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INFORMACE / DIÁŘ

Výzva biskupů k přihláškám  
do kněžského semináře

6. 1. 18.00 Ostrava – katedrála Slavnost Zjevení Páně (b. Martin a b. František)

13. 1. 9.30 Praha Liturgická komise ČBK (b. Martin)

14. 1. 9.30 Ostrava – biskupství Schůze děkanů a kněžské rady (b. Martin a b. František)

18. 1. 18.00 Praha Ekumenická bohoslužba (b. Martin a b. František)

19.–20. 1. Praha Zasedání ČBK (b. Martin a b. František)

30. 1. 10.00 Ostrava – katedrála Den zasvěceného života (b. Martin a b. František)

31. 1. 16.30 Ostrava – Don Bosko 30 let znovuotevření domu a žehnání vitráže (b. Martin)

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

11. 2. 7.30 Ostrava – katedrála
Světový den nemocných, mše sv. s udílením svátosti nemocných 
(b. Martin)

14. 2. 9.30 Ostrava-Mar. Hory Biřmování (b. Martin)

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

Z DIÁŘE NAŠICH BISKUPŮ

Milé sestry a bratři,

obracíme se na vás jako každoročně 
v tuto dobu se svou starostlivostí o nová 
duchovní povolání v diecézi. Je to náš 
společný úkol – prosit o nové kněze 
a řeholní povolání. 

Pandemie a mnohá omezení nám při-
pomněly, že bez svátostné služby se 
nám těžce kráčí do nebeského králov-
ství. O to více vás všechny, bratři a ses-
try, vybízíme k ustavičné modlitbě 
o nové dělníky na Pánově žni. Nabídně-
te v tomto úmyslu i své bolesti a oběti. 
A doprovázejme modlitbou jak možné 
kandidáty, tak ty, kteří se v současnosti 
na kněžství připravují.

Obracíme se nyní na vás, mladí muži. 
Pán provází váš život svou přítomností 

a svou milostí. Vidí vaši životní cestu. 
A jako kdysi apoštoly, i dnes volá mno-
hé do služby v církvi. Zkoumejte svá 
srdce, zda do něj Pán nevložil touhu po 
duchovním povolání, zda se neozývá 
s jemností, ale i s jistou neodbytností. 
S odvahou rozvažujte, zda služba Boží-
mu lidu, hlásání Božího slova a starost 
o spásu duší se nerodí jako naplnění 
vašeho životního poslání. Jsme si vě-
domi, že to není někdy jednoduché 
rozpoznat. Ale jestliže vás Pán volá, 
budete šťastni, jen když mu odevzdá-
te své ano. Je krásné být dělníkem na 
Pánově vinici.

Pokud máte nějaké pochybnosti, ob-
raťte se na kněze či osobu, které dů-
věřujete, přijďte třeba i za svým bis-
kupem.  

Ty z vás, kdo budou maturovat nebo 
mají maturitu již za sebou a chtějí se 
k takovému kroku rozhodnout, chce-
me informovat o možnosti podání při-
hlášky do semináře. Odevzdává se na 
biskupství prostřednictvím pana faráře 
do konce března 2021. Chceme vás ujis-
tit svou modlitbou, modlitbou věřících 
i touhou, s jakou církev vyhlíží každé 
duchovní povolání.

biskup František Václav
a biskup Martin

Novokněží roku 2020 s biskupem Františkem.

24. ledna 2021

Chtěl jsem povzbudit k poznání Pánova slova 
v celé jeho kráse, v celé jeho duchovní síle, povzbudit 
k duchovní četbě Bible a důvěrné znalosti Božího slova. 
Z těchto důvodů jsem zavedl neděli Božího slova. 

papež František 
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České katolické
biblické dílo

www.biblickedilo.cz

podpořte biblický apoštolát v ČR realizovaný Českým katolickým 
biblickým dílem a přispějte do nedělní sbírky, nebo pošlete dar přímo 
na číslo účtu: 1015502075/5500, zpráva pro příjemce: váš email

QR Platba

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

Den Bible 
nahradila 
Neděle Božího 
slova
Svatý Otec vyhlásil 3. neděli v litur-
gickém mezidobí jako Neděli Božího 
slova. V České republice jsme slavívali 
Den Bible na konci liturgického roku, 
v listopadu. Od roku 2021 je Den Bible 
nahrazen Nedělí Božího slova (dle ČBK). 
V tuto neděli se také koná sbírka na 
biblický apoštolát.

Více k tématu na biblickedilo.cz
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Byli pro nás věrozvěsty po 
vzoru svatých Cyrila a Metoděje
Papež František jednou řekl, že jsou mezi námi lidé, o nichž víme, že 
budou svatými, ale nikdy nebudou svatořečeni, protože svou skrom-
ností se neprosadili do obecného povědomí. Tato myšlenka ovládá 
mou mysl během posledních dvou let již podruhé.

Skoro přesně před dvěma lety jsme se v tomto vánočním čase loučili 
se salesiánem Jendou Hurníkem. Dnes se loučíme s jeho bratrem 
Václavem. Oba byli kněžími, salesiány. Oba byli tajně vysvěceni za dob 
komunistického režimu a oba se také hrdě přihlásili k odkazu salesiánů 
v české provincii těsně po sametové revoluci, aby hrdě a s pokorou sobě 
vlastní začali naplňovat veliké dílo Dona Bosca na území naší vlasti. 

Nedělali to plamennými řečmi, ale příkladem, pílí, věrností evangeliu 
a neuvěřitelnou pracovitostí a organizačními schopnostmi, ale také 
nezdolným optimismem a zaujetím, které bylo nakažlivé do té míry, 
že dokázali nadchnout generaci tehdy dospívajících kluků. Nebyli 
velkými řečníky a po jejich vzoru nechceme velebit jejich odkaz pře-
hnaným patosem. 

Působili na různých místech, vždy tam, kde jich bylo zapotřebí. 
Všude však zaseli semínko zdravé víry a ukazovali Krista a Jeho 
učení. Dělali to takovým způsobem, že když se dnes na nás podívají 
z nebe, tak vidí jednotlivé kluky, jak působí v různých farnostech, 
ve svých rodinách, ve svém okolí. Pro generaci hadinkařů byli Vašek 
a Jenda, nebo chcete-li „Stín a Bič“, takovými věrozvěsty po vzoru 
svatých Cyrila a Metoděje. Paralely jsou na místě. Byli to bratři. Oba 
zde nebyli příliš dlouho. 

Oba nás svým působením a zanícením pro víru ovlivnili natolik, že 
jejich odkaz jejich smrtí nekonči. Václave a Jene, děkujeme za vše 
a pomáhejte nám z nebe, abychom vždycky pamatovali, že Ježíš nás 
má rád, že nás neopustí, že na nás čeká, i když provedeme nějakou 
hloupost.

 A že je s námi nejen v kostele, ale i během plnění povinností, během 
zábavy a her, a také že nás provází vždy a všude. To je právě to, co 
ve mně (v nás) zůstalo po cele roky. Kéž nám dobrý Pán pošle takové 
kněze, jako byli Vašek a Jenda Hurníkovi. A děkujeme za všechno. Jako 
bychom slyšeli, po vzoru svatého Dona Bosca, co nám chcete říct: „Na 
shledanou v nebi“.

Andrzej Szyja

(Další svědectví a vzpomínky na zesnulé salesiánské kněze Jana a Václava Hurníkovi  
které sepsali bývalí kluci a teenageři z 90. let  20. století najdete na straně 18.)
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S „Otcovským srdcem“ do Roku sv. Josefa

Vzor skryté činorodosti
Uprostřed současné celosvětové krize 
„můžeme zakoušet, že naše životy jsou 
spřádány a neseny obyčejnými lidmi, 
kteří jsou obvykle opomíjeni a nevy-
skytují se na titulních stranách novin 
a časopisů, ani na velkých přehlídkách 
nejnovějších show. Kolik jen lidí denně 
prokazuje trpělivost a dodává naději, 
snaží se nerozsévat paniku, nýbrž sdí-
lenou odpovědnost,“ píše papež. Právě 
tak jako sv. Josef, muž stojící mimo 
pozornost, „diskrétní a skrytý člověk“, 
v němž můžeme hledat „přímluvce, 
pomocníka a průvodce těžkými časy. 
Svatý Josef nám připomíná, že všichni 
ti, kdo se zdánlivě skrývají nebo jsou 
v „druhé linii“, mají výjimečně činný 
podíl na dějinách spásy.“ Svatý Josef 
vyjádřil své otcovství konkrétně, když 
„učinil ze svého života službu, obětoval 
ho mysteriu vtělení [...] cele odevzdal 
sebe, svůj život a svojí práci, přetvořil 
svoje lidské povolání k rodinné lásce 

v nadlidskou oběť sebe, svého srdce 
a všech schopností, v lásku danou do 
služeb Mesiáše“. Právě díky této jeho 
„roli v dějinách spásy je sv. Josef otcem, 
jehož křesťanský lid vždy velmi miloval“. 
V něm „Ježíš vnímal Boží něhu“, která 
nám dovoluje přijímat naši slabost, 
skrze niž se uskutečňuje většina Božích 
plánů. „Pravda, která je od Boha, nás 
nezavrhuje, nýbrž akceptuje, objímá, 
podpírá a odpouští nám.“ Josef je otcem 
také v poslušnosti Bohu. Jeho přitakání 
Božímu plánu zachraňuje Marii a Ježíše 
a učí „činit vůli Otce“, ve spolupráci na 
„velkém tajemství vykoupení“.

Křesťanský realismus je  
statečným přijetím skutečnosti
Svatý Josef je též přívětivým otcem, 
který „přijímá Marii bez předběžných 
podmínek“, což je velmi důležité také 
dnes – pokračuje František – „v tomto 
světě, kdy je psychologické, verbální i fy-
zické násilí páchané na ženě evidentní“. 

Mariin snoubenec je rovněž tím, kdo 
v důvěře v Pána přijímá do svého života 
události, kterým nerozumí. Nepoddává 
se zklamání, nereaguje vzpourou, ne-
chává stranou své úsudky, „neupadá 
do trpné rezignace, nýbrž odvážně 
a statečně se nasazuje“. Jako by nám 
Bůh skrze sv. Josefa opakoval: „Nebojte 
se!“ Vede nás k tomu, abychom se sta-
tečností zakořeněnou v naději dávali 
prostor tomu, co jsme si sami nezvolili. 
„Takovýto způsob akceptace života nás 
uvádí do hlubšího smyslu. Život každého 
z nás se může zázračně obrodit, najde-
me-li odvahu jej žít podle toho, co nám 
ukazuje evangelium. A nezáleží na tom, 
zda se všechno zvrtlo špatně a zda už je 
něco nevratné. Bůh může dát rozkvést 
květům mezi kameny,” píše František 
v listu „Patris corde“. Křesťanský re-
alismus totiž nic neodmítá, protože 
„skutečnost ve své tajemné nezvratnosti 
a složitosti je nositelkou smyslu existen-
ce v jejích světlých i stinných stránkách“. 

Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky 
charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným 
8. prosince 2020 u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Dekretem 
Quemadmodum Deus, podepsaným 8. prosince 1870, přiřkl tento titul Mariinu snoubenci blahoslavený papež 
Pius IX. A papež František vyhlašuje zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi.
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Josef nás tedy učí, že věřit neznamená 
nacházet snadná „útěšná řešení“; on 
totiž „nehledal zkratky“, nýbrž stavěl 
se čelem ke skutečnosti a přijímal za ni 
odpovědnost. Podobně také jeho příklad 
vede k přijímání druhých, takových, jací 
jsou, a „k náklonnosti ke slabým, protože 
Bůh volí to, co je slabé“. 

Měnit problémy v příležitosti
Apoštolský list dále vyzdvihuje „tvůrčí 
odvahu“ sv. Josefa, která „umí měnit 
problém v příležitost a vždycky dává 
přednost důvěře v Prozřetelnost. Zdá-li se 
někdy, že nám Bůh nepomáhá, nezname-
ná to, že nás opustil, nýbrž že důvěřuje 
nám a tomu, co můžeme navrhnout, vy-
nalézt a najít.“ Josef je nucen řešit rovněž 
běžné rodinné problémy, když se ocitl 
v Egyptě a musel zabezpečit život Svaté 
rodiny. „Myslím, že v tomto smyslu je 
svatý Josef opravdu zvláštním patronem 
všech, kdo musejí opouštět svoji vlast 
kvůli válkám, nenávisti, perzekucím 
a bídě,“ dodává papež František. Jakožto 
ochránce Ježíše a Marie nemůže nebýt 
Ochráncem církve, „protože církev je 
prodloužením Kristova Těla v dějinách“. 
„Každý potřebný, každý chudý, každý 
trpící, každý umírající, každý cizinec je 
tak ‚Dítětem‘, které Josef stále chrání.“ 
Témuž se musíme od Josefa učit i my.

Patron důstojnosti práce
Tesař, poctivě pracující na zajištění 
živobytí své rodině, nás učí také „hod-
notě, důstojnosti a radosti“ plynoucích 
z toho, že můžeme jíst chléb, který je 
plodem naší práce. Papež František 
s odkazem na tyto rysy sv. Josefa, 
zdůrazňované už od encykliky Rerum 
novarum, poukazuje na naléhavost so-
ciální otázky a nezaměstnanosti rovněž 
v zemích, kde se žije v jistém blahobytu. 
„Práce se stává účastí na samotném 
díle spásy“ – podotýká papež. Není 
jen příležitostí k seberealizaci, ale též 
„k realizaci oné původní buňky společ-
nosti, kterou je rodina. Rodina, které se 
nedostává práce, je více vystavena těž-
kostem, napětím, rozkolům, a dokonce 
zoufalému a zoufajícímu pokušení roz-
kladu. Jak lze mluvit o lidské důstojnosti 
bez snahy o to, aby měli všichni a každý 
možnost důstojné obživy?“ – táže se 
František. A vybízí „k přehodnocení na-
šich priorit“, aby žádný člověk a žádná 
rodina nezůstávali bez práce.

Láska prosta majetnictví
„Otcem se člověk nerodí, nýbrž stává,“ 
nejde o to přivést dítě na svět, nýbrž 
přijmout je a pečovat o ně. V dnešní 
společnosti však naneštěstí jako by 

„děti byly sirotky“, často se jim nedo-
stává otce, který by synovi předával 
zkušenost života a reality. Otec nemá 
své děti zadržovat, věznit, vlastnit, ale 
uvádět je do schopnosti rozhodovat, 
užívat své svobody a hledat řešení. 
V tom se projevuje cudnost a čistota 
Josefova. Miluje láskou, která je pros-
ta majetnického přístupu. „Sám Bůh 
miluje člověka čistou láskou, dává mu 
také svobodu pochybit a stavět se na 
odpor. Logika lásky je vždycky logikou 
svobody a Josef dovedl milovat mimo-
řádně svobodně. Nikdy nestavěl sebe 
do středu. Uměl opustit střed a činit 
středem  svého života Marii a Ježíše,“ 
poznamenává František. Josefovo štěstí 
spočívá v sebedarování, v jeho mlčení 
nenajdeme stížnosti, nýbrž projevy kon-
krétní důvěry. Postava Mariina snou-
bence je tedy mimořádně významná 
v dnešním světě, který potřebuje otce, 
ale odmítá pány – totiž ty, kdo chtějí 
„vlastněním druhého vyplnit svoji vnitř-
ní prázdnotu, odmítá ty, kdo zaměňují 
autoritu za autoritativnost, službu za 
servilitu, konfrontaci za útisk, charitu 
za vyživování, sílu za destrukci. Každé 
pravé povolání se rodí ze sebedarová-
ní...“ – zdůrazňuje Svatý otec.

Zdroj: Vatican News a Cirkev.cz

Podmínky odpustků
Úplné odpustky se věřícím udělují za 
obvyklých podmínek (svátostná zpo-
věď, eucharistické přijímání a modlitba 
na úmysl papeže) křesťanům, kteří se 
bez připoutanosti na hřích (zalíbení 
ve hříchu) zúčastňují Roku sv. Josefa 
a praktikují následující úkony uvedené 
Apoštolskou penitenciárií:

Půlhodina meditace

Plnomocné odpustky se udělují těm, 
kteří budou nejméně 30 minut medi-
tovat o modlitbě Páně nebo se zúčastní 
duchovních cvičení v trvání nejméně 
jednoho dne, včetně meditace o sv. 
Josefovi. 

Skutky milosrdenství

Plnomocné odpustky mohou získat i ti, 
kteří budou po vzoru sv. Josefa konat 
duchovní nebo tělesné skutky milosr-
denství.

Modlitba růžence v rodině

Modlitba posvátného růžence v rodi-
nách či mezi snoubenci je dalším způ-
sobem k získání odpustků, aby „všechny 
křesťanské rodiny mohly být vybízené 
k tomu znovu vytvářet stejnou atmosfé-
ru důvěrného společenství, lásky a mod-
liteb, jakou prožívali ve Svaté rodině“.

Svěřit se pod ochranu sv. Josefa

Každý, kdo se denně svěří pod ochranu 
sv. Josefa, a každý věřící, který se dovo-
lává přímluvy sv. Josefa (ti, kdo hledají 
práci, ji mohou najít v důstojné podo-
bě), může získat úplné odpustky. 

Litanie k sv. Josefovi

Plnomocné odpustky se udělují i   věří-
cím, kteří se budou modlit litanie ke 
svatému Josefovi (pro věřící v latin-
ském ritu), akafist ke svatému Josefovi 
(pro věřící východního obřadu) nebo 
jakékoliv jiné modlitby ke sv. Josefovi 
v různých formách ritů.

Pro nemocné

Uprostřed probíhající krize Covid-19 
se dar úplných (plnomocných) odpust-
ků rozšiřuje i na nemocné, starší lidi, 
umírající a všechny, kteří z legitimních 
důvodů nemohou opustit své domovy. 

Výzva kněžím – zpovědníkům

Apoštolská Penitenciárie povzbuzuje 
kněze, aby s vůlí a velkorysým duchem 
pastoračně usnadňovali slavení svá-
tosti pokání a udělování svatého přijí-
mání nemocným.

Plné znění dekretu Apoštolské peniten-
ciárie najdete na cirkev.cz a doo.cz
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Biskupové v adventním uvolnění oceňovali

Celá církev musí být velkým  
domem svědectví o Kristu
„Dnešní doba nepotřebuje učitele, ale 
svědky. Učitele potřebuje jen tehdy, 
jsou-li zároveň svědky. To je myšlenka 
svatého papeže Pavla VI. Ta myšlenka 
se hodí k dnešním biblickým textům,  
v nichž slovo svědek a svědectví zaznělo 
několikrát.

Kdo to je svědek? Odpověď můžeme 
hledat právě při pohledu na Jana Kř-
titele – předchůdce Páně. Svědek, aby 
vydal svědectví o světle. Měl jen svědčit 
o tom světle. Všechno, co říká, odkazuje 
ke Kristu. Janovo svědectví je v tom, že 
ukázal na Krista.“

Jan Křtitel kázal u Jordánu v Betánii. 
A jak biskup Martin připomněl, biblič-

tí exegeté, kteří zkoumají každé slovo 
Bible v jeho původním významu, pře-
kládají Betánii slovy – Dům svědectví. 
„Dům svědectví je dnes všude, kde žijí 
křesťané – celá církev má být, musí být 
velkým domem svědectví o Kristu. Náš 
omyl je častokrát v tom, že za skutečné-
ho svědka považujeme toho, kdo umí 
krásně mluvit, kdo přečetl mnoho knih, 
kdo toho hodně zná, zná všechny teorie. 
Ale na teorie nejsou dnes lidé úplně zvě-
daví. Možná i nás se lidé dnes ptají, co 
říkáš sám o sobě, kdo jsi? Máme možnost 
svědčit ne o sobě samých, ale o vztahu 
k Bohu. Kým je pro mne Bůh osobně, co 
jsme s ním prožili. To je to, co mnohdy 
říct neumíme. Neumíme o Bohu svědčit. 
Protože s ním neumíme žít.“

Lidé ze seznamu oceněných jsou 
naopak těmi, kteří svědčit umí. „Chtěl 
bych vám dnes moc poděkovat, jsem 
přesvědčen o tom, že váš život a vaše 
služba vydávají svědectví o Bohu, 
o Bohu, se kterým jste se rozhodli žít, se 
kterým jste ušli velký kus životní cesty. 
Svým životem, v Charitě, ve farnostech, 
tím vším ukazujete na Krista a Kristus 
vás k tomu posiluje Duchem svatým,“ 
dodal biskup Martin.

Na závěr mše svaté obdržel každý 
z oceněných pamětní list s podě-
kováním biskupů, pamětní medaili 
sv. Hedviky, kalendář diecéze na rok 
2021 a perníkové srdce.

Pavel Siuda

Ostrava – Do vánočně vyzdobené ka-
tedrály Božského Spasitele v Ostravě 
pozvali v neděli 13. prosince biskupové 
muže a ženy, kteří měli v den slavnosti 
sv. Hedviky přijmout ocenění za svou 
horlivou službu. Odložená slavnost 
se mohla uskutečnit až v náhradním 
termínu, kdy vládní nařízení umožnila 
zaplnit kostely z 30 %. Tento nedělní 
termín byl také poslední možností, 
kdy předání v roce 2020 uskutečnit. 
Rostoucí počty případu nákazy nemoci 
Covid-19 v celé zemi již v dalších dnech 
omezila počty účastníků bohoslužeb 
na 20 % a po Vánocích už jen na 10 % 
kapacity míst k sezení.

Při oceňování se však ještě do lavic 
katedrály mohlo s náležitými odstupy 
posadit okolo osmdesáti pozvaných 
hostů. Mezi nimi byla většina z 29 oce-
něných, jejichž jména s krátkou ano-
tací jejich životního příběhu přečetl  
ceremonář slavnosti – jáhen Aleš Ligo-
cký. 

Lidé z Charit a jubilanti, kteří  
se léta angažují ve farnostech
Biskup František Václav Lobkowicz 
a apoštolský administrátor biskup 
Martin David letos odměnili vybrané 
pracovníky Charit z celé diecéze 
a laiky, kteří se dobrovolně angažují ve 
svých farnostech. Mnozí z nich oslavi-
li v letošním roce významné životní 
jubileum.

Hlavním celebrantem mše svaté byl 
biskup Martin David. Společně s ním 
koncelebrovali kněží z farností Morav-
ská Ostrava a dalších míst, odkud do 
katedrály přijeli kandidáti ocenění. 
Biskup František Václav Lobkowicz se 
slavnosti nezúčastnil. Událost byla živě 
přenášena prostřednictvím interne-
tového online vysílání.

Biskup Martin David na začátku mše 
svaté, která se slavila s liturgickými 
texty 3. neděle adventní, vzpomněl na 
náhle zesnulého biskupského vikáře 
pro duchovní povolání Mons. Adama 
Ruckého. „Věříme, že se na něm naplní 
ta slova dnešní adventní neděle ‚Pán je 
blízko‘, že se vydá směrem ke svému 
Pánu,“ řekl biskup Martin, který svou 
promluvu věnoval tématu svědectví 
o víře.
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svátost kněžství společně se svým bra-
trem Janem tajně v roce 1984 v Berlíně, 
zanechal hlubokou stopu v životech 
chlapců, kteří se účastnili tzv. chalou-
pek v 80. let 20. století. Oba bratři, pů-
vodem z Polanky nad Odrou, až do kon-
ce komunistické totality působili v tzv. 
podzemní círk-
vi a pracovali 
ve Vítkovických 
železárnách. 
V 90. letech se 
s vervou sobě 
vlastní pustili 
do obnovy sale-
siánského díla 
v Ostravě a pak 
na dalších mís-
tech. Kontakt s chlapci z chaloupek 
neztratili ani v dalších letech. S otcem 
Václavem jsme se rozloučili ve středu 
6. ledna 2021. Pohřben byl v Polance 
nad Odrou do kněžského hrobu, kde 
byl přesně před dvěma lety pochován 
i jeho mladší bratr Jan. 

Seznam oceněných z farností a Charit
Za službu ve farnosti: 
Václav Adamec
Za dlouholetou obětavou službu 
kostelníka.

Ing. Ivo Dostál
Za obětavou službu kostelníka 
a dlouholetý aktivní podíl na životě 
farnosti.

Štěpán Kaňák
Za dlouholetou angažovanost  
ve farnosti Frýdlant nad Ostravicí 
a celoživotní svědectví víry.

Marie Klečková
Za dlouholetou angažovanost  
ve farnosti Fryčovice.

Lothar Klinger
Za dlouholetou službu ve farnosti 
Sudice.

Petr Novák (Nová Šance)
Za dlouholetou službu ve středisku 
Nová Šance a významný přínos  
v post vězeňské péči.

Vladimír a Bohumila Pavlíkovi
Za dlouholetou varhanickou službu 
a společnou angažovanost ve farnosti 
Velká Polom.

Ervin Hanke,  
Charita Studénka

Bc. Nikola Hrtúsová,
Charita Frýdek-Místek

Mgr. Lenka Janečková,
Charita Frýdek-Místek

Edita Koriťáková,  
Charita Jeseník

Mgr. Bc. Ivo Křížka,  
Charita Ostrava

Mgr. Stanislav Laža,  
Charita Český Těšín

Marie Medková,
Charita Frýdek-Místek

Milada Meinhardová,  
Charita Hlučín

Bc. Mária Míčková, DiS.,
Charita Bohumín

Mgr. Marie Michálková, 
Charita Jeseník

PhDr. Mgr. Bc. Marie Monsportová, 
Charita Ostrava

Jana Šubrtová,  
Charita Jeseník

Mgr. Lenka Zahradníková, 
Charita Český Těšín

Reinhard Persich
Za dlouholetou službu varhaníka  
ve farnosti Dolní Benešov.

Vladimír a Václava Smejovi
Za pastorační přínos ve farnosti 
Frýdlant nad Ostravicí a příkladný 
křesťanský život.

Marcela Šaňková
Za starostlivou péči o výzdobu 
a úklid farního kostela a kaple Panny 
Marie ve farnosti Bohumín – Nový 
Bohumín. 

Mgr. Veronika Talpová
Za dlouholetou obětavou službu 
varhanice, vedení sboru a činnost 
v pastorační radě ve farnosti Stará 
Ves nad Ondřejnicí.

Za přínos ke službě Charity  
v diecézi: 
Mgr. Hana Baránková,  
Charita Frýdek-Místek

Jan Bartusek,  
Charita sv. Alexandra

Ing. Jaroslav Doležel,  
Charita Ostrava

Věčnou odměnu přijali další dva kněží
Uprostřed adventního oče-
kávání byl na věčnost po-
volán Mons. Adam Rucki, 
biskupský vikář pro péči 
o duchovní povolání, spi-
rituál kněží a exercitátor. 
Zemřel v sobotu 12. prosin-
ce 2020 na faře v Českém 
Těšíně ve věku nedožitých 
70 let. Nečekaná smrt 
kněze všechny překvapi-
la. Duchovní byl společně s ostatními 
obyvateli fary v době úmrtí v karanténě 
kvůli nemoci Covid-19 u jednoho z kně-
ží. Sám však nákazu koronavirem testy 
potvrzenou neměl. 

Náhlé úmrtí způsobila plicní embolie.

Pohřeb zesnulého se uskutečnil v sobo-
tu 19. prosince nejprve v ostravské ka-
tedrále Božského Spasitele a pak v jeho 
rodném Bukovci u Jablunkova, kde byl 
také pohřben do kněžského hrobu.

Mons. Adam Rucki patřil k duchovním, 
kteří se během svého působení v době 

totalitního komunistického 
režimu dostali do hledáčku 
policie a byl také vězněn.
Vadily jeho aktivity s mláde-
ží, které se naplno věnoval 
v době, kdy působil v Třinci. 
„V roce 1984 byl zatčen za 
organizování nepovolených 
biblických čtení pro mlá-
dež, držen ve vazbě v Ost-
ravě a nakonec odsouzen 

k šestiměsíčnímu trestu odnětí svobo-
dy za trestný čin maření dozoru nad 
církvemi a náboženskými společnost-
mi; kromě toho mu byl dočasně odňat 
státní souhlas k výkonu duchovenské 
činnosti,“ popisuje příběh kněze pro-
jekt Paměť národa, který zmapoval 
vzpomínky otce Adama Ruckého. 

Dalším duchovním, který v minulých 
dnech překročil práh věčnosti, je sa-
lesián P. Václav Hurník, SDB. Zemřel 
v přímé souvislosti s koronavirovou 
nákazou ve věku 75 let v sobotu 26. pro-
since 2020. Horlivý salesián, který přijal 
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Tříkrálová sbírka běží online. Stačí kliknout
Tři varianty koledování měla připrave-
na Charita na letošní Tříkrálovou sbír-
ku. Rok 2021 začal třetí bezkontaktní 
variantou. Koledníci nemohou být v uli-
cích a projekty Charit, které čekají na 
podporu dárců, jsou tak odkázány jen 
na online podporu. Nepřítomnost dětí 
v ulicích může výrazně ovlivnit výsle-
dek příjmů z této dárcovské akce. Místo 
snadného vložení bankovky nebo mincí 
do plastové kasičky, musí nyní Charita 
lidem vysvětlit, jak funguje online po-
kladnička a přesvědčit je k darování.  

Virus zasáhl 21letou tradici
„Opatření, která souvisí se zabráně-
ním šíření korona viru, zasáhla také 
Tříkrálovou sbírku. Přesto se králové 
nevzdávají a jsou připraveni přinést 
požehnání do domovů prostřednictvím 
virtuálních médií. Poprvé za více než 
dvacetiletou historii sbírky se kole-
dování přesune do online prostředí,“ 
informuje tiskový odbor Diecézní cha-
rity ostravsko-opavské.

„Vážíme si nasazení všech dobrovolníků 
a organizátorů, kteří mají sbírku každo-
ročně na starosti, proto je jejich zdraví, 
jakož i zdraví dárců pro nás na prvním 
místě,“ vysvětluje Martin Hořínek, koor-
dinátor sbírky pro Moravskoslezský kraj 

I přes nemožnost osobního koledování 
nenechává Charita Opava letošní 
Tříkrálovou sbírku jen na těch, kdo to 
umí s počítačem. Koordinátoři sbírky 
zajistili rozmístění pokladniček do 
prodejen a lékáren po celém městě tak, 
aby k nim lidé měli prostě blíž. 

„Ten, ke komu koledníci nepřijdou, 
a přesto by do sbírky rád přispěl, má 
hned dvě možnosti, jak to udělat. 
Předně může přispět do pokladničky 
umístěné na některém z míst k tomu 
určených. Najde je v prodejnách Tempo, 
v některých provozovnách Hruška 
a v mnoha opavských lékárnách. Na 
všech sběrných místech budou vylepe-
ny plakáty s logem Tříkrálové sbírky 
a dalšími informacemi. Přehledné 
letáky budou vylepeny taktéž v obcích 

na Opavsku. Další 
možností přispět 
bude zaslání fi-
nancí na opavský 
účet Tříkrálové 
sbírky. Jeho číslo 
je 66008822/0800, 
n e z a p o m e ň t e 
uvést variabilní 
symbol 77708012,“ 
uvádí k alternati-
vám v koledování 
v době pandemie 
koronaviru Charita 
Opava. 

Tříkrálová sbírka se stala tradicí, při 
které si vždy na začátku roku připomí-
náme starý příběh o králích, kteří při-
nesli dary malému Dítěti do Betléma. 

K+M+B 2021 jako samolepka

Dárci nepřijdou ani o požehnání, které 
běžně koledníci píší svěcenou křídou 
na dveře, na webových stránkách si 
můžou stáhnout samolepku s tímto 
požehnáním, stejně jako kalendářík pro 
rok 2021, který tradičně dárci dostávali 
z rukou koledníků,“ dodává Martin Ho-
řínek. Možnost přispět prostřednictvím 
online pokladničky bude na webových 
stránkách dostupná do 30. dubna 2021.

Stala se svátkem 
lidské vzájemnos-
ti, kdy se můžeme 
navzájem obdaro-
vávat přáním Bo-
žího požehnání 
a všeho dobrého 
v novém roce 
a také finanční-
mi dary pro po-
třebné. „I letos se 
pokusíme přinést 
přání všeho dob-
rého do nového 
roku do co nejvíce 
domácností, záro-

veň budeme rádi, když si dárci v této 
náročné době najdou cestu k nám,“ 
vzkazuje koordinátorka sbírky Marie 
Hanušová.

Opava: pokladničky v lékárnách a obchodech

a část Jesenicka. Z těchto důvodů rozhod-
lo vedení Charity Česká republika, že po 
dobu trvání 5. stupně PES koledníci osob-
ně koledovat nevyjdou. Koleda ale zruše-
na není! Přesouvá se do online prostře-
dí na stránky Tříkrálové sbírky – www. 
trikralovasbirka.cz, kde je možné vyslech-
nout přání malých koledníčků a podpo-
řit konkrétní charitní projekty vhozením 
daru do virtuální pokladničky. „Jako 
poděkování jsme pro dárce připravili 
pozdravení otce Josefa Suchára, kněze 
z poutního místa zázraků v Neratově. 



9

leden / 2021

CHARITA

Pandemický PES pustí koledníky při 4. stupni 

Záměry Charity Ostrava a sv. Alexandra
Také letos si Charity připravily záměry, 
které hodlají z Tříkrálové sbírky 2021 
podpořit. Jestli potřebnou částku bez 
koledníků získají, bude záležet na 
úspěšnosti online koledy. Charita Ost-
rava a Charita sv. Alexandra má v úmys-
lu finančně podpořit těchto sedm ob-
lastí své činnosti. 

1.  Podpora Mobilního hospice a oše-
třovatelské služby sv. Kryštofa 
(250 000 Kč)

2.  Podpora Šatníku Charity Ostrava 
(105 000 Kč)

3.  Vybavení bytů sociální rehabilita-
ce Charitního střediska sv. Lucie 
(50 000 Kč)

4.  Obnova kuchyně v Domově pro se- 
niory sv. Václava (450 000 Kč)

5.  Zkvalitnění zázemí Hospice sv. Luká-
še (450 000 Kč)

6.  Vybavení chráněných dílen – pod-
pora osob se zdravotním postižením 
(30 000 Kč, Charita sv. Alexandra)

7.  Plynofikace a rekonstrukce kotelny 
v hl. budově Charity sv. Alexandra 
(270 000 Kč). 

Více informací k záměrům Charit na webech organizací a Tříkrálové sbírky.

S nemožností koledování počítá jen 
5. stupeň protiepidemického systému 
vládních opatření. Pokud dojde ke zlep-
šení situace na 4. stupeň PES, je většina 
Charit připravena na koledování. Kvůli 
možnému zmírnění restrikcí a s nadějí 
pro fyzické koledování v ulicích je Tříkrá-
lová sbírka mimořádně o týden prodlou-
žena a potrvá od 1. do 24. ledna 2021. 

Zda se bude v konkrétní obci či městě 
koledovat, záleží na rozhodnutí přísluš-
né Diecézní charity a místní Charity, 
které zohlední aktuální situaci i vlast-
ní možnost zajistit bezpečí koledníků 
a dárců v souladu s platnými naříze-
ními. Podrobnosti jsou dostupné na 
stránkách jednotlivých Charit.

Všechny varianty koledy propojuje 
společný cíl – pomoc lidem v nouzi a po-
máhá každá koruna. „Během dvaceti 
let se podařilo vybrat pro nejpotřebnější 
téměř jeden a půl miliardy korun. Ta ob-
rovská lidská solidarita a ochota pomá-
hat nás každoročně nepřestává udivovat 
a dojímat a jsme za ni nesmírně vděční,“ 
říká s poděkováním dárcům Lukáš 
Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Loni byl rekord 20,5 milionu
V ostravsko-opavské diecézi vykoledo-
vaná částka v roce 2020 dosáhla téměř 
20,5 milionu korun, které podpořily 
68 projektů místních Charit. Pro rok 2021 
schválila tříkrálová komise 65 záměrů. 
Jedním z nich je např. nákup automobilu, 
který usnadní provoz terénních služeb 

Charity Opava, ty pomáhají v domácí péči 
o nemocné seniory a pacienty v závěru 
života. Dále získané prostředky podpoří 
zaměstnávání handicapovaných osob 
v chráněných dílnách Charity Hrabyně, 
Charita Jeseník za finance ze sbírky pořídí 
nový automobil pro pečovatelskou služ-
bu a vybaví charitní prádelnu ve Vidnavě 
profesionální pračkou a sušičkou, krnov-
ská Charita pak dokoupí oxygenerátor 
a polohovací lůžko do své půjčovny kom-
penzačních pomůcek. Kompletní přehled 
záměrů a využití financí je k dispozici na 
webových stránkách sbírky.

Jak funguje online pokladnička?
Online koleda na webu www. 
trikralovasbirka.cz vám chce zpro-
středkovat zážitek z koledování ve 
virtuálním prostoru. Věříme, že online 
koledníci vás potěší stejně, jako by stáli 
u vašeho prahu. Přijměte požehnání 
a vložte do ONLINE kasičky příspěvek 
na pomoc lidem v nouzi (do políčka 
vepište libovolnou částku). Přispět mů-
žete přímo té organizaci, která u vás 
každoročně koleduje (do vyhledávání 
napíšete název města nebo PSČ). Pokud 
necháte pole výběru prázdné, váš dar 
bude rozdělen mezi všechny naše Cha-
rity v rámci sítě Charity Česká repub-
lika. Vámi darovaný obnos bude využit 
na financování charitních služeb.

Sbírka je otevřená celoročně
Mimo online kasičku (na webu dostupná 
do 30. dubna) lze přispívat i během 
roku na účet na účet 66008822/0800 
u České spořitelny, variabilní symbol 
777, a to bankovním převodem i kartou 
on-line. Jednorázově i trvale lze sbírku 
podpořit zasláním dárcovské SMS na 
číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30, 
DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90, 
DMS TRV KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 
60 či DMS TRV KOLEDA 90. 

www.trikralovasbirka.cz
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DIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

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

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

CENTRUM PRO RODINU 
A SOCIÁLNÍ PÉČI

„Vyjděme si na večeři“ na svatého Valentýna
Zveme všechny manželské páry na „Valentýnské rande“ 
s večeří a malým programem pro doplnění manželského 
života romantikou a inspirací zároveň, a to 11. února v rámci 
Národního týdne manželství. Začátek programu je od 17:30.

Jádrem večera je společný čas ve dvou s diskrétním prosto-
rem pro diskusi podnícenou malými přednáškovými vstupy.  
U stolků pro dva, s dobrou večeří a později s kávou a dezer-
tem, se znovu budete cítit jako na rande. Téma je určeno pro 
každý pár v dlouhodobém vztahu. Všechny dvojice, pokud 
mají zájem, jsou vítány!

Přihlašovat se můžete prostřednictvím emailu mfridrichova@
prorodiny.cz.

Poplatek za pár: 200 Kč. Cena zahrnuje večeři, kávu a dezert. 
(Pár si na místě objednává a hradí nápoje.)

Místo konání: klubovna Střediska RODINA Centra pro rodi-
nu a sociální péči z. s. (v areálu Lékařské fakulty Ostravské 
univerzity, Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice).

Manželské večery v Ostravě-Zábřehu od 25. 2.
Zveme všechny manželské páry sedmkrát na rande pro do-
plnění manželského života romantikou a inspirací zároveň. 
Jádrem večera je společný čas ve dvou, s diskrétním prosto-
rem pro diskusi podnícenou malými přednáškovými vstupy.  
Série sedmi témat vychází z křesťanských principů, ale je 
přirozeně určena pro každý pár v dlouhodobém vztahu. 

Setkání vždy ve čtvrtek večer od 18.00 hodin
Únor 2021: 25. první večer, start do celého kurzu.

Březen 2021: 11., 25., v postní době plánujeme čtrnáctidenní 
interval.

Duben 2020: 8., 15., 22., 29., ve velikonoční době se bude 
hodit rande každý týden!

Začátek programu je pokaždé večeří od 18:00;

Cena kurzu pro pár: 2 000 Kč. Cena zahrnuje sedmkrát večeři, 
kávu a dezert, nájem, příručky. (Pár si na místě objednává 
a hradí nápoje.) Částku je třeba zaplatit na prvním setkání 
kurzu.

Přihlašovat se můžete na emailu mfridrichova@prorodiny.cz

Místo konání: klubovna Střediska RODINA Centra pro rodi-
nu a sociální péči z. s. (v areálu Lékařské fakulty Ostravské 
univerzity, Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice).

Rodinný plánovací kalendář se slevou!!!
Rodinný plánovací kalendář pro rok 2021 můžete nyní za-
koupit v obchůdku na našem webu za cenu 150 Kč!

Duchovní obnova na Středisku ve Staré Vsi n. O.
Chtěli bychom vás pozvat na duchovní obnovu, která se 
bude konat 8.–13. 2. 2021. Akce bude alternativou tradiční 
poutě do Taizé, která se letos nemůže uskutečnit z důvodu 
pandemie a ponese se v podobném duchu. Proto jsme vybrali 
místo pobytu klášter v Králíkách na Hoře Matky Boží, kde je 
prostor pro ztišení, modlitbu, ale také je obklopen krásnou 
přírodou. Cena pobytu je 1.700,- (včetně stravy, bez dopravy). 
Přihlašování bude možné na www.doo.cz/prihlaska

S nadějí do nového roku!

Vstupujeme do nového roku 2021. Všichni jsme jistě plní 
očekávání, co tento rok přinese. Ale ať se ocitneme v ja-
kékoli situaci, zda se budeme moci setkávat, nebo budou 
přetrvávat přísná opatření, buďme plní naděje a radosti. 
V Písmu svatém v listě Římanům 8, 28 čteme: ,,Víme, že 
všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha…“.

Buďme odvážní a vstupme do nového roku s očekáváním. 
Mějme vnímavé srdce a dovolme Pánu, aby nám ukazoval 
Jeho lásku k nám, právě tu Lásku, kvůli které se ponížil, vzal 
na sebe maličkost služebníka, stal člověkem a se kterou 
umírá na kříži. 

S mladými spolupracujeme alespoň online
V tomto čase 
na Středisko 
nemohou jez-
dit mladí lidé, 
ale i přesto 
tým ve Staré 
Vsi nezahálí. 
S mladými se 
spojují alespoň 
online formou. 
Nadále tedy 
pokračují např. 
Animátorské 
kurzy, nebo 
kurzy Sievers. Mladí tak mají možnost dále se vzdělávat 
a vzájemně se podporovat na pravidelných online setkáních.
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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

Vánoční dárek pro školu a budoucí uchazeče  
– nový maturitní obor Masér ve zdravotnictví

Střední pedagogická škola Střední zdravotnická škola sva-
té Anežky České obdržela v prosinci rozhodnutí MŠMT 
o schválení nového čtyřletého, maturitního oboru „Masér 
ve zdravotnictví“.  Výuka toho oboru bude zahájená od 1. 9. 
2021, pro nový obor budeme otevírat polovinu třídy, celá 
třída bude dvouoborová s obory Praktická sestra a Masér 
ve zdravotnictví.

Absolvent oboru Masér ve zdravotnictví (53-41-M/04) se uplat-
ní ve zdravotnických zařízeních lůžkového nebo ambulant-
ního typu při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeň-
ské péče, popřípadě v zařízeních sociálních služeb. Bude 
schopen provádět pod odborným dohledem fyzioterapeuta 
nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální 
medicíny klasické masáže, aplikovat teplo, provádět zábaly, 
koupele a základní vodoléčebné procedury. Bude způsobi-
lý/á vykonávat povolání masér ve zdravotnictví a nevidomý 
a slabozraký masér ve zdravotnictví v rozsahu kompetencí 
stanovených vyhláškou č. 55/2011 Sb. § 38, o činnostech 
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů.

Na nové uchazeče se těšíme.

Ing. Pavla Hostašová, ředitelka školy

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté 
Anežky České sídlí v Odrách na ulici 1. máje 249/37. Zřizova-
telem školy je Biskupství ostravsko-opavské. 

Škola nabízí vzdělávání pedagogické a zdravotnické obory 
zakončené maturitní zkouškou nebo závěrečnou zkouškou. 
Součástí školy je také Domov mládeže s možností ubytování 
a stravování. Více o škole na https://www.cssodry.cz.

Nové katechetické direktorium – online
Sobota 16. 1. 2021, 9.00–11.00 | P. ThLic. Petr Smolek

Srdečně zveme všechny zájemce na online seminář, při 
kterém budou účastníci uvedeni do četby nového doku-
mentu, seznámí se s hlavními myšlenkami a perspektivami 
a s podněty pro katechetickou praxi v našich podmínkách.

Na seminář je zapotřebí se přihlásit do 14. 1. 2021 na www.
doo.cz/prihlaska. Seminář bude probíhat online přes MS 
Teams. Odkaz bude zaslán všem přihlášeným jeden den 
před konáním akce na e-mail.

Křesťanství pro současnost – kurz  
vedení diskuze metodou filozofie pro děti
24.–26. 1. 2021 | 21.–23. 3. 2021 | 25.–27. 4. 2021

doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. 

Místo konání: Exerciční dům v Českém Těšíně | ubytování 
a strava 640 Kč/den.

Kurzovné: 2 500 Kč | pro kněze a katechety s platnou 

kanonickou misí v ostravsko-opavské diecézi ZDARMA.

Zveme všechny zájemce na kurz, který proběhne ve třech 
blocích v Exercičním domě v Českém Těšíně. Kurz je zaměřen 
na praktický nácvik vedení diskuze na kontroverzní témata 
a na řešení konfliktů. 

Kurz je akreditován v systému DVPP u MŠMT ČR. Přihlášky 
do 10. 1. 2021 na www.doo.cz/prihlaska.

Programy Poselství křesťanských Vánoc na ZŠ
Předvánoční doba kvůli protiepidemickým opatřením 
vstupům do výuky s vánočními výukovými programy 
nepřála. Máme však radost, že i přes omezení mohli vy-
učující, kteří jsou na školách zaměstnaní a kteří s námi 
spolupracují, ve svých školách vánoční programy uskutečnit.  
Děkujeme všem, kteří vnesli v této době do škol radostné 
poselství Vánoc!
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Rok 2020 nebyl jen koronavirus. Co jsme 
Kalendárium uplynulého roku pod-
statně skromnější než ta předešlá. Není 
nutné to nějak obsáhleji zdůvodňovat, 
postačí k tomu jediné slovo – koronavi-
rus. Ten v některých měsících rázně 
omezil dění v diecézi, řada tradičních 
akcí se dokonce vůbec neuskutečnila, 
jako např. Diecézní setkání mladých, 
Diecézní pouť ministrantů, oderská 
přehlídka středních škol, potažmo řada 
farních poutí. Přesto se však toho událo 
dost, abychom se mohli na konci roku 
poohlédnout nazpět za tím, čeho jsme 
mohli být třebas jen na dálku svědky.

LEDEN

Diecéze – Od 1. do 14. ledna 2020 
probíhal v ostravsko-opavské diecézi 
20. ročník Tříkrálové sbírky. V Morav-
skoslezském kraji a na Jesenicku se 
podařilo získat peněžní dary ve výši 
20 439 668 Kč. Tento výsledek patří 
k nejvyšším v 20leté historii sbírky.

Ostrava – Pomocný biskup Martin 
David požehnal v úterý 28. ledna pří-
stavbu v areálu Biskupského gymnázia 
v Ostravě. Po pětiměsíční rekonstrukci 
prostor tak jsou k dispozici čtyři nové 
odborné učebny, tři kabinety, bezbarié-
rový přístup, knihovna, výtah, vrátnice 
a téměř v celé budově nové podlahy.

ÚNOR

Opava – V sobotu 1. února hostily řehol-
nice z kongregace Dcery Božské Lásky 
ve svém klášteře Marianum v Opavě 
setkání zasvěcených osob. Dne zasvěce-
ného života se s řeholníky a řeholnice-
mi, jejichž řády a kongregace působí na 
území ostravsko-opavské diecéze, zú-
častnil i pomocný biskup Martin David.

Jablunkov – Pomocný biskup Martin 
David posvětil v sobotu 15. února nový 
oltář v kostele Božího Těla v Jablunko-
vě. Oltář podle návrhu Milivoje Husáka 
zhotovil kameník Vítězslav Orel ze Staré 
Vsi nad Ondřejnicí. Během slavnosti do 
něj byly také vloženy ostatky pasáčků 
z Fatimy – sv. Hyacinty a Františka.

Bravantice – Pomocný biskup Martin 
David sloužil v neděli 16. února mši 
svatou v kostele sv. Valentina v Bravan-
ticích, jež si v tento den připomínaly 
650 let od svého založení a současně 
oslavily patrocinium kostela.

BŘEZEN

Třebnice – Dne 16. března byly v polské 
Třebnici objeveny ostatky sv. Hedviky, 
patronky ostravsko-opavské diecéze. 
Relikvie světice, nalezené ve stříbrné 
schránce, byly uložené v jejím sarkofá-
gu umístěném v tamní bazilice.

Diecéze – Dvě kulatá výročí připadla na 
úterý 17. března: 400 let od mučednické 
smrti sv. Jana Sarkandra a 30 let od 
jmenování Mons. Františka Václava 
Lobkowicze světícím biskupem praž-
ským.

DUBEN

Ostrava – Pomocný biskup Martin David 
celebroval v katedrále Božského Spasite-
le v Ostravě na Zelený čtvrtek (9. dubna) 
tzv. Missu chrismatis – z důvodu ome-
zení spjatých s nastalou koronavirovou 
situací bez účasti lidu, nicméně stejně 
jako další obřady Velikonočního tridua 
přenášenou živě internetovým portálem 
farnosti Moravská Ostrava.

KVĚTEN

Ostrava – Biskup František Václav 
Lobkowicz a pomocný biskup Martin 
David se ve čtvrtek 14. května setkali 
u příjímacích pohovorů s kandidáty, 
kteří projevili zájem o duchovní forma-
ci a vzdělávání v Teologickém konvik-
tu v Olomouci, jenž připravuje mladé 

muže pro kněžský seminář a studium 
bohosloví.

Česká Ves – Dne 17. května požehnal 
jesenický děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář 
kapli, která se nachází v lese nad Čes-
kou Vsí. Lesní kaplička na Ovčí pase-
ce zde stojí od 1. poloviny 19. století 
– díky místnímu hostinskému, jenž ji 
postavil na památku své předčasně ze-
mřelé manželky. Byla zasvěcena „Marii 
Ochranitelce“ a určena těm, kteří chtěli 
vyslovit prosbu k „Utěšitelce veškerého 
žalu“.

Ostrava – Pomocný biskup Martin 
David sloužil ve středu 27. května mši 
svatou v kostele sv. Václava v Ostravě, 

Rok 2020 bude už navždy spojován se zahájením stavby kostela Božího Těla v Gutech u Třince. 
Replika dřevostavby zničené v roce 2017 žháři bude dokončena letos, kdy se místní věřící dočkají 
první mše svaté ve svém kostelíku. Snímek ze dne 27. srpna 2020. Foto: Josef Cinciala/Člověk a Víra 

V sobotu 27. června vysvětil biskup František Vác-
lav Lobkowicz v ostravské katedrále na kněze dva 
jáhny, a sice Michala Krenželoka z farností Boží-
ho Těla v Jablunkově a Jakuba Lasáka z farnosti 
Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu. Foto. Zdeněk 
Poruba/Člověk a Víra
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a to v rámci diecézní pouti Charit, která 
s ohledem na omezení v době korona-
virové krize probíhala online prostřed-
nictvím živého přenosu TV Noe.

ČERVEN

Diecéze – Mons. Martin David se 
1. června stal apoštolským administrá-
torem sede plena et ad nutum Sanctae 
Sedis ostravsko-opavské diecéze. Ke 
změně ve vedení biskupství došlo na 
základě dekretu Kongregace pro bis-
kupy. Úřad i status sídelního biskupa 
nadále zůstaly biskupu Františku Vác-
lavu Lobkowiczovi, tímto jmenováním 
však z něj bylo sňato břemeno řízení 
diecéze. Záležitosti spojené s řízením 
diecéze se přesunuly na biskupa Mar-
tina Davida.

Diecéze – Apoštolský administrátor 
diecéze Mons. Martin David zahájil 
v pátek 12. června v katedrále Božského 
Spasitele program Noci kostelů. 

Ostrava – Apoštolský administrátor 
diecéze Mons. Martin David udělil v so-
botu 20. června v ostravské katedrá-
le jáhenské svěcení dvěma ženatým 
mužům. Svěcení přijali Marek Chovanec 
z farnosti Panny Marie v Opavě a Petr 
Kozel z farnosti Místek.

Brno – Rovněž tak 20. června přijal 
v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla 
z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho kněž-
ské svěcení rodák z Orlové br. Bogdan 
Patrik Rygiel, OFMConv.

ČERVENEC

Vidly – Ve čtvrtek 2. července požeh-
nal apoštolský administrátor diecéze 
Mons. Martin David kříž na vyhlídce 
Solná v Jeseníkách. U slavnosti se sešli 
lesníci z lesní správy Vrbna, vedení Bis-
kupských lesů a další hosté. Ve stejný 
den požehnal rovněž zrekonstruovanou 
horskou chatu Lyra v obci Vidly u Vrbna 
pod Pradědem.

Velehrad – Při Národní pouti na Vele-
hradě bylo 5. července předáno trvalé-
mu jáhnovi Mgr. Josefu Janštovi Děkov-
né uznání České biskupské konference 
za dlouholetou tvorbu křesťanské lite-
ratury pro děti a mládež a celoživotní 
činnost spojenou s formací a předává-
ním víry dětem a mládeži. Vyzname-
nání obdržel po slavnostní mši svaté 

z rukou olomouckého arcibiskupa Jana 
Graubnera.

Opava – Vtěsnat týden do jednoho dne 
letos museli organizátoři 13. ročníku 
pěší pouti z Opavy na Velehrad. Kvů-
li doznívající pandemii koronaviru se 
poutníci místo šlapání kilometrů kraji-
nou Slezska a Moravy vydali v pondělí 
6. července na autobusový zájezd. Na 
autobusovou pouť se přihlásilo dvakrát 
více lidí, než šlo v minulých letech pěš-
ky. Celkem jich bylo 170.

SRPEN

Maria Hilf – Poutní místo Panny Marie 
Pomocné u Zlatých Hor si před dvěma 
lety připomnělo 300 let mariánské úcty. 
Na letošní rok zase připadlo 25. výročí 
posvěcení nového kostela zasvěcené-
ho Panně Marii, Ochránkyni života. 
Pozvánku k těmto oslavám, konaným 
15. srpna, přijal rovněž olomoucký arci-
biskup Jan Graubner, jenž před 25 lety 
chrám vysvětil.

ZÁŘÍ

Maria Hilf – Kněží ostravsko-opavské 
diecéze se setkali v úterý 8. září na 
poutním místě zasvěceném Panně 
Marii Pomocné u Zlatých Hor spolu se 
svým biskupem Martinem Davidem.

Řepiště – Dřevěný kostel sv. Michaela 
Archanděla v Řepištích se po generální 
opravě otevřel veřejnosti. Při slavnostní 
mši svatou v něm v sobotu 12. září u ol-
táře stanul apoštolský administrátor 
diecéze Mons. Martin David.

Sviadnov – V letošním roce u příležitos-
ti 130 let od posvěcení se sviadnovský 
kostel sv. Jana Nepomuckého dočkal 
dvou nových zvonů. Oba nesou původ-
ní názvy podle starých, zrekvírovaných 
za 2. světové války – Svatý Jan Nepom-
ucký o hmotnosti 260 kg a Svatá Bar-
bora se 150 kilogramy. Celou zakázku 
pro sviadnovský farní chrám zajišťovala 
firma Zvonotec a zvony odlila Pracow-
nia Ludwisarska Jana Felczyńskiego 
v polském městě Przemyśl. Nové zvony 
byly posvěceny při slavnostní mši svaté 
u příležitosti svátku sv. Václava.

ŘÍJEN

Odry – Po měsících příprav a práce se 
v neděli 11. října sešli oderští farníci 

loni prožili v ostravsko-opavské diecézi?
k žehnání pandemického kříže. Kříž 
požehnal oderským farář P. Petr Kuník.

Vídeň – V sobotu 17. října vysvětil Chris-
toph kardinál Schönborn v katedrále 
sv. Štěpána ve Vídni na kněze i rodáka 
z Bruntálu Aleše Ullmanna, který pů-
sobí ve farnosti Perchdoltdorf na jih od 
Vídně a je inkardinován do vídeňské 
arcidiecéze.

V pátek 23. října zemřel po nákaze 
koronavirem první diecézní kněž os-
travsko-opavské – P. Petr Dokládal. 
Farář farnosti Starý Jičín nemoci pod-
lehl v novojičínské nemocnici ve věku 
73 let.

PROSINEC

Řepiště – Dětský domov Marie Antoní-
ny Kratochvílové zasáhla koronavirová 
nákaza. Onemocněl personál a všechny 
děti. Biskupství, které je zřizovatelem 
doma, v této těžké chvíli s péčí o děti 
pomohli dobrovolníci z Adry, Střední 
zdravotnické školy z Ostravy-Vítkovic, 
Ostravské univerzity, Střediska pro mlá-
dež. Po jejich vyčerpání přišla na pomoc 
Armáda ČR.

Český Těšín – V sobotu 12. prosince 
náhle zemřel na faře v Českém Těšíně 
ve věku nedožitých 70 let biskupský 
vikář pro pastoraci duchovních povo-
lání Mons. Adam Rucki. Pohřben byl 
v Bukovci o týden později v sobotu 
19. prosince. 

Celkem 750 mililitrů plazmy, která může pomo-
ci v léčbě covid pozitivních pacientů v těžkém 
stavu, daroval také apoštolský administrátor 
ostravsko-opavské Mons. Mgr. Martin David. 
Onemocnění prodělal na konci října, a proto je 
právě v těchto dnech ideálním dárcem rekonva-
lescentní plazmy. V Krevním centru FN Ostrava 
potvrdil, že na odběru je poprvé v životě. Mons. 
Mgr. Martin David vnímá své prvodárcovství 
i jako vánoční dárek, který pomůže. Před odcho-
dem z Krevního centra FN Ostrava pak připustil, 
že pokud mu to zdravotní stav umožní, stane se 
i dárcem krve. Foto: Iva Piskalová, FN Ostrava 
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Poutní místo Santiago de Compostela 
se těší na poutníky, kteří k hrobu sv. Ja-
kuba staršího připutují v tomto i násle-
dujícím roce. Úderem prvních minut 
roku 2021 začal Jubilejní svatojakubský 
rok. Tradice vyhlašování Svatého roku 
sahá v Compostele až do 12. století. 
Privilegia odpustků pro poutníky, kteří 
do gotické katedrály připutují ve Sva-
tém roce, udělil roku 1122 papež Kalikst 
II. V roce 1179 je bulou „Regis aeterni“ 
na věky potvrdil i papež Alexandr III. 
Poutní místo ožívá zástupy poutníků 
vždy, když památka sv. Jakuba 25. čer-
vence připadne na neděli.

Svatá brána zůstane otevřena 
o rok déle, než se plá novalo
Svatou bránu, kudy budou poutníci do 
chrámu přicházet, otevřel při slavnost-
ním ceremoniálu již v poslední den roku 
2020 arcibiskup Santiaga Mons. Julián 
Barrio. Na bronzové dveře zaklepal 
podle tradice kovaným kladívkem a byl 
prvním, kdo jimi do katedrály vstoupil. 
Do chrámu přes „Svatou bránu“ budou 
poutníci přicházet déle, než bylo ob-
vykle při podobných jubilejních letech 
za posledních 900 let. Z rozhodnutí 
papeže Františka se Svatý rok prodlouží 
na 24 měsíců. Poutníkům tuto novinku 
zvěstoval po otevření Svaté brány 
papežský vyslanec Bernardito Auza. 
Svatý otec milosti vázané Apoštolskou 
penitenciárií na Svatý rok mimořádně 

prodloužil s ohledem na okolnosti 
způsobené světovou pandemií nemo-
ci Covid-19.

25. červenec připadne  
na neděli 14krát za století
Compostelské jubileum se slavilo po-
prvé v roce 1122 a od té doby se opakuje 
v pravidelných intervalech (šesti, pěti, 
opětovně šesti a jedenácti let) zhruba 
čtrnáctkrát v každém století. Svatoja-

kubská poutní cesta zažívá od konce 
80. let minulého století nebývalou 
renesanci. Propagaci pouti pomohly 
cestopisy slavných osobností i několik 
filmů o pěším putování. Počty poutníků 
začaly růst od několika tisíc ročně až 
ke statisícům poutníků v posledních 
letech. V roce 2019 pouť absolvovalo 
neuvěřitelných 347 538 poutníků.

V roce 2020 přišel Covid  
a strmý pád počtu putujících
Prognózy na rok 2020 slibovaly další 
růst a v jubilejním roce 2021 měla sta-
tistika dosáhnout čísla 468 000. Nic 
z toho se však nestalo. Na začátku roku 
2020 stihlo pouť absolvovat jen několik 
zimních poutníků. Jarní sezónu zastavil 
virus a v dalších měsících se na ofici-
álním webu poutního místa objevovalo 
smutné konstatování: „Dnes ráno do-
razilo 0 poutníků“. Situace se začala 
měnit až s uvolněním restrikcí, na které 
dopláceli nejen samotní poutníci, ale 
i místní lidé, kteří v posledních dese-
tiletích investovali do hostelů, penzio-
nů a další infrastruktury na celé trase. 
I přes nemocný rok 2020 si certifikát 
o pouti ztv. „Compostelu“ ze Santiaga 
do svých domovů odneslo 53 794 pout-
níků.

Pavel Siuda

Poutníci se vrátí na cestu. V Santiagu začal 

Poselství papeže Františka k Svatému roku
Papež František zaslal do Santiaga 
u příležitosti zahájeného Svatého 
roku poselství místnímu arcibiskupovi 
a poutníkům, kteří se vydají na cestu. 
„Když se vydáváme po apoštolových 
stopách, opouštíme sami sebe a ony 
jistoty, k nimž se přimykáme. Máme 
však na mysli jasnou metu, nebloudí-
me bezcílně v sebestředném kruhu. 
Volá nás Pánův hlas, který jako pout-
níci přijímáme v postoji očekávání 
a hledání. Vydáváme se na tuto cestu, 
abychom potkali Boha, druhé i sami 
sebe,“ píše papež František.

V závěru poselství do Compostely po-
pisuje papež poutníka jako člověka, 

který je schopen svěřit se do Božích 
rukou, za vědomí, že přislíbená vlast je 
již dnes přítomna v Kristu, jenž mu sto-
jí nablízku. Proto se poutník „dotýká 
se bratrova srdce bez jakékoli vyuměl-
kovanosti či propagandy a podává mu 
ruku, připravenou dávat i brát“. Pout-
níci, kteří přicházejí ke Svaté bráně 
v Compostele, svým trojím úkonem 
připomínají důvod své cesty: prvním je 
„kontemplace klidného pohledu Ježíše, 
milosrdného soudce, na jejím portá-
lu“, druhým je uctění obrazu apoštola 
Jakuba, který nás ukazuje cestu víry, 
a konečně třetím účast na eucharistii, 
v níž „se cítíme jediným Božím lidem“, 
povolaným „sdílet radost z evangelia“.

Arcibiskup Santiaga Mons. Julián Barrio otevřel 31. prosince 2020 Svatou bránu v katedrále sv. Jakuba 
St. v Santiagu de Compostela. Zavírat se bude až 31. prosince 2022. Foto: Diecéze Santiago
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Jubilejní rok sv. Jakuba. Poběží dvě léta
Diecéze Santiago se na jubileum dloho 
připravovala. Již před více než rokem 
vydal arcibiskup Julián Barrio obsáhlý 
pastýřský list, kde vyjmenovává všech-
ny možné aspekty putování a význam 
poutního místa pro křesťany a statisíce 
hledajících, kteří se rok co rok na cestu 
vydávají.

Při psaní listu nemohl tušit, jak bude 
poutnictví v roce 2020, stejně jako celý 
svět, postiženo pandemií koronaviru. 

Denní přírůstky poutníků se nepočítají 
ve stovkách a tisících, jak tomu bylo 
posledním desetiletí, ale jen v desítkách 
a jednotkách. 

Organizátoři jubilejního Svatého 
roku 2021 věří, že se tisíce lidí všech 
generací vydají na cestu a půjdou ve 
stopách těch, kdo už pouť vykonali za 
posledních více než 1000 let.

V tomto duchu připravili také plakát, 
který jubileum propaguje. Jeho grafi-
ka využívá digitálně upravený motiv 
portálu slávy „Pórtico da Gloria“. Touto 
bývalou vstupní branou do katedrály 
procházejí poutníci od 12. století. Jde 
o rozsáhlé dílo sochařského mistra Ma-
touše, na němž pracoval mezi lety 1168 
a 1188 na objednávku leónského krále 
Ferdinanda II. Do Svatého roku 2021 
vstupuje tento výrazný prvek katedrály 
plně zrestaurován, stejně jako fasáda 
celého chrámu.

Svatý Jakub vítá poutníky slovy 
„Pán mě poslal“
Vstupní brána do katedrály v Santiagu 
de Compostela se skládá ze tří oblouků, 
každý z nich připadá na jednu ze tří lodí 
svatojakubské svatyně. Ve středním 
sloupci je socha apoštola sv. Jakuba 
Většího s listinou v pravé ruce, na níž 
je latinsky vytesáno „Misit me Dominus 
– Pán mě poslal“, což  odkazuje na jeho 
apoštolské hlásání v Hispánii, a tím také 
vysvětluje jeho pohřeb v Compostele.

Toto vrcholící dílo románského sochař-
ství a univerzálního umění bylo po 
staletí původní a primitivní branou pro 
poutníky do katedrály. Jeho více než 
200 výrazných a živých žulových postav 
vítá poutníky přicházející do katedrá-
ly, aby uctili památku apoštola Jakuba, 
a vytváří animovanou kamennou malbu 

s teologickým poselstvím zaměřeným 
na Kristovu záchranu člověka.

Toto ústřední poselství Svatého roku 
hlásá plakát heslem v katalánštině „SAL 
de tu tierra. El Apóstol te espera“ do-
slovně tedy „Opusť svou zemi. Apoštol 
na tebe čeká“. Ve stejném textu je navíc 
ukryta výzva „Pozvěte všechny“.

Na pouť do Santiaga se lze vydat 
fyzicky, duchovně i digitálně
„Vydat se“ na cestu –  na pouť do San-
tiaga a vstoupit do katedrály lze fyzicky, 
duchovně, a dokonce i „digitálně“. V cíli 
cesty se pak „nechat obejmout“ příte-
lem Páně, svatým apoštolem Jakubem, 
který čeká na každého z poutníků, aby 
otevřel dveře a přijal z milostí jubilejní-
ho Svatého roku.

Při pohledu na tváře a postavy obno-
vených polychromií „Portálu slávy“ má 
poutník rozjímat o kráse křesťanské víry. 
Současně v nich může vidět mnohotvár-
né a barevné vyjádření víry tolika poutní-
ků z různých prostředí a ras, kteří v prů-
běhu dějin připutovali k hrobu apoštola.

Od roku 1122 přišla letos řada na 
120. svatý rok. Příští v roce 2027
Grafici si při tvorbě plakátu pohráli také 
s číslovkou loga „Ano Santo Compo-
stelán 2021“, kde nulu v letopočtu na-
hrazuje hřebenatka, starobylý symbol 
Compostely a poutníků. Zpětné pořadí 
čísel roku 2021 zase symbolizuje číslo, 

které v sérií jubilejních let aktuální Sva-
tý rok zaujímá, je to číslo 120. Přesně 
tolik Svatých roků již toto španělské 
poutní místo zažilo od vyhlášení prv-
ního Svatého roku, který v roce 1122 
vyhlásil papež Kalikst II. Svatý rok se 
vyhlašuje vždy, když památka apošto-
la Jakuba Staršího (Vetšího) vychází na 
neděli 25. července. V kalendáři se tato 
shoda objevuje pravidelně vždy po 11, 
6, 5 a 6 letech. Naposledy byl Svatý rok 
v Santiagu de Compostela v roce 2010. 
Příští „Svaté roky“ tedy připadnou na 
léta 2027, 2032, 2038 a 2049.

Putovat lze i v České republice 
nebo v okolních zemích
Biskup sousední polské bilesko-źywiec-
ké diecéze Roman Pindel v novoročním 
rozhovoru pro agenturu KAI připustil, 
že v době pandemie je velmi obtížné 
organizovat pouť v tradiční podobě. Za-
hájený Svatý rok však může být příleži-
tostí pro individuální a rodinné pouti. 
Jmenoval tři kostely ve své diecézi za-
svěcené tomuto apoštolovi, a sice v obci 
Szczyrk, Simoradz ve Slezských Besky-
dech a v Rzykach v Malých Beskydech. 

Českou republikou prochází šest vyzna-
čených poutních tras do španělského 
Santiaga de Compostela, které jsou sou-
částí evropské sítě. Moravskoslezská 
trasa začíná v Opavě. Na území diecé-
ze je také několik farních a filiálních 
kostelů zasvěcených apoštolu Jakubovi.

Pavel Siuda
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Stěbořice/Opava –  Více než 40 let 
pořádal opavský dirigent, zpěvák a var-
haník Karel Kostera vánoční koncer-
ty. Bez České mše vánoční od Jakuba 
Jana Ryby se neobešly žádné Vánoce od 
80. let 20. století. Až ty letošní. S nepříz-
ní osudu se však dirigent, který letos 
na konci října oslavil 85 let, vyrovnal 
docela moderně. Ještě před Vánocemi 
umístil na internet dvě starší nahrávky 
a popřál lidem krásné prožití vánočních 
svátků a vše nejlepší do nového roku.

Poprvé za varhanami v 12 letech
Hudba, pěvecké sbory a varhany jsou 
pro Karla Kosteru celoživotní láskou. 
Poprvé za královský nástroj usedl ve 
12 letech. Psal se rok 1947 a v jeho 
rodném Slavkově u Opavy neměl kdo 
hrát. Syn místního řezníka se vyučil 
cukrařině a stal se v ní věhlasným mi-
strem. Hudba a sborový zpěv jej však 
stále přitahovaly. Pěvecký sbor Stěbo-
řice, který založil, se stal fenoménem. 
Jako dirigent s ním procestoval celou 
Evropu. Každoroční vánoční koncerty 
pak byly vždy slavnostní tečkou za celo-
roční sborovou sezónou.

Koncert z roku 2000 na webu
V roce 2000 byl vánoční koncert, při 
kterém účinkoval komorní orchestr 
katovické filharmonie, natočen na 
videozáznam. Ten se nyní podařilo 
Karlu Kosterovi „vyštrachat“ a za po-
mocí vnuka Jana pověsit na internet. 

Od 10. prosince si Českou mši vánoční 
na archivní nahrávce pustilo 700 poslu-
chačů. Na úvod jim sbor zazpívá koledy 
– Narodil se Kristus Pán, Náchodskou 
pastorelu a Čas radosti veselosti. Dál 
už na záznamu zní Česká mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby.

S YouTube pomohl vnuk
„Bohužel, doba nám nepřeje a letos 
koncert pořádat nemůžeme. Mrzí mě, 
že se nesetkáme – tradičně za spo-
luúčinkování sólistů a členů orchestru 
opery Slezského divadla v Opavě s kon-
certním mistrem Jiřím Crhou. Proto 
jsme s vnukem Janem vyštrachali z ar-
chivu nahrávku vánočního koncertu 
z roku 2000 za účinkování komorního 
orchestru katovické filharmonie. Snad 

85letý Karel Kostera dal Rybu na YouTube

Koncert Hall z kostela sv. Ducha
Patricia Janečková – slovenská 
sopranistka žijící v Ostravě, kde v sou-
časnosti studuje operní zpěv na Fa-
kultě umění Ostravské univerzity pod 
vedením Evy Dřízgové-Jirušové – při-
pravila svým posluchačům hudební 
dárek. Ve spolupráci s muzikanty a fil-
maři nazpívala legendární píseň „White 
Christmas“, kterou před 80 lety složil 
Irving Berlin a v jejímž textu vyjadřu-
je nostalgii po zasněžených Vánocích 
svého dětství. Poprvé zazněla na Boží 
hod vánoční v roce 1941 v podání Binga 
Crosbyho v rozhlasovém pořadu The 
Kraft Music Hall.

Do 40. let 20. století stylizovali podání 
písně také filmaři pod vedením Aleše 
Neničky. Pro nahrávku v černobílém 
provedení byl vybrán moderní kostel 
sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu. Spolu 
s Patricií Janečkovou v klipu vystupují 
muzikanti: Martin Janeček (kontrabas), 
František Adamík (křídlovka), Karel Šín 
(klávesy) a Rostislav Mikeška (bicí).

Song v roce 1942 zazněl ve filmovém 
muzikálu Holiday Inn a získal Oscara za 
nejlepší původní píseň. Podle Guinesso-
vy knihy rekordů jde o komerčně nejú-
spěšnější nahrávku všech dob, které se 
prodalo po světě padesát miliónů kusů.

vám tato vzpomínka zkrášlí vánoční 
čas,“ uvádí Karel Kostera, který koncert 
v konkatedrále Panny Marie v Opavě 
27. 12. 2000 dirigoval.

Vánoce s chlapecký sborem
Záznam z roku 2000 však není jedinou 
nahrávkou, která se před Vánoci na 
internetu objevila. Divákům se před-
stavil Karel Kostera osobně na místě, 
které má nejraději – u varhan ve stě-
bořickém kostele. Osobně uvádí čtyři 
roky starou nahrávku, kde se poprvé 
představil opavský chlapecký pěvecký 
sbor. „V tomto kostele ve Stěbořicích 
hraju na varhany od roku 1965,“ říká na 
úvod Karel Kostera a dodává, že s míst-
ním pěveckým sborem pořádá koncerty 
více než 40 let. „S kamarádem jsme vy-
štrachali záběry z roku 2016. Účinkují 
tam opavští sólisté a členové orchestru 
Slezské opery Opava a také chlapecký 
sbor, který v Opavě vedu. Ti kluci tehdy 
spolu zpívali jen půl roku a koncert byl 
tak jejich premiérou,“ dodal Kostera, 
který dříve vedl i chlapecký pěvecký 
sbor přímo ve Stěbořicích.

Snad se někde ještě sejdeme
Obě nahrávky nabídl divákům a poslu-
chačům na internetu jako náhradu za 
neuskutečněný vánoční koncert v roce 
2020. „Nabízíme tuto nahrávku, bude-
te-li mít chuť si ji poslechnout a zpří-
jemnit si vánoční svátky. Doufám, že se 
někde sejdeme,“ dodává Karel Kostera 
s přáním všeho nejlepší do nového roku. 
Děkujeme a přejeme pevné zdraví.

Pavel Siuda
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KNIHOVNIČKA

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

Martin Prudký a kolektiv

Obtížné oddíly biblické poezie  
a moudrosti

V Bibli je mnoho 
pasáží, které dnes 
nechápeme, jsou 
nám cizí nebo ne-
odpovídají tomu, 
co od Písma sva-
tého očekáváme. 
Nad mnohými se 
nejen zarazíme, ale 
vnímáme je jako 
pohoršlivé.

Na potřebu dobrat se při četbě Bible 
nefalšovaného smyslu i záměru autora 
odpovídá další svazek Obtížných oddí-
lů, věnovaný tentokrát biblické poezii 
a moudrosti. Na iniciativu, s kterou před 
řadou let přišel profesor Jan Heller (1925–
2008), navazuje profesor Prudký se svými 
kolegy. Autoři nás uvádějí do kontextů 
biblického světa, svérázu biblického my-
šlení i vnitřního dialogu jednotlivých bib-
lických svědků. Připomínají nám základní 
pravidla, na něž je třeba dbát, abychom 
se s biblickým svědectvím nemíjeli a při 
četbě Písma neslyšeli jen ozvěnu svých 
vlastních názorů a předsudků.

299 s., váz., 327 Kč.

Hana Pinknerová

Vůně prázdného pokoje

Jak trávit volný 
čas – chvíle, kdy 
„nemusíme nic 
a můžeme všech-
no“. Co a kdy pod-
nikneme? Co a jak 
zláká naši pozor-
nost? A máme si 
dělat výčitky, když 
úplně vypneme, 
abychom si vyčis-
tili hlavu? Objevit 
nepospíchání je 
v mnoha ohledech velmi osvobozující. 
Nejen pro ty, kdo své povinnosti i práci 
pro druhé berou zodpovědně a vážně.

120 s., brož., 199 Kč.

Zofia Kossaková

Úmluva

Historický román 
s biblickou tema-
tikou, který zachy-
cuje Abraháma 
jako hlavní posta-
vu. Abrahám je zde 
popsán jako člověk 
z masa a kostí se 
všemi pochybnost-
mi a starostmi. Román byl napsán pod 
dojmem válečných zážitků z vězení a kon-
centračního tábora a měl být pomocí pro 
ty, kdo jsou pronásledováni. 

Váz., 464 s., 364 Kč.

Papež František – Gianni Valente

Všichni jsme misionáři

Rozhovor s pape-
žem Františkem 
na téma misijního 
rozměru církve 
volně navazuje na 
encykliku Evange-
lii gaudium z roku 
2013. Papež hovo-
ří velice osobním 
tónem a používá 
mnohé příkla-
dy a zkušenosti 
z vlastního života. 

Brož., 80 s., cena 135

Corinna Kohröde-Warnkenová 

Můj růžový život s Bohem  
a rakovinou

Po stanovení dia-
gnózy rakoviny 
v roce 2007 pod-
stoupila autorka 
operaci a za něja-
kou dobu byla pro-
puštěna z nemoc-
nice jako stabilní 
pacient. O téměř 
pět let později 
přišla jako blesk 
z čistého nebe stejná diagnóza. Další dvě 
operace ani následná chemoterapie nepo-
mohly, až nový lék zastavil růst metastáz. 
Na základě těchto zkušeností a také z ra-
dosti ze psaní si začala vést svůj blog, kde 
zpracovávala mnohé ze svých prožitků. 
Psala i dopisy Bohu, jehož blízkost vnímala 
ve všech krásných, ale i těžkých obdobích 
svého života. 

Brož., 248 s., 265 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

Zofia Kossaková

Beze zbraně

Ve svém románu 
Beze zbraně se 
polská autorka 
Zofia Kossaková 
vrací do pohnuté 
doby 12. a 13. sto-
letí a líčí prostředí, 
jež tvoří pozadí kři-
žáckých výprav do Svaté země. Na histo-
ricko-náboženském podkladu pak rozvíjí 
několik příběhů tehdejších představitelů 
náboženské, politické a kulturní Evropy, 
ať už je to nezáviděníhodný úděl kar-
dinála Pelagia, který svou pýchou a ne-
zkušeností zničí celé křižácké vojsko, či 
milostný románek nového jeruzalémské-
ho krále Jana de Brienne s tragickými 
následky, nebo vrchol slávy a vnitřní 
přerod slavného trubadúra Viléma Di-
viniho. Mezi těmito velikány vykresluje 
méně známý úsek života sv. Františka 
z Assisi, zakladatele řádu františkánů, 
který nakonec sám a beze zbraně dosáh-
ne toho, co se mnohatisícovým vojskům 
nepodařilo, když si svou radostí a odva-
hou získá srdce velkého a obávaného 
sultána a zachraňuje to, co se zdálo být 
nenávratně ztraceno.

Váz., 440 s., 395 Kč.

Elisabetta Fezzi  – Gabriele Amorth 

Otec Amorth jak ho neznáte

Svědectví o prosté, 
avšak skálopevné 
víře paulínského 
kněze, jemuž se 
podařilo přimět 
církev jak doma 
v Itálii, tak ve svě-
tovém měřítku, aby 
nejen znovu začala 
brát vážně biblické 
učení o působení 
andělů i démonů v dějinách spásy, ale 
především aby se ve službě exorcistů za-
pojila do boje proti Zlému.

Brož., 224 s., 299 Kč.
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Odešel poslední hrdina mého dospívání
Salesiánům Janu a Václavu Hurníko-
vým pomáhal s organizováním víken-
dových pobytů na rekreačním středisku 
Hadinka nedaleko Vítkova. Když přá-
telům krátce po smrti kněze Václava 
v neděli 27. prosince prostřednictvím 
mailu sděloval informaci o jeho úmr-
tí na Covid-19, bezprostředně vyjád-
řil, co pro něj svědectví této kněžské 
dvojice znamenalo. „S Václavem pro 
mne odešel druhý a poslední hrdina 
mého dospívání,“ uvedl Petr Jochim, 
který společně s dalším salesiánským 
spolupracovníkem Alanem Srněnským 
připravoval v kostele sv. Josefa v Ostra-
vě mši  svatou za jeho rodného bratra 
Jana, který zemřel 19. prosince 2018.

Co pro kluky z 90. let 20. století, dnes 
dospělé muže a většinou také otce vlast-
ních dětí, znamenaly víkendové pobyty 
na Hadince a příklad kněží, kteří mohli 
po pádu totality naplno rozvinout své 
salesiánské poslání? 

Tomáš Kupka
Dej, Pane, odpočinutí v pokoji jak Vác-
lavovi, tak i Jendovi. Oba byli skvělými 
kněžími i salesiány. Dělali práci tak, jak 
je to naučil Don Bosco, ten z nich musí 
mít radost. Byli radostí jak pro nás v 90. 
letech, tak i pro další generace mládeže. 

Je mi moc líto, že už ani jednoho jsem mi-
nimálně 20 let neviděl. Bolí mě to a bolet 
bude každého z nás, kdo si je pamatoval 
před dvaceti lety. Co jsme prováděli na 
Hadince, na to se nikdy zapomenout 
nedá. Co oba pro to udělali, jak bratr 
Jenda, tak i Václav... Byla to práce všeho 
druhu, hlavně s mládeži, s níž to výborně 
uměli. Je mi líto, že nebudeme moc přijít 
na mši svatou a důstojně se rozloučit. 
Můžeme se ale na dálku modlit za jejich 
duše a rozsvítit svíčku, ať jim svítí v poko-
ji. Na dálku se modlím za Václava a Jendu 
a zároveň za vás všecky. 

Jirka Tomíček
Byl to skvělý člověk a dost mě oba 
bratři Hurníkovi ovlivnili. Je teď na 
nás, abychom jejich odkaz naplňovali. 
Budu se snažit!

Michael Heider
Věřím, že oba bratři Hurníkové už jsou 
zase spolu někde na věcnosti, kde se 
jejich duše mohou radovat z toho, co 
všechno dokázali udělat pro druhé.

Eduard Hluchník
Oba byli pro mne v daném věku fran-
couzskými holemi. Rád na ně budu 
vzpomínat v modlitbě, neboť v mých 

myšlenkách nezemřeli, jenom šli domů. 
Včetně Jardy Růžičky.

Petr Holeček
I když s vámi jezdím teprve pár posled-
ních let a nemám tolik zážitků s Václa-
vem, Jendou, panem Růžičkou a dal-
šími… , přesto mám k těmto „našim“ 
setkáním tyto osoby hodně zafixované 
a vždy mi tam budou moc chybět.

Petr Němec
Ten, kdo nás vždy na Hadince vítal, byl 
Jenda Hurník. A nejlépe ho charakteri-
zoval při kázání na jeho pohřbu P. Pa-
vel Kuchař, když vzpomínal na dobu 
normalizace, kdy se tajně scházeli lidé 
na chaloupkách, kteří se předtím tře-
ba vůbec neznali a při prvním setkání 
se museli představit. Každý řekl krátce 
své jméno a co dělá. Jenda Hurník se 
představil takto: „Já jsem Jenda a jsem 
tady pro vás“. To ho charakterizovalo. 
Vše, co dělal, dělal pro kluky, a Václav 
byl všude s ním. 

A ta nekonečná ochota být pro druhé, 
je tím co nás stále drží při sobě a v dob-
rém slova smyslu nutí pokračovat v je-
jich díle. Byla to jejich vytrvalost, roz-
hodnost být pro druhé a otevřenost pro 
každého, kdo jim přišel do cesty.

Bimbo Honza Pasečný

1. Pro mne osobně byli oba bráchové 
ztělesněním salesiánského „odpočine-
me si až v nebi“. V mládí jsem měl po-
cit, že spánek považují za zbytečnost 
a ztrátu a že veškerý čas, kdy jsou tady, 
tak jsou s děckama. Často z akcí odjíž-
děli po půlnoci, a to je čekala jízda, kdo-
víkam… Byli schopni přijet na chaloup-
ku ve dvě ráno, protože byli na dalších 
akcích. Svůj život naplnili zcela v duchu 
hesla „být s druhými a pro druhé“.

A všichni jsme to, myslím, cítili a vníma-
li, cítili jsem jejich zájem a lásku a byli 
jsme s nimi rádi…

2. Až v dospělosti jsem si u nich uvě-
domil jednu vlastnost, kterou málokdo 
má. Často se vás někdo zeptá, jak se 
máte, a pokud se mu svěříte s nějakým 
problémem, většinou se vám dostane 
maximálně účastné odpovědi ve smyslu 

„to je mi líto, to je 
škoda“. U bráchů 
tomu bylo jinak, 
i když to na prv-
ní pohled tak ne-
muselo vypadat, 
mnohokrát jsem 
si ověřil, že pro-
blém toho člově-
ka se snažili řešit 
a aktivně mu 
pomoci. A bylo 
jedno, z jaké oblasti problém byl – zdra-
votní, finanční, bydlení, vztahy, škola, 
víra, drogy, alkohol… A to je pro mne jed-
ním z jejich odkazů, skutečně vnímavě 
poslouchat lidi kolem sebe a zkusit jim 
i reálně pomoci…

3. Když vidím, jak se salesiáni a kněží  
pomalu ztrácejí, cítím vůči nim a je-
jich odkazu určitý dluh a závazek pře-
dat alespoň část té jejich neuvěřitelné 
energie dále… Další generaci… Myslím, 

že je to přesně 
prostor pro nás 
laiky…Vidím, že 
to takto zdale-
ka necítím jen 
já sám… Takhle 
„postižený“ je 
prakticky každý, 
kdo oba „Biče“ 
zažil, a proto se 
obnovila i setká-
ní na Hadince, do 

kterých jsme zapojili naše děti, a mnozí 
z nás se snaží aktivně pracovat s mlá-
deží i ve svých domovských farnostech. 
Někdy na těchto akcích přemýšlím, jak 
by situaci řešili „Bičové“. Taky si někdy 
v noci na akci uvědomím, že jsem se přes 
den snažil chovat aspoň trochu jako oni. 
A když ve 4 ráno stojím s radostí u plot-
ny, vím, že mi toho svého ducha předali, 
a v té chvíli jim moc za vzor, který mi do 
života dali, děkuji!!!

Salesiáni P. Jan a P. Václav Hurníkovi při mši svaté. 
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P. František Agathangel Sovadina OFMCap. (1912–1975)

Jako to bylo u propuštěných kněží 
běžné, měli zákaz nadále působit 
v pastoraci a museli si najít nějaké civi-
lní povolání. Navíc je nespustila z očí 
STB, potažmo její přisluhovači z řad 
uvědomělých občanů. P. Sovadina něja-
ký čas na „pracák“ nemusel, ježto až do 
ledna r. 1954 kurýroval své podlomené 
zdraví v lázních v Karlově Studánce.

A vlastně ani poté – byl totiž poslán 
do Charitního domu Kongregace sester 
sv. Františka od Blahoslavené Panny 
Marie ustavičné pomoci v Nové Horce 
na Novojičínsku. Když je v tomto býva-
lém zámku nahradily r. 1957 Milosrdné 
sestry sv. Kříže, převzal i jejich duchovní 
péči. Působil zde však víceméně bez 
státního souhlasu. Mimo tento ústav 
byl persona non grata, např. v červenci 
r. 1954 nepřipustil církevní tajemník 
ONV v N. Jičíně jeho účast jako kaza-
tele na pouti ke sv. Prokopovi v Pohoři 
u Oder. Ještě ve „zlatých šedesátých“ 
(přesněji ve zprávě z r. 1966) hovořil 
Církevní referát KNV v Ostravě o jeho 
nespolehlivosti. Náhled do něj nám 
umožní zjistit, v jakých poměrech 
P. Agathangel žil:

„Do r. 1963 byl P. Sovadina v ústavě bez 
pracovního poměru. Žil zde jako cho-

vanec s měsíčním kapesným 50 Kčs. 
Jelikož podobný pobyt v tomto soci-
álním zařízení je nepřípustný, byl mu 
navržen zaměstnanecký poměr. Ten 
přijal a pracuje jako elektroúdržbář se 
4 hod. úvazkem denně. Je pracovně 
vytížen, svoji práci rozumí a v tomto 
směru jej lze hodnotiti kladně. Navenek 
vystupuje slušně, s tendencí známou 
u některých kněží nedělati si v nikom 
nepřítele. Politicky se nijak neprojevu-
je. Stýká se však s řadou kněží, kteří 
za ním dojíždějí nebo zase opačně. Po 
stránce kněžských funkcí slouží den-
ně ranní a večerní pobožnosti v kapli 
výhradně řádovému personálu tohoto 
ústavu. Vzhledem k této charakteristice 
P. Sovadiny nedoporučuje se mu uděliti 
státní souhlas pro zpovídání řádových 
sester. Domnívám se, že výkonem této 
funkce by je mohl ještě více ovlivňovati, 
než jak tomu je dosud.“

Dvě desetiletí tak věrně a svědomitě 
působil P. Sovadina na této části vinice 
Páně, snášeje trpělivě tělesné trápení, 
výsledek to pobytu v bolševickém krimi-
nále. R. 1974 však začalo být ještě hůř 
– vřídek vyskytnuvší se na jeho jazyku 
lékaři vyoperovali, nicméně v souvislos-
ti se zákrokem odhalili nádorové one-
mocnění. Podstoupil ozařování, načas 
se vrátil do Nové Horky, leč zdravotně to 
s ním šlo nadále z kopce. Měl problém 
polykat, natož pak mluvit. Na otázku, 
jak se cítí, odpovídal: „Jako na kříži.“

8. 5. 1975 stál P. Agathangel u oltáře 
naposled – jako koncelebrant. Do jeho 
pokoje ho sestry musely odnést na 
stoličce totálně vyčerpaného. Pět dní 
nato dovršil počet svých pozemských 
dní. Přesně v 6.00, v hodinu, v níž denně 
začínal sloužit mši svatou… „Jak je to 
krásné jít za Ježíšem, moje děti. Moje 
děti, teď teprve začíná čas,“ pronesl 
nedlouho před smrtí ke shromážděným 
sestrám.

Pohřeb zesnulého kapucína v Barto-
šovicích se stal velkolepou událostí. 
Stovky věřících doplnily desítky kněží, 
řeholníků a řeholnic. Vše pochopitelně 
za bedlivého dohledu STB. Po rekviem 
byly jeho tělesné pozůstatky převezeny 
do Přílep, přičemž doprovod pohřební-
mu vozu dělaly čtyři autobusy a desítky 
aut naplněných věřícími.

Libor Rösner

František Sovadina se narodil 10. 2. 
1912 v Přílepech u Holešova. Po vy-
chození tamní obecné školy zamířil 
na gymnázium do Olomouce. Zde jej 
výrazně ovlivnili kapucíni, k nimž též 
1. 8. 1929 vstoupil.

První léta v řádu trávil v hradčanském 
konventu, po časných slibech odešel už 
jako bratr Agathangel do řádového ko-
legia v holandském Breust-Eijsdenu. Do 
r. 1933 zde studoval filozofii, načež se 
novým místem jeho studií, tentokrát již 
teologických, stalo na 2 roky francouz-
ské Tours. Poté se vrátil do Olomouce, 
kde pokračoval ve studiu teologie. 

Dne 5. 7. 1936 přijal svátost kněžství. Rok 
nato jej představení poslali na Slovensko. 
Zůstal tam po celou dobu války. Už v mí-
rových časech se vrátil zpět na Moravu, 
přesněji řečeno do města na moravsko-
-slezském pomezí – stal se ve svých 33 le-
tech kvardiánem fulneckého kláštera.

Na tomto postu setrval 4 roky. Pak si na 
něj došlápl pozice si upevňující komu-
nistický režim. Coby kvardián umožnil 
v prostorách kláštera útočiště jistému 
Aloisi Šlézarovi a Věře Hnilové, kteří plá-
novali emigraci a potřebovali se skrýt 
před policií, která po nich šla a hledala 
je dokonce uvnitř kláštera. Nenakoukla 
ovšem do včelína, kam je P. Sovadina 
skryl. Když ovšem na druhý den tajně 
klášter opustili, policie přišla na jejich 
stopu a dostihla je. V obavě před zatče-
ním spáchal Šlézar sebevraždu. 

Pro P. Sovadinu měl tento incident do-
hru v podobě zatčení a soudního stíhá-
ní. Dne 28. 1. 1950 byl v Praze odsouzen 
ke 4 letům vězení za „zločin účastenství 
na zločinu nedokonaného neoprávně-
ného opuštění území republiky a nadr-
žování zločincům ukrýváním“. Proces 
byl samozřejmě jaksepatří zpolitizován 
a P. Sovadina nebyl jediným, kdo po-
moc nešťastné dvojici odnesl kriminá-
lem (br. Rajmund Albín Zrebený „vyfa-
soval“ 10 měsíců, dvojice dalších bratří 
byla držena ve vazbě.

Léta v bolševickém lágru strávil 
P. Agathangel na Mírově. Citelně to po-
znamenalo jeho zdravotní stav, jenž se 
zhoršoval i proto, že se mu nedostalo 
náležité lékařské péče. V červnu r. 1953 
mu však jeho podlomené zdraví zaruči-
lo propuštění na amnestii.

Blahoslavení mučedníci z Gondaru: Agathangel 
z Vendôme (1598–1638) a Kassián z Nantes 
(1607–1638). Po jednom z nich měl řeholní 
jméno kapucínský kněz P. František Sovadina. 
Obr. www.kapucini.cz



Pietní místo před Fakultní nemocnicí v Ostravě připomíná oběti střelby v chirurgické ambulanci z 10. 12. 2019. Foto: Lena Labajová

V sobotu 19. prosince se biskupové, kněží a věřící rozloučili s vikářem pro duchovní povolání Mons. Adamem Ruckým. Foto: Zdeněk Poruba

Betlémské světlo ozážilo Vánoce jako v minulých letech. Skauti přinesli poselství Vánoc do kanceláře biskupa Martina. Foto: Lena Labajová

Živý betlém na Štědrý den v katedrále (Foto: Zdeněk Poruba) a figurkový betlém v kostele ve Skřipově na Opavsku. Foto: Ivana Bužková


