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Pouť k Panně Marii Karmelské ve Slezské Ostravě
Duchovní správa farnosti Moravská
Ostrava zve k účasti na pouti k Panně
Marii Karmelské ve Slezské Ostravě.

15. července –15. pěší pouť
19.00 hod. sraz účastníků v kostele
sv. Václava v Moravské Ostravě (litanie
k P. Marii) a společný odchod přes lávku
přes řeku Ostravici.
20.00 hod. mše sv. v kostele ve Slezské
Ostravě; P. ThLic. Petr Smolek, farář
O.-Mariánské Hory a moderátor TV Noe;
po ní výstup na haldu Emu.

16. července – poutní slavnost
6.30 hod. modlitba růžence
7.00 hod. přivítání poutníků a mše
sv. s modlitbou ranních chval; Mons. Jan
Plaček, adm. exc.

8.30 hod. mše sv. P. Mgr. David Powiesník, administrátor v Hati; P. Mgr. Vladimír Ziffer, farní vikář, Moravská Ostrava; Mons. Jan Plaček, adm. exc.

V katedrále ve čtvrtek 15. července
v 18.00 hod., v pátek 16. července
v 7.30 hod. a v 17.00 hod. z důvodu
poutě nebudou mše svaté.

9.30 hod. mše sv. a po ní přednáška
„A. C. Stojan a Charitní dílo“; P. Jan
Larisch, farář O.-Svinov a prezident
Diecézní Charity
11.00 hod. mše sv.; P. Petr Chovanec,
farní vikář O.-Moravská Ostrava
Následuje výstav Nejsvětější Svátosti a možnost soukromé adorace do
17.00 hod.
17.00 hod. Te Deum a sv. požehnání
17.30 hod. mše sv. na zakončení poutního dne; P. Mgr. Vladimír Ziffer, farní
vikář, Moravská Ostrava

Pouť v Rudě u Rýmařova k Panně Marii Sněžné
Rýmařovská farnost zve v neděli 1. srpna poutníky na tradiční pouť k Panně
Marii Sněžné do Rudy u Rýmařova. Bohoslužby budou slaveny v 9.00 a v 11.00
hodin. První mši svatou bude sloužit biskupský notář P. Mgr. Martin Kubeš. Hlavní poutní mši svatou bude celebrovat opat kláštera Nová Říše J. M. Mgr. Rudolf
Kosík, OPraem. Ihned po jejím skončení začíná ve 12.00 hodin křížová cesta po
jednotlivých barokních zastaveních až na kalvárii na Křížovém vrchu.

Z DIÁŘE NAŠICH BISKUPŮ
1. 7.
4. 7.
5. 7.

9.30

Prašivá

Diecézní setkání dětí a rodin s biskupem (b. Martin)

10.00

Bolatice

Biřmování (b. Martin)

Velehrad

Dny lidí dobré vůle (b. František a b. Martin)

Velehrad

Národní CM pouť (b. František a b. Martin)

Velehrad

Plenární zasedání ČBK (b. František a b. Martin)

10.30

6.–7. 7.
9. 7.

16.00

Nový Jičín

Žehnání nemocniční kaple

11. 7.

10.00

Jakartovice

Biřmování (b. Martin)

18. 7.

9.30

Dětmarovice

Žehnání varhan a biřmování (b. Martin)

24. 7.

10.00

Havířov – sv. Anna

Svěcení oltáře (b. Martin)

Želiv

Letní škola liturgiky (b. Martin)

Jablunkov

Porciunkule (P. Jan Czudek).

Dovolená

Dovolená (b. Martin)

24.–25. 7.
2. 8.

9.00

16.–28. 8.
21. 8.

10.00

Trojmezí

Pouť tří národů (b. Martin)

4. 9.

10.00

Jablunkov

Biřmování (b. Martin)

8.30

Ostrava – Sv. Duch

Uložení relikvií sv. Matky Terezy (b. Martin)

15.00

Český Těšín

Pouť sv. Melichara (b. Martin)

5. 9.

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

Pustošivé tornádo, které 24. června rozmetalo obce na jižní Moravě,
proměnilo malebné vísky v sutiny. Kde stával urovnaný vinohrad,
zůstala spoušť. Domy budované a opečovávané po generace jsou poničené tak, že se musí strhnout a postavit nové. Sledujeme příběhy
o ničivé zkáze silného větru, tragédiích nejvíce zasažených rodin
a obětech. Je nám to líto a snažíme se pomoci. Na sbírková konta
zaslali lidé a firmy v prvních dnech stamiliony korun. Nejvíce v moderní historii.
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O tom, že může dům rozmetat silný vítr, víme dávno z televize. Ničivá tornáda pustoší rok co rok americký kontinent a jejich dřevostavby mění v třísky. Vzdušný vír však umí zbourat i pevnou zeď a poradí
si i se stavením z kamene a cihel. S tím málokdo z nás počítá. Proto
se naše domy nepodobají bunkrům pohraničního opevnění, které by
útok tornád snadno odrazily. Po měsících obav z nakažlivé nemoci,
která bezohledně brala životy, přišla krátce před vytouženou dovolenou a prázdninami další „jobovka“.

Biskupské lesy zalesňují holiny
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Nic horšího se snad už dozvědět nemohl. Přišel o vše. Přitom se nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. Jeho reakce je
obdivuhodná. Povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl
k zemi, klaněl se a pravil: „Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý
se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo
buď požehnáno.“
Trýznění starozákonního Jóba však ještě dlouho nemělo konce. Biblická kniha má 42 kapitol plných strádání a osobního zápasu o víru.
Na Boha však nikdy nezanevřel a jeho trpný osud se otočil o 180° až
v samém závěru příběhu. Hospodin změnil Jóbův úděl a dal mu všeho dvojnásob, než míval. Žehnal mu. Navrátil se mu majetek i rodina.
Měl ještě sedm synů a tři dcery. Žil dlouho a viděl své syny i syny
svých synů do čtvrtého pokolení. A když zemřel, „byl sytý dnů“.

17 KNIHOVNIČKA
		

A toto přirovnání sedí docela přesně. Snad všemi možnými strastmi
trýzněný Jób přišel o všechno také při řádění větru. Dříve než se to
stalo, přicházejí k němu poslové a postupně zvěstují jednu ránu za
druhou. Jeho dětem ukradli dobytek a přitom pobyli služebnictvo.
Oheň zapálil stáda ovcí a zahynuli také pastýři. Nepřáteli byli pobiti
také velbloudi a čeleď, která je doprovázela. Nakonec zkáza dopadla
i na dům Jóbova prvorozeného syna, v němž se nacházeli všichni
jeho další synové a dcery. Těšili se ze života. Hodovali a pili víno.
„Vtom se zvedl od pouště silný vítr a opřel se ze všech čtyř stran do
domu. Ten se na mladé lidi zřítil a oni zahynuli. Unikl jsem jenom já
a oznamuji ti to,“ informoval Jóba poslední z poslů. (Jób 1,19)

Pavel Siuda

P. Franciszek Ksawery Śniegoń
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ZPRAVODAJSTVÍ

Biskup Martin vysvětil v Opavě dva jáhny
Opava – Po třech letech se opět v opavské konkatedrále udílelo jáhenské svěcení. V sobotu 19. června apoštolský
administrátor biskup Martin David
po vzoru apoštolů vysvětil vkládáním
rukou na hlavu svěcenců k jáhenské
službě dva mladé muže. Oba se připravují na kněžství. Jednoho čeká studium
v Římě a druhého jáhenská praxe ve
farnosti Stará Ves nad Ondřejnicí.
Jáhenské svěcení přijal Mgr. Karel Honka z farnosti Nanebevzetí Panny Marie
v Opavě a Mgr. Jan Slepička z farnosti
Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu. Oba
kandidáti zahájili přípravu na přijetí
svátosti kněžství v Teologickém konviktu v Olomouci a studiem na Teologické
fakultě Univerzity Palackého. Část teologických studií absolvovali v zahraničí.

Studenti z Irska a Říma
Jáhen Karel Honka studoval v Irsku a po
svěcení jej čekal dekret biskupa, který jej
poslal vykonávat duchovní povolání do
farnosti Stará Ves nad Ondřejnicí, kde
působí Diecézní středisko mládeže. Jáhen Jan Slepička má za sebou 4. ročník
teologie, kterou studuje v Římě, a po letních prázdninách bude pokračovat ve
studiu. Dekret biskupa jej proto deleguje
ke službě v Papežské koleji Nepomucenum, kde je rektorem kněz ostravsko-opavské diecéze P. Roman Czudek.
Opavská konkatedrála Panny Marie na
podobnou slavnost se svěcením čekala

Noví jáhni Jan Slepička a Karel Honka poprvé v nové životní roli v den svěcení v opavské
konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Foto: Pavel Zuchnický

od roku 2018. Také tehdy uděloval jáhenské svěcení biskup Martin David,
který na úvod své promluvy připomněl,
o čem před třemi lety hovořil. „Byla to
tři ‚T‘ spojená s jáhenstvím – tajemství,
touha a ticho,“ uvedl biskup Martin
a dodal, že tentokrát si pro promluvu
vybral další tři důležité termíny, které
však začínají na písmeno „S“.

Služba, slovo a svátosti
Prvním z nich je „služba“, která je skloňována ve spojení s jáhenstvím ve všech
pádech. „Jáhenství a kněžství je svátost

Nejdražší oprava v historii diecéze
Opava – Jen týden před jáhenským
svěcením byla v sobotu 12. června po
opravách slavnostně otevřena opavská
konkatedrála. Rozsáhlá rekonstrukce
v hodnotě 78 milionů korun zařadila
obnovu chrámu k nejdražším opravám
v 25leté historii diecéze. Většinu z celkových nákladů vynaložených na obnovu konkatedrály Nanebevzetí Panny
Marie v Opavě pokryla dotace EU z programu IROP ve výši 71,8 mil. korun.
O zbylé náklady se podělily další státní
instituce a církev. Moravskoslezský kraj
přispěl 2 mil. korun, statutární město
Opava poskytlo 1,5 mil. a Římskokatolická farnost Panny Marie Opava spolu
s biskupstvím vložily do opravy 2,7 mil.

Obnovou prošel kompletně celý vnější
plášť konkatedrály včetně spárování cihelného zdiva, oprav omítek, obnovy
oken, restaurování kamenických a zámečnických součástí vnějšího pláště.
Upraveno bylo rovněž okolí kostela
a obnoven odvod dešťových vod. Stavební a restaurátorské práce se týkaly
rovněž interiéru kostela. Během prací
prozkoumali památkáři doslova každou píď a narazili na řadu nových poznatků, které byly po staletí skryty pod
omítkou a zdivem.by chrámu,“ uvedl
Miroslav Přikryl z odboru dotačních
projektů a církevní turistiky biskupství.
Pokračování na straně 6
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služby Bohu a lidem v jeho církvi. Každá
služba, o to víc služba v církvi, nemůže
být službou k sobě, ale službou k druhým,“ připomněl biskup Martin. Druhým jáhenským „S“ je „slovo“, protože
jáhen je služebníkem vtěleného Slova.
„Je to Slovo, které se rodí z Ducha Svatého – a k tomu je potřeba modlitba. Bez
modlitby je to jen víření větru. Abyste
je mohli hlásat, tak je musíte také žít.
Buďte hlasateli, nositeli a ‚žíteli‘ slova,“
pokračoval biskup.
Třetím termínem spojeným s jáhenstvím jsou „svátosti“. „Stáváte se řádnými udělovateli svátosti křtu, rozdělovateli eucharistie a předsedajícími při
udělování svátosti manželství,“ dodal
světitel a vyzval jáhny, aby často přijímali svátost eucharistie a svátost smíření. „Všechna tato tři jáhenská ,S‘ prožíváme ve společenství, to je čtvrté ,S‘,
je jako bonus,“ dodal biskup Martin.

Guiness a limoncello
Místa zahraničních teologických studií
se projevila na závěr slavnosti při děkování jáhnů svému světiteli. Od jáhna
Karla Honky dostal láhev irského piva
Guinness a od jáhna Jana Slepičky domácí římský ovocný likér limoncello.
Obdarování čekalo po mši svaté také na
všechny přítomné. Při východu z kostela dostal každý na cestu domů makový
nebo tvarohový koláč.
Pavel Siuda
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Kostelík v Gutech je zpátky. Žhář zemřel
Guty – Pamětníci latinských bohoslužeb snadno porozumí textu „Accipite
et manducate, accipite et bibite“, který
je vyrytý do kamenného oltáře v obnoveném kostelíku Božího Těla v Třinci-Gutech. Ježíšova slova z Poslední
večeře a zároveň text z Eucharistické
modlitby při Proměňování „Vezměte
a jezte, vezměte a pijte“ odkazuje k zasvěcení kostela Božímu Tělu. Poprvé
tato slova zazněla při slavnostní mši
svaté v neděli 6. června – v den posvěcení kostela po jeho obnově. Věrnou
kopii původního kostelíku z 16. století posvětil apoštolský administrátor
diecéze Mons. Martin David.
Dříve než do kostela vstoupil, předal
klíč od novostavby duchovnímu správci farnosti Střítež. P. Kazimierz Płachta
klíček políbil a kostel otevřel. Po požehnání vody biskup Martin vykropil
svěcenou vodou interiér i okolí kostela.
Současně požehnal nové varhany, které poprvé zahrály k zahájení slavnostní
liturgie, při níž byly biskupem posvěceny kamenný oltář, svatostánek a samotná stavba kostela, která nahradila
žhářským útokem ztracenou památku.
Celkové náklady na obnovu stály přes
33 milionů korun.

žil nejen věřícím z blízkého okolí, ale
aby se z něj mohli těšit a radovat i lidé
z celého regionu a návštěvníci z celé
České republiky,“ uvedla primátorka
Třince Eva Palkovská. „A ještě si přeji,
abychom ho chránili a pečovali o něj
tak, aby se i příští generace z něj mohli
radovat,“ dodala.

Kostel budeme chránit

Dřevo z Biskupských lesů

„K tomu, aby po tom tragickém požáru ten dnešní okamžik mohl nastat,
bylo potřeba velkého úsilí obrovského množství lidí. Obdivujeme společné dílo všech v této stavbě, která svou
podobou připomíná původní kostel –
a my si říkáme, jak jsou šikovní, že to
dokázali v této podobně znovu postavit. Ano, je to velké dílo lidského umu.
A chtěl bych všem, kteří se na stavbě
podíleli, ze srdce poděkovat,“ řekl ve
své promluvě biskup Martin David.

Kostel byl znovu vybudován jako věrná replika původní stavby za použití
tradičních řemeslných postupů. Pro
stavbu kostela bylo použito 450 m³
jedlového dřeva, 150 m³ smrkového
dřeva pro dřevěný šindel a přes 10 m³
dubového dřeva. Projekt na obnovu
kostela připravil architekt Antonín Závada st. společně se synem stejného
jména i povolání. Hlavním dodavatelem stavby byla firma Tesařství Papšík
z Hošťálkové na Vsetínsku.

Ruku k dílu přiložilo skutečně velké
množství lidí. Od drobných dárců přes
firmy, města, kraj, biskupství a pojišťovnu UNIQA, která zajistila pojistné plnění žhářským útokem vzniklé škody.
Svou ruku k dílu přiložilo město Třinec,
na jehož katastru kostelík v Gutech
leží. A hned po požáru vyhlásilo veřejnou sbírku. „Vybralo se na ní téměř
4 miliony korun, které výrazně pomohly k obnově tohoto interiéru. Dobrá věc
se podařila. Přeji si, aby kostel slou-

Interiér je moderní

Biskup Martin David při svěcení oltáře v novém dřevěném kostelíku zasvěceném Božímu Tělu
v Třinci-Gutech. Vysvěcení obnoveného kostela, který byl v roce 2017 zničen žháři, se místní věřící
dočkali v neděli 6. června. Součástí obřadu bylo také žehnání nových varhan a tří zvonů.
Foto: Josef Cinciala/Spolek Člověk a Víra

Kostel Božího Těla v Gutech je po obnově z venku k nerozeznání od toho,
který shořel. Interiér se od původního
kostela liší. „Novou podobu interiéru
navrhl Ing. arch. Marek Štěpán z Brna.
Návrh vychází částečně z původního
řešení, např. malba zábradlí kůru
a provedení úprav stěn presbytáře.
Vybavení kostela, především oltář
a svatostánek, je řešeno zcela nově
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a moderně,“ uvedl vedoucí stavebního odboru biskupství Václav Kotásek.
Nový gutský kostelík bude mít i něco
navíc, co dřívější stavba neměla. „Kostel je oproti původní stavbě vybaven
plnohodnotnými varhanami od polské
firmy ZYCH. K novému vybavení patří
rovněž čtyři zvony, vyrobené firmou
Felczyński v polském Przemyślu,“
upřesnil.
Kostel je nově vybaven elektrickým
protipožárním zařízením, napojeným
na Pult centralizované ochrany hasičů.
Novým technickým vybavením kostela
je rovněž nádrž na požární vodu s objemem 24 m³. Kostel je zcela dokončen
a zkontrolován stavebním úřadem. Vybavování kostela a dokončení úprav
okolí kostela bude ještě několik let
pokračovat.

Zádušní mše za žháře
Nejmladší z trojice žhářů, kteří byli
za svůj čin odsouzeni, jen pár dní po
znovuotevření kostela náhle zemřel.
Informace, kterou přinesla regionální
média, zasáhla P. Płachtu. Za mladíka,
který byl již z vězení propuštěn a měl
ve svých 21 letech maturovat, odsloužil v gutském kostelíku zádušní mši
svatou.
Pavel Siuda

ZPRAVODAJSTVÍ

V konkatedrále objevili graffiti z roku 1701
Opava – Nahlédnout do opravené konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie
a zblízka si prohlédnout zrestaurovaný interiér bylo možné poprvé během
Noci kostelů. Poslední květnový pátek
využilo tuto možnost 923 návštěníků.
Na vlastní oči tak viděli to, co se zručným řemeslníkům a restaurátorům podařilo pod drobnohledem památkářů
obnovit.
Dostat se pod povrch letitých omítek
umožnila historikům kompletní výměna již nevyhovující elektroinstalace, při
níž kostel dostal nové vnitřní osvětlení.
„V interiéru v boční lodi kostela můžeme dnes vidět kousek odkrytého původního kamenného sloupu. Sloupy
byly při barokní přestavbě obezděné
a doplněné dřevěnými korintskými hlavicemi, jak je můžeme vidět v interiéru
dnes,“ řekl Přikryl a dodal, že zajímavým objevem bylo též staré schodiště
v tloušťce zdi severní věže, které je však
z větší části zasypáno a vzhledem k neporušení stability zdi nebylo zatím obnoveno.

Staleté podpisy řemeslníků
Na památkáře čekaly i další překvapení
ve formě středověkých graffiti. „Tesaři
a zedníci při své práci v dávné minulosti

Opavský farář a děkan P. Jan Czudek, Th.D., se během dvou let denně potkával s řemeslníky a památkáři, kteří pracovali na revitalizaci konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie. Krátce po dokončení tohoto úkolu jej čeká nová práce v Ostravě. Apoštolský administrátor biskup Martin David jej od
1. července 2021 jmenoval „delegátem ad omnia“ – pro všechny oblasti. Stane se tak druhým statutárním zástupcem biskupství s pravomocemi zastupovat vedení diecéze v jednáních a smluvních
vztazích. V Opavě jej ve funkci děkana a faráře nahradí P. Václav Koloničný, který dosud působil ve
farnosti Ludgeřovice. Foto: Pavel Zuchnický

nelenili a vyškrábali datum do kamene
nebo trámů. Množství drobných nápisů jsme našli různě po kostele. Jeden
z nich odkazoval na opravu v roce 1701.
Další středověký autor použil zkratku
‚IANWAI‘,“ uvedl opavský památkář Dalibor Halátek, který mohl díky omezení
cestování a „home office“ kostel během
oprav v čase pandemie dokonale prozkoumat.

Návrat k původním barvám

Po 2. světové válce se poničené dřevěné hlavice
sloupů opravily provizorně jen sádrou. Projekt
revitalizace konkatedrály je nahradil skutečnými dřevořezbami. Foto: M. Bujnovský

Dohled a rady odborníků umožnily vrátit kostelu podobu odpovídající stavu
před 2. světovou válkou. Nejvíc se to
projevilo při restaurování dřevěných,
kamenných a zámečnických prvků.
„Mohutné dřevěné vyřezávané hlavice sloupů byly po válce jen provizorně
doplněny sádrou, což se při nynější
opravě podařilo napravit a doplnit
původní hlavice vyřezávanými prvky,“
upozornil na detailní postupy obnovy
Miroslav Přikryl. Všímaví návštěvníci
konkatedrály si pak povšimnou návratu
původní podoby i na vstupní mříži, která odpovídá stavu z počátku 20. století.
Vrata jsou nově osazena orlicí rakouské monarchie a ozdobami v původních
barvách.
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Stálá expozice v boční kapli
Po průchodu gotickým portálem, jenž
má nejbližší analogii až v polském Krakově, vstoupí návštěvník do chrámu,
který je nově vymalován. Také při obnově interiéru dbali památkáři na to,
aby se do kostela vrátila jeho původní
barevnost, kterou prokázaly restaurátorské průzkumy. Novinkou, jež nemá
analogii ani ve středověku, ani v předválečných časech, je zpřístupnění
muzejní expozice v boční kapli s náhrobky šlechticů. V prosklených vitrínách jsou instalovány barokní monstrance, liturgické předměty, knihy
a vyšívaná bohoslužebná roucha, jež
si mohou prohlédnout turisté při prohlídkách.

Mezi Otevřenými chrámy
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
je součástí projektu Otevřené chrámy,
který během turistické sezóny nabízí
možnost blíže poznat 35 kostelů. K prohlídkám s průvodcem bude dispozici až
do 31. října vždy od pátku do neděle od
13.00 do 18.00 hodin.
Pavel Siuda

ZPRAVODAJSTVÍ
červenec–srpen / 2021

Holiny se zazelenaly miliony stromků
Boj s pandemií mediálně zastínil jiný
boj – zápas lesníků s kůrovcovou kalamitou. Lýkožravý brouk sice zmizel
z televizních obrazovek, ve smrkových
lesích ovšem dál dělá paseku. Přestože již dvakrát kvůli epidemiologickým
opatřením padl termín na zalesňování
holin na Ondřejníku se školáky, hory se
znovu zelenají. Biskupské lesy do zalesnění investovaly miliony. Lesní dělníci
a brigádníci vysadili 1 700 000 sazenic
nových stromků na ploše 250 hektarů.
„Vykácená holina neznamená zkázu
a prázdnotu. Les tam ve skutečnosti
už je, mladý a nízký, to jen my jej nevidíme...,“ říkal vždy jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Petr
Skočdopole, který krátce před svými
50. narozeninami letos v červnu náhle
zemřel. Jeho slova potvrdil ředitel Biskupských lesů Libor Konvičný, jehož
náhlý odchod kolegy z Olomouce hluboce zasáhl. „Ano, les tady byl, je a bude.
Otázka je, jaký bude. Naší snahou je,
aby na tom místě byl les, který bude
naplňovat nejen funkci hospodářskou,
ale také klimatickou a rekreační,“ vysvětluje ředitel Biskupských lesů.
Cestou k naplnění těchto kritérií je
osazení lesa širokou druhovou skladbou dřevin, která zaručí jeho odolnost.
„Holiny po kalamitní těžbě osazujeme
50–60 % bukem, z dalších dřevin to
jsou jedle, borovice, modřín, javory,
olše, lípy. Celkem je to dvanáct druhů.
Najdeme mezi nimi i třešeň,“ popisuje

obnovu lesů v majetku diecéze ředitel
Biskupských lesů Libor Konvičný. Ovocné stromy se do lesa vysazují z estetického hlediska i jako zdroj potravy pro
ptactvo. „Les slouží kromě hospodářské funkce také k rekreaci a pohled na
kvetoucí třešeň v lese je prostě krásný.
Nic nekvete tak, jak třešeň,“ říká ředitel Konvičný a dodává, že širší druhová
skladba přivádí do lesa více života.

Mezi dvanácti druhy nových dřevin můžete
v Biskupských lesích najít také třešeň.

Důkazem zdravého životního prostředí
je podle lesníků také to, že se do našich
hor vrací velké šelmy, které v minulém
století z lesů zmizely. „Vrací se druhy,
které dříve vyhynuly. V lese se objevuje
vlk, rys nebo medvěd,“ upozorňuje Konvičný. Potkat medvěda v Beskydech je
však stále vzácnost. Pokud se to někomu přesto stane, měl by zachovat klid,
nedívat se mu do očí a couvat. Přímý

pohled do očí si šelma může vyložit jako
záměr k útoku a reagovat protiútokem.
Člověk by měl spíše předstírat, že jej nevidí, mluvit klidným hlasem a pomalu
se vzdalovat. „Neutíkejte!“ radí server
www.selmy.cz, který se třem druhům
šelem na území republiky podrobně
věnuje.
V lese se kromě divočáků v posledních
letech výrazně rozmnožili vlci. Strach
z člověka a neomezený lov tato zvířata v minulosti zcela vytlačil. Generace
dětí z konce 20. století zná vlka jen
z pohádky o Karkulce nebo ze zoo.
Dnes na vlčí smečku mohou narazit
nejen skauti. „Vlk se začíná množit.
Nemá přirozeného nepřítele. Na rozdíl
od medvěda nebo rysa žije ve smečkách. V minulosti jej ohrožoval člověk,
který jej neomezeně lovil. Dnes je vlk
chráněný a začíná s ním být problém,“
konstatuje zkušený lesník. Jeho slova
potvrzují množící se útoky na hospodářská zvířata. Z lidí má však respekt
stejně jako rys nebo již zmíněný medvěd. „Všechny tři druhy našich velkých
šelem jsou většinou velmi plachá zvířata a člověku se snaží raději vyhnout,
stejně jako ostatní divoká zvířata. Po
staletích pronásledování a zabíjení ze
strany lidí instinktivně vědí, že člověk
pro ně znamená velké nebezpečí,“
uklidňuje veřejnost portál, který se
specializuje na informace o šelmách.
Pavel Siuda

Informace o lesích

P. Jindřich Žagan byl pohřben v Lipové na biskupskelesy.cz
Lipová-Lázně – Na věčnost byl v úterý
8. června ve věku téměř 88 let povolán
P. Jindřich Žagan. Svůj kněžský život
prožil převážně na Jesenicku, kde od
roku 1975 až 2012 působil jako duchovní správce farnosti Lipová-Lázně. V roce
2013 zde oslavil s místními farníky
své osmdesátiny. Poslední roky prožil
v charitním Domově pokojného stáří ve
Frýdku-Místku, kde, posílen svátostmi,
také zemřel.
Se zesnulým se věřící rozloučili a za
jeho službu poděkovali Bohu v pátek
18. června při mši svaté ve farním kostele sv. Václava v Lipové-Lázních. Tělo

zesnulého bylo po posledním rozloučení uloženo do hrobu na hřbitově.

P. Jindřich Žagan se narodil 27. 6. 1933
v Cieszyně. Po kněžském svěcení, které přijal 23. 6. 1957 v Litoměřicích, byl
dva roky kooperátorem v Dolní Lutyni, v letech 1959–1965 kooperátorem
v Jablunkově a následně do roku 1975
kooperátorem v Orlové a administrátorem v Rychvaldu. V roce 1975 nastoupil jako administrátor a později farář
ve farnosti Lipová-Lázně, kde obětavě
sloužil až do roku 2012, kdy odešel na
odpočinek do charitního Domova pokojného stáří ve Frýdku-Místku.
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Ostrava – Doménu zaregistrovanou během procesu majetkového vyrovnání
mezi státem a církvemi využil odbor
Biskupské lesy k vlastní prezentaci na
internetu.
Stránky www.biskupskelesy.cz od března tohoto roku přináší ucelené informace o lesních správách v Beskydech
a Jeseníkách, Oboře Hukvaldy a odboru
Farní lesy. Uživatelé na webu najdou
kontakty na jednotlivé pracovníky, informace o povolení vjezdu, konání akcí,
prodeji dříví, zvěřiny nebo poplatkovém lovu.
Stránky budou nabízet také aktuality.

CHARITA

Pomáháme lidem zasaženým tornádem
Jižní Moravou se ve čtvrtek 24. 6. večer
a v noci na pátek přehnala silná bouře
s krupobitím a tornádem a zanechala po sobě mohutné škody. Vyžádala
si oběti na životech a zranily se při ní
stovky lidí včetně dětí. Charita bezprostředně pomáhá v zasažených oblastech a vysílá intervenční týmy. Diecézní charita Brno organizuje sbírku na
pomoc zasaženým lidem po ničivém
tornádu na Hodonínsku a Břeclavsku.
Dary budou využity na pomoc v konkrétních obcích.
Přispět na pomoc lidem zasaženým
přírodní katastrofou na jižní Moravě
můžete prostřednictvím sbírkového
účtu 4211325188/6800, s variabilním
symbolem 2002. Podpořit je můžete
také formou DMS na číslo 87 777 ve
tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 nebo trvalou DMS TRV DCHB 30, 60, 90. Aktuální
informace a možnosti pomoci naleznete na stránkách www.pomoctornado.
charita.cz. Zapojit se můžete také jako
dobrovolník.
„Zdálo by se, že situace lidi srazila na
kolena, ale opak je pravdou. Spousta
lidí přichází, aby pomohli. Jedni přivezou polévku, abyste při odklízení trosek
měli co jíst, jiní přinesou pečené maso.

Další darují plachtu, abyste si měli čím
zakrýt barák, a nic za to nechtějí,“ říká
Veronika Slavíková z Diecézní charity
Brno, která popisuje situaci v obci Lužice u Hodonína.
Charita organizuje ve spolupráci s Krizovým štábem JMK pomoc psychosociálních týmů, které budou na místě
operovat v následujících dnech, mapo-

Biskup Cikrle na místě katastrofy
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle druhý
den po řádění tornáda navštívil postižené obce. „Právě jsem se vrátil z cesty
do obce Moravská Nová Ves, která je
sídlem farnosti, do které spadá i obec
Hrušky, tornádem nejvíce postižené
oblasti v brněnské diecézi. Setkal jsem
se tam s otcem Mariánem Kalinou,
místním farářem, a s lidmi, kteří přišli
o svůj majetek, o svá obydlí. V obci je
to jako po válečném bombardování.
Domy jsou bez střech, okna bez skel,
kostelu sv. Bartoloměje spadla věž a je
zcela zničený,“ uvedl biskup Vojtěch
Cikrle. „První zprávy, které na mne
v Brně čekaly, byly o vlně solidarity
a finanční i materiální pomoci z celé
republiky. Mnoho dárců nabízí možnost ubytování pro rodiny s dětmi či
vybavení dětského pokoje, které jsou

ochotni také osobně přivézt, ale také
finanční dary. K těm prvním patří dar
10 milionů forintů z Maďarska, ze Státního sekretariátu v rámci programu
„Maďarsko pomáhá“, určený konkrétně na opravu kostela sv. Bartoloměje
v Hruškách,“ upřesnil biskup. „Vážím
si soucitu i rychlé finanční pomoci vás
všech a děkuji za vše. Pomáháte lidem
a farnosti pomoci zažehnout světlo naděje, že opět bude lépe,“ dodal brněnský biskup.
V neděli 27. června při polední modlitbě
Anděl Páně poslal svůj vzkaz na jižní
Moravu také papež František. „Jsem
nablízku lidem z jihovýchodní části
České republiky, které zasáhlo silné tornádo. Modlím se za zemřelé a zraněné
a všechny ty, kteří museli opustit své
velmi poničené domovy.“
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vat situaci a poskytovat podporu konkrétním lidem.
Rada ředitelů Charity Česká republika
rovněž na pomoc zasaženým oblastem
odsouhlasila uvolnění 500 tisíc korun
z krizového fondu Charity ČR.
Na sbírkovém účtu Diecézní charity
Brno byla v pátek 25. června již částka
ve výši 51 506 710 korun. Charita ČR

RODINY
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Formační kurzy „Otec a syn“ a „Otec a dcera“
Zveme vás na nové formační kurzy s názvem ‚Otec a syn‘ a ‚Otec a dcera‘, které
Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá ve spolupráci s Centrem pro rodinu
Trenčín (SR).
Program je založen na vzájemném prožívání společného času, s cílem najít novou kvalitu svého vztahu, zažít společně
dobrodružství, zábavu a společnou práci.
První víkend pro otce a dcery je v termínu 9.–12. září a pro otce a syny v termínu 27.–31. srpna.

Dva víkendy jen teenegaři
Mladí teenegaři poté mají 2 další víkendy se svými vrstevníky za doprovodu
zkušených animátorů a závěrečný víkend je opět s rodičem (celkem 4 víkendy). Místa konání jsou zajímavá místa
v přírodě v pohraničních oblastech Česka a Slovenska. Celý projekt je podpořen
evropskou dotací a je veden Centrem
pro rodinu Trenčín, který tento projekt
mnoho let realizuje.

Studium manželství a rodiny na Velehradě

Pojďme spolu ven!

Pro Centrum pro rodinu je velkou ctí,
že je součástí týmu, který toto studium připravuje a nabízí. Prožití vzdělávacího týdne představuje bohatou
nabídkou pro ducha, mysl i tělo, ve
společenství dalších rodin. Program
bude vyváženým spojením vzdělávání, duchovního i společenského života
rodin.

Takový je název nové kolekce v obchůdku
Centra pro rodinu a sociální péči, která
vám může zpříjemnit vaše rodinné výlety!
Obsahuje deník na zážitky, multifunkční
šátek, láhev na pití, ponožky a balzám na
rty. Motivem, který všechny věci z této
kolekce spojuje, jsou turistické značky.
Více na www.prorodiny.cz/obchudek/.

Cílem tohoto studia je získávat stále
lepší a účinnější nástroje, které pomáhají předcházet rozpadům manželství
a rodinných vztahů. Nedílnou součástí je duchovní, společenská a kulturní
formace, díky které je možné osobní
ztišení v modlitbě i obohacení společenstvím a výměna zkušeností.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím
formulářů na webu www.prorodiny.cz.
Cena za první víkend je 3 800 Kč/pár
a všechny další víkendy jsou po absolvování 1. víkendu zdarma.

A jak si týden studia představit? Začíná
v neděli večer 18. 7. a potrvá do sobotního odpoledne 24. 7. na Stojanově gymnáziu na Velehradě. Každé dopoledne
bude ve znamení vzdělávání pro rodiče
– přednášky z vědních oborů o manželství a rodině, samostatný program pro
děti ve skupinách se školenými pečovateli. Odpolední prázdninový program je
určený pro celé rodiny, je hravý, s charakterem rodinného tábora.
Program celého týdne i podrobnější informace najdete na webu www.
prorodiny.cz v aktualitách.
Těšíme se, že se během tohoto týdne
s vámi uvidíme!

Nabídky akcí na podzim 2021
11.–17. 10. 2021 Exercicie pro muže
Místo konání: Svatý Hostýn
Povede MUDr. Jitka Dominika Krausová,
OV.
Kontakt: Vojtěch Orlík, vorlik@prorodiny.
cz, 603 981 117.
22. 10. 2021 Škola partnerství
Doporučená věková hranice je 18–35
let. Víkendy budou probíhat na Diecéz-
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ním středisku pro mládež – ve Staré Vsi
nad Ondřejnicí.
Termíny setkání: 22.–24. 10., 12.–14. 11.,
21.–23. 1., 4.–6. 3., 22.–24. 4.
Účastnický příspěvek: 2 500 Kč/osoba
přihlášena do 31.8., 3 000 Kč/osoba přihlášena do 1. 10.
Kontakt: Vojtěch Orlík, vorlik@prorodiny.
cz, 603 981 117.

PASTORAČNÍ CENTRA

CENTRUM PRO RODINU
A SOCIÁLNÍ PÉČI

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

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

Animátorský kurz pro mladé od 15 let

18.–24. 7. Studia manželství a rodiny

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

Místo konání: Stojanovo gymnázium, Velehrad
Přihlašování a informace na webu www.prorodiny.cz
Kontakt: MUDr. Maria Fridrichová, mfridrichova@prorodiny.
cz, 731 625 618.

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

22. 8.–18. 9. Dny Fajne rodiny
22. 8. – 19. 9. Prokešovo náměstí – výstava: RODINA – tým
pro život?
9. 9. Přednáška s názvem „Rodina jako sociální děloha“,
přednáší Jan Zajíček, od 17.00, Syllabova 19e
12. 9. Manželské rande, od 15.00 Syllabova
15. 9. Manželské rande – od 16.00, park Komenského sady,
Ostrava
16. 9., 9.00–17.00 Den otevřených dveří CPR, Syllabova 19/e.
Přednáška na téma „Efekty efektivního rodičovství aneb aby
výchova nesla ovoce“, od 17.00, Syllabova 19e
19. 9. KOMPOT, Trojhalí

27.–31. 8. 2021 Formační kurz „Otec a syn“
Místo konání: Skalka, Trenčín
Přihlásit se můžete nejpozději měsíc předem na webu www.
prorodiny.cz.
Cena za první víkend je 3 800 Kč/pár a všechny další víkendy
jsou po absolvování 1. víkendu zdarma.

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

Kontakt: Ondřej Rozkopal: orozkopal@prorodiny.cz

9.–12. 9. 2021 Formační kurz „Otec a dcera“
Místo konání: Pastorační centrum Jonatán, Pruské

Místa se rychle zaplňují. Tak neváhejte a děti přihlašujte na
www.doo.cz/prihlaska.

Přihlásit se můžete nejpozději měsíc předem na webu www.
prorodiny.cz.

Přihlašování na letní akci Possible –
pro středoškoláky nebo vysokoškoláky

Cena za první víkend je 3 800 Kč/pár a všechny další víkendy
jsou po absolvování 1. víkendu zdarma.

Akce Possible se koná na Středisku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Je místem setkání mladých lidí z naší diecéze. Probíhá
ve dvou turnusech – pro středoškoláky (2.–8. 8. 2021) a pro
vysokoškoláky (15.–18. 7. 2021).

17.–19. 9. Expedice Praděd

Kontakt: Ondřej Rozkopal: orozkopal@prorodiny.cz

Dobrodružný víkend pro otce s dětmi 6–11 let

Těšit se můžeš na zajímavé hosty, na workshopy, katecheze, hry, společný čas. Přihlašování je možné na www.doo.
cz/prihlaska. Více informací najdeš na našem webu: www.
dcm.doo.cz.

Místo konání: Salesiánská chaloupka, Andělská Hora 225
Cena za pár otec a dítě 1 800 Kč.
Kontakt: dobrodružství@prorodiny.cz
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KATECHETICKÉ
A PEDAGOGICKÉ CENTRUM

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

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

První prezenční setkání studentů kurzů
Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství

Biskup ocenil maturantky, které pomáhaly
Více než tři tisíce hodin strávilo dohromady osm studentek
zdravotnického oboru Zdravotnický asistent v době pandemie v nemocnicích. Jejich nasazení na covidových jednotkách
jim přineslo nejen zkušenosti do budoucí praxe, ale také
uznání školy a biskupa, který jim osobně poděkoval při předávání maturitních vysvědčení. Střední pedagogická škola
a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České rozdávala maturity ve středu 16. června v kostele sv. Bartoloměje v Odrách.

Sobota 12. června byla pro studenty kurzu Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství významným dnem. Po
dvou semestrech online výuky mohlo proběhnout první
prezenční setkání v budově biskupství. Setkání studentů
kurzu bylo zahájeno mší svatou v kostele sv. Václava. Těší
nás, že prezenční setkání mohlo proběhnout a jsme vděční
za to, že i přes všechny překážky v rámci online výuky se
kurz naplno rozběhl a studenti mají chuť a motivaci v příštím roce pokračovat.

„Jsou to statečné studentky, které u nás zahajovaly výuku
maturitního oboru a odvážně k nám nastoupily. Ve třetím a ve
čtvrtém ročníku je zastihla pandemie a ta je z lavic vyhnala
rovnou na horkou půdu nemocnic a covidových oddělení,“
uvedl ředitelka školy Pavla Hostašová a dodala, že děvčata na
odděleních pracovala ve 12hodinových denních i nočních směnách a v igelitových oblecích stejně jako ostatní zdravotníci.

Slavnostní zakončení
základního kurzu mentoringu

Za toto nasazení získaly od ministerstva školství úlevu u maturitních písemných didaktických testů. „Stanovený limit byl
160 odpracovaných hodin. Naše děvčata tento limit výrazně
a násobně překročila,“ dodala ředitelka církevní střední školy. Za svou pomoc v době pandemie je proto škola navrhla
na ocenění, které v den předávání maturitního vysvědčení
obdržely přímo z rukou apoštolského administrátora diecéze Mons. Martina Davida. Poděkování a uznání biskupa
získala také členka pedagogického sboru školy Mgr. Petra
Fišerová, která zapojení studentek v nemocnicích po celou
dobu koordinovala.

Absolventi základního kurzu mentoringu s biskupem M. Davidem.

V pondělí 21. června předal biskup Martin David osvědčení o úspěšném absolvování základního kurzu mentoringu osmi absolventům. Kurz byl akreditován v systému
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR.
Novými mentory se stali pracovníci katechetických center
a kněží z diecéze ostravsko-opavské, olomoucké, brněnské
a královohradecké. V naší diecézi se rozšířil tým o tři nové
mentory.

Setkání mentorů
ostravsko-opavské diecéze
V pátek 11. června proběhlo na biskupství setkání stávajících i nových mentorů ostravsko-opavské diecéze. Mentoring je forma osobního doprovázení vyučujících v oblasti
profesního rozvoje. V naší diecézi jej vyučujícím náboženství a katechetům nabízíme již třetí rok. Díky finanční
podpoře nadace Renovabis obdržel každý mentor „mentorský kufřík“ s pomůckami pro vedení mentorských rozhovorů.

Osm statečných studentek (Nela Hrachovcová, Kateřina Jurajdová, Markéta Jurečková, Brigita Oprštěná, Kateřina Pernická, Markéta Tkadlečková, Anna Zajíčková, Markéta Zavadilová a Mgr. Petra Fišerová) s biskupem Martinem Davidem. Foto: Nela Franková/Člověk a Víra

Máme naději, že i díky novým mentorům budeme moci
tuto nabídku v naší diecézi dále rozvíjet.
11

KLÁŠTER

„Dal jsem umírajícímu opatovi slib, že se

Prázdninové měsíce jsou přímo stvořené
k cestování a výletům. V letním dvojčísle
se proto nevypravíme do žádné farnosti,
ale zamíříme hodně daleko za hranice
naší diecéze. Vydáme se až do Oseku
u Duchcova. Zdejší cisterciácký klášter
založený v roce 1196 je už více než deset let bez opata i bez mnichů. Opuštěný však nezůstal. O chod kláštera se
stará Spolek přátel kláštera Osek. Jeho
předsedou je rodák z Dolního Benešova
a současně také místostarosta této obce
na Hlučínsku. MVDr. Jindřich Koska se
během týdne dvakrát stěhuje. Dva dny
žije na severní Moravě, tři dny v severních Čechách a o víkendu se vrací domů
k rodině. Každý týden zdolá trasu dlouhou téměř tisíc kilometrů.

Do kláštera na Oseckou pouť
Pod jeho vedením se opravuje areál kláštera, konventní chrám a od roku 2015 se
opět vaří klášterní pivo. Značka Ossegg
se do regionu vrátila po téměř sedmdesátileté odstávce. Pivo se vaří podle tradičních klášterních receptur a místním
hned zachutnalo. Nejvíce se ho vypije
na srpnové Osecké pouti. Loni byla kvůli
pandemii zrušena. Letos je naplánována
na 21. a 22. srpna. Návštěvníci oseckých
slavností budou mít po třech letech možnost nahlédnout do čerstvě opraveného

klášterního kostela Nanebevzetí Panny
Marie, který prošel generální obnovou.

Tichá adorace s opatem
První setkání Jindřicha Kosky s klášterem Osek bylo právě v tomto nádherném a doslova dechberoucím chrámu.
Když do něj vstoupil v roce 2000 poprvé,
netušil, jak moc bude s tímto místem
a celým areálem cisterciáckého opatství
jednou svázán. „Zajímal jsem se tehdy
o historii cisterciáků a při jedné ze svých
služebních cest do Ústí nad Labem jsem
se rozhodl, že se zajedu do Oseku podívat,“ vzpomíná na první návštěvu místa,
které se mu stalo doslova osudem.

a obnovou, se znovu potkal až o pár let
později. Na 1. prajzské pouti do Rud
u Ratiboře v roce 2005. „Tehdy jsem byl
starostou Dolního Benešova a připravovali jsme první pouť do Rud u Ratiboře
k Panně Marii Pokorné, kde byl dříve
rovněž cisterciácký klášter. Impulsem
k pouti byla výstava děl našich krajanů
Jana Bochenka a Jana Baltazara Jandy,
jehož sochy zdobí kapli poutního místa,“
vysvětluje organizátor poutí a dodává,
že právě jeho tehdy napadlo pozvat na
pouť oseckého opata.

„Bylo to v únoru. Kostel byl zamčený, ale
na dveřích bylo napsáno, že v 15 hodin
bude adorace. Tak jsem počkal, až jej otevřou a adorace začne. V celém kostele
bylo jen pět dospělých a tři romské děti.
Výstav Nejsvětější svátosti a adorace trvaly 40 minut. Byli jsme sami v celém
tom velkém kostele v tichu a na závěr
měl opat Bernhard Thebes svátostné
požehnání. Byl to pro mne velmi silný
zážitek a po adoraci jsem hned odjel,“
vypráví Jindřich Koska.

Daleká cesta z Oseku až někam do
Slezska se tehdy již nemocnému opatovi příliš nezamlouvala, když mu však
Jindřich Koska vyprávěl o své návštěvě
kláštera a účasti na adoraci strávené
v tichu klášterního chrámu, rozhodl se
na pouť přijet. Na Hlučínsku nakonec
strávil tři dny. „Zjistili jsme, že opat Bernhard má dokonce slezské kořeny, protože jeho maminka pocházela od Opolí.
Stali jsme se přáteli a za dva roky jsem se
stal členem Kruhu přátel kláštera Osek
a začal jej navštěvovat,“ popisuje postupné sbližování s místem stovky kilometrů
daleko od rodného kraje.

Host 1. prajzské pouti do Rud

Úsilí o obnovu kláštera

S německým opatem, který po roce 1989
klášter převzal a začal s jeho opravami

Opat Bernhard Thebes se o obnovu klášterního života o návrat mnichů do Oseku
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o klášter postarám,“ vypráví správce Oseku
snažil více než patnáct let. V roce 2008
mu již nemoc nedovoluje dál v České republice působit a odchází do domova
pro seniory nazaretských sester v obci
Goppeln u Drážďan. Z kláštera odchází
do cisterciáckého převorství Bochum-Stipel v Německu také jeho jediný spolubratr bratr P. M. Charbel. Ve stejném
roce se správy kláštera, který spadá pod
cisterciácký klášter Sostrup v Dánsku,
ujal Kruh přátel kláštera Osek, jehož se
rodák z Dolního Benešova mezitím stal
předsedou. „Když opat Bernard z Oseku odcházel, tak jsem mu slíbil, že se
o klášter postarám,“ říká muž, jenž se
tak po odchodu mnichů a se svolením
sestry abatyše Terezy stal statutárním
zástupcem kláštera. Správa cisterciáckého kláštera zůstala na bedrech předsedy
spolku přátel i poté, co byl na přelomu
let 2013/2014 svěřen do užívání litoměřické diecézi. Podmínkou řádu je, že se
mohou cisterciáci do objektu kdykoliv
vrátit.

Kompletní revitalizace chrámu
Starostí Jindřicha Kosky a jeho spolupracovníků je, aby klášter žil a svou
činnost rozvíjel i v období, kdy v něm
žádní mniši nežijí. Celý areál se postupně opravuje. V areálu působí Turistické
informační centrum, které organizuje
prohlídky kláštera a dvakrát ročně se
zájemci dostanou i do osmnáctihektarové klášterní zahrady. Areál s barokními
glorietami a vodními nádržemi na chov
ryb je volně přístupný jen pro ubytované
hosty. Po dokončení revitalizace kláš-

terního kostela, která začala v prosinci
2018, se koncem prázdnin obnoví též
prohlídky celého areálu. Turisté se tak již
během Osecké pouti dostanou také do
zrestaurovaného chrámu Nanebevzetí
Panny Marie, konventu s gotickou kapitulní síní, projdou křížovou chodbou
a v těsném sousedství kláštera mohou
ochutnat místní specialitu – klášterní
pivo Ossegg.

V Oseku se zase vaří Ossegg
Jednatelem obnoveného klášterního
pivovaru je rovněž Jindřich Koska. Odkaz na osmisetletou historii má pivo
i ve svém logu. V lomeném oblouku je
nejznámější osecký artefakt – gotický
kamenný otáčecí pulpit. „Pivovar jsme
obnovili v té stejné části kláštera, kde
působil od roku 1701 do roku 1946.
Vaříme nefiltrovaná a nepasterizovaná piva podle staré receptury. Ve stálé nabídce je 12° světlý ležák Philipp
a 13° tmavý speciál Tomáš. Používáme
žatecký chmel a pitnou vodu z přehrady Fláje,“ popisuje Jindřich Koska
pivovar, v němž oblíbený nápoj cisterciáckých mnichů vaří dva sládci. „Jsou
to nadšenci, kteří připravují také různé
sezónní speciály. Na pouť vaří medové
pivo a na Vánoce silná 18° až 21° piva,
která zrají minimálně 90 dní. Tmavý
speciál ze tří druhů sladů dostal jméno
Jindřich na památku opata Bernharda.
Bylo to jeho rodné jméno,“ vysvětluje
jednatel pivovaru.

Sirup z Beskyd, voda z přehrady
Klášterní šenk myslí také na děti a řidiče, kteří se při návštěvě areálu kláštera
rovněž chtějí osvěžit. Do sklenic s logem
pivovaru jim natočí čerstvou limonádu
oslazenou přírodními sirupy z Beskyd.
Následovat je do Oseku a poznávat krásy
a zajímavosti Podkrušnohoří mohou
také návštěvníci z našeho kraje. Lokalita
jim má co nabídnout. Nedaleko Oseku
neleží jen obří povrchový hnědouhelný
důl Bílina, ale taktéž zřícenina středověkého hradu Rýzmburg. Za návštěvu
rovněž stojí nejstarší mariánské poutní
místo Mariánské Radčice, které rovněž
spadá pod správu kláštera. Mezi významné technické památky v okolí patří
právě unikátní pilířová přehrada Fláje,
která zásobuje region pitnou vodou už
od roku 1963. Další tipy na výlety rádi
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Symbolem kláštera je gotický kamenný otáčecí
pulpit. Dostal se i do loga klášterního pivovaru.

poskytnou pracovníci městského Turistického informačního centra, které sídlí
přímo v klášteře.

Přijet může celá farnost
V oseckém konventu se můžete dokonce
i ubytovat. K přespání jsou přizpůsobeny mnišské cely. „Na dovolenou do kláštera mohou přijet rodiny s dětmi i celé
farnosti. Máme zde pokoje s vlastním
sociálním zázemím i levnější ubytování pro mládež na patrových postelích.
V areálu je možné najednou ubytovat
i 130 lidí,“ zve své krajany na opačný
konec republiky Jindřich Koska. Pro něj
se Osek stal druhým domovem a rád
v něm přivítá hosty právě z rodné ostravsko-opavské diecéze. „To místo se mi
stalo srdeční záležitostí. Je tu spousta
práce, ale také zde nacházím oddych.
Duchovní náboj tady prostě je,“ svěřuje
se muž, jehož do Oseku přivedla před
jednadvaceti lety zvědavost.

Panoramatická prohlídka i video
Také vás láká vidět na vlastní oči místo,
kterému impozantní podobu vtiskli kameničtí mistři 12. století a především
v 17. století barokní architekt Octavio
Broggio? Právě podle jeho návrhů nechali opati Laurencius a Litwerig areál
kláštera velkoryse přestavět a vtiskli mu
tak jeho impozantní nádheru. Zájemci
o pobyt v klášteře se mohou na možnost
ubytování informovat právě v Turistickém informačním centru.
Další informace o klášteře najdete na
oficiálních stránkách kláštera http://
klasterosek.cz, které nabízí rozsáhlou fotogalerii, 3 D model kláštera, panoramatickou prohlídku i úchvatný videoklip.
Pavel Siuda

SVATÍ

Začal beatifikační proces syna sv. Hedviky
rity a dominikány, štědře obdarovávali
chudé a víra pro ně nebyla jen formalitou.

V Lehnici byl v neděli 6. června zahájen
beatifikační proces polského knížete
Jindřicha II. Pobožného. Dotýká se i naší
diecéze – Jindřich byl totiž synem její patronky sv. Hedviky Slezské.

V roce 1241 území dnešního Polska přepadli Mongolové, valící se z východu
a pustošící vše, co jim přišlo pod kopyta
jejich koní. Podle některých historiků je
na Jindřichovy državy nasměroval císař
Fridrich II. jako pomstu za jeho podporu
papeže a volání po volbách nového císaře, jenž s nimi udržoval dobré kontakty.

O Jindřichově beatifikaci se začalo uvažovat již v r. 2015. Proces blahořečení
syna sv. Hedviky veřejně otevřel biskup
Zbigniew Kiernikowski až letos, a to při
mši sv. v bazilice Povýšení svatého Kříže
na Lehnickém poli, tedy přesně na místě, kde se 9. dubna 1241 odehrála pro
Jindřicha osudná bitva s Mongoly, jež
se proměnila v hrůzostrašnou porážku
křesťanských vojsk. Kníže je tak pokládán za mučedníka pro víru při obraně
křesťanství. Druhá část zahájení procesu
proběhla v nedalekém chrámě Nejsvětější Trojice a Panny Marie, kde se podle
historických pramenů našlo po bitvě zohavené Jindřichovo tělo.
Kníže Jindřich II. z rodu Piastovců se narodil kolem roku 1200. Již v době, kdy
vládl namísto svého otce Jindřicha I. Bradatého (1227–1228), zraněného v jedné
z bitev, se jevil jako velice schopný muž.
To potvrdil po otcově smrti v r. 1238, kdy
se stal jediným vládcem Vratislavského
a Krakovského knížectví, přičemž již dříve vládl samostatně ve Velkopolsku.
Šel ve stopách svého otce a usiloval
o sjednocení všech knížectví v dnešním
Polsku do jednoho uceleného státního
útvaru, zahrnován respektem ostatních
knížat. Urovnával spory, které zažehl jeho
jinak velmi schopný otec: Oproti němu se
smířil s papežem Řehořem IX. a vydatně jej podporoval v jeho sporu s císařem

Jindřich II. Pobožný je na středověké iluminaci
zachycen při modlitbě. Velký vliv na něj měla
jeho matka sv. Hedvika Slezská.

Fridrichem II. Smířil se např. i s hnězdenským arcibiskupem a Hnězdno připojil
ke svým državám. Ubránil své země před
nájezdy Braniborů.
Jindřichovo přízvisko „Pobožný“ hovoří
o jeho založení. Dozajista na něm zanechala velký vliv jeho matka sv. Hedvika,
ale i choť Anna Přemyslovna (manželé
byli asi od r. 1216), dcera Přemysla Otakara I., jež rovněž proslula zbožností – stála
např. u založení vratislavského kláštera
menších bratří sv. Františka. Oba manželé podporovali tzv. žebravé řády, tj. mino-

Jindřich se mongolské hrozbě postavil čelem, chápaje to i jako obranu křesťanské
víry. Nepostavil se jim však ve východní části své země, ale nechal je projít až
k Lehnici. Neví se přesně, proč tak učinil,
zda kvůli tomu, že čekal na posily (mj.
i českého krále Václava I.). Každopádně
onoho 9. dubna 1241 byly Václavovy šiky
ještě daleko a Jindřich se s nájezdníky
z východu pustil do boje prakticky jen
s rytíři ze spřátelených knížectví, potažmo s oddíly řádových rytířů (templářů,
johanitů a křižáků) či skupinkami ozbrojenců z Moravského markrabství.
Bitva dopadla pro křesťanská vojska naprostou katastrofou. Mongolové, kteří
o ni usilovali více, aby zabránili spojení
Jindřichových a Václavových vojsk, použili svou oblíbenou taktiku, kdy se po
útoku dali na zdánlivý úprk, aby pak svého nepřítele napadli ze zálohy a rozdrtili.
Jindřichovo mrtvé tělo zohavili, usekli
mu i hlavu. Jeho žena Anna je na bojišti
poznala podle specifického znaku – šesti
prstů na levé noze. Celá křesťanská Evropa ctila padlého knížete jako obránce
víry.
Libor Rösner

V Polsku blahořečí řeholnici, kterou zastřelil rudoarmějec
Brzké beatifikace se dočká sestra Marie
Paschalis Jahnová, o níž jsme v minulosti psali na stránkách Okna v seriálu
Osobnosti víry. Řeholnice z kongregace
sester sv. Alžběty, které působí i v naší
diecézi, zahynula 11. května 1945 rukou
vojáka Rudé armády při hájení čistoty.
Narodila se r. 1914 v Górne Wsi u Nisy,
do kongregace vstoupila r. 1937, působila
v Kluczborku a Hlubčicích a od r. 1942 působila v Nise. Na jaře 1945 ji představená
spolu z Nisy poslala pryč, aby ji uchránila před vojáky. Sestra Marie Paschalis,

jak znělo její řeholní jméno, spolu s další
alžbětánkou odešla nejprve do Velkých
Losin a poté do Sobotína, kde ve školní
budově, v níž nalezly útočiště, nalezla
smrt. Dne 11. května do obce dorazila
sovětská vojska a jeden z vojáků se sr. Paschalis pokusil přimět, aby mu byla po
vůli. Odmítla a rozzuřený vojín ji zastřelil.
Beatifikační proces zavražděné nevěsty
Kristovy započal r. 2011. Týkal se i devíti
jejich spolusester, které potkal identický
osud. Zakončen byl 19. června letošního
roku podpisem papeže Františka pod
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dekret uznávající mučednictví čistoty
sr. Pascahlis a devíti jejích družek.
Postulátorka beatifikačního procesu
sr. Miriam Zającová při té příležitosti
uvedla: „Mám za to, že jejich mučednictví bylo plodem věrnosti řeholním slibům
a charismatu matek zakladatelek. Svou
prolitou krví napsaly závěť a je naší touhou, aby se tato jejich závěť stala základem zamilování si hodnot morálních,
hodnot křesťanských, tedy těch, jež jsou
dnes tolik pošlapávané a zesměšňované,
zvláště pak slibu čistoty.“ Libor Rösner

ŠKOLY
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Děti si prohlédnou zblízka mravence i vodu
O děti, které do resortu přijdou v doprovodu svých učitelů na projektové
dny nebo s rodiči během víkendové
návštěvy Hukvald, se postarají zkušení lektoři. Resort jich má celkem osm.
„Mám vystudovanou environmentalistiku a dlouhou dobu pracuji s dětmi.
Projekt resortu mě hned zaujal, protože
tady v Moravskoslezském kraji chyběl,“
sdělila lektorka Vendula Klimantová.

Kelímkové lupy, stolní a USB mikroskopy, klíče k určování rostlin, hmyzu, ptáků, stromů i meteorologickou
stanici mají k dispozici děti, které už
v příštích dnech zavítají do vzdělávacího střediska HUBERT. Zkratka odkazuje
na patrona myslivců a je v ní zašifrovaný také název zařízení „Hukvaldský
biskupský environmentální resort“.
V pátek 26. června jej požehnal biskup
Martin David.
Společně s ním otevření resortu v objektu v těsném sousedství obory, oslavili
také ti, kteří stáli u jeho zrodu. Projekt
podpořený dotací z Integrovaného
regionálního operačního programu
EU zpracovala projektová manažerka
Dagmar Jiskrová z odboru dotačních
projektů a církevní turistiky.
Inspirací k vytvoření zařízení zaměřeného na ekologii a životní prostředí byly
myšlenky papeže Františka z encykliky
Laudato sii. „Papež přírodu nazývá spo-

Práce s USB mikroskopem. Foto: Dominik David

lečným domovem a jsem rád, že právě
v návaznosti na jeho burcující myšlenky jsme se pustili do realizace tohoto
projektu. Hubert má napomáhat vzdělávání a také učit obdivu a péči o náš
společný domov,“ uvedl před požehnáním objektu, sálů a laboratoří biskup
Martin David.

Obhajoba ročníkových prací studentů
V závěru prvního roku studia na Biskupském gymnáziu v Ostravě studenti
1. ročníku veřejně prezentovali své ročníkové práce. Téma práce si zvolili na začátku
školního roku a pod vedením učitelů pak zpracovali odbornou práci v minimálním
rozsahu deseti stran textu. Prezentace jejich práce proběhla v polovině června
ve slavnostní atmosféře a za přítomnosti rodičů a spolužáků z ostatních tříd
gymnázia. Tematika prací byla velmi pestrá, posluchači si vyslechli například
prezentace o jezdecké disciplíně parkur, o u nás běžně rostoucích jedovatých
rostlinách, o historii Hlučínska, o problematice domácího násilí, o postavení žen
v islámu, shlédli také reprodukce obrazů slavných autorů jako byl Vincent van
Gogh nebo Andy Warhol, viděli, jak lze naprogramovat jednoduchou počítačovou
hru. Řada témat vycházela z osobní zkušenosti a mnohé z nich naznačovaly,
kterým směrem by se ten který student rád ubíral ve svém studiu dále.
Pavel Stuchlý

Mládeži, díky, bylo to příjemně strávené dopoledne.

První zájemci se na Hukvaldech objeví
už v červenci. Na příměstský tábor se
přihlásilo přes sto dětí. Budou zkoumat
složení vody a půdy, tvořit v kreativních
dílnách a v doprovodu oborníka se vydají pozorovat zvěř. „Vyzkouší si práci vědců. Sami si v přírodě odeberou
vzorky půdy a vody budou je pozorovat. Děti to baví a jsou úplně nadšené
z toho, když vidí zblízka mravence,“ těší
se na aktivity s dětmi lektorka.
Více o projektu na www.ekohubert.cz.
Pavel Siuda

Biskupské
gymnázium
oslaví 30 let
Ve čtvrtek 16. září,
v den svátku patronky církevních
škol sv. Ludmily,
oslaví Biskupské
gymnázium v Ostravě 30 let své
existence. Slavnostní děkovná bohoslužba v katedrále
Božského Spasitele začne v 9 hodin a odpoledne bude oslava pokračovat formou
přátelského setkání v areálu gymnázia
v Ostravě-Porubě, na ulici Karla Pokorného číslo 1284/2. K srdečnému setkání zveme absolventy, naše milé kolegy
učitele i zaměstnance, kteří prošli kus
své životní cesty s naší školou a jejími
studenty, zveme také všechny další,
kterým naše gymnázium v určité etapě jejich života leželo na srdci, a další
zájemce.
Těšíme se na setkání!
Pavel Stuchlý
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Střípky z 11. ročníku festivalu Slezská lilie
Ostrava – Křesťanský hudební festival
Slezská lilie byl již druhým rokem za
sebou poznamenán opatřeními kvůli
pandemii. Organizátoři se i přesto pustili do přípravy 11. ročníku. Jaký byl a co si
z něj jeho účastníci odnášejí? Přinášíme
tři osobní svědectví.

Velké poděkování z radnice
Ač mi to připadá jako včera, už 11 let
uplynulo od chvíle, kdy na podiu vedle
kostela v Ostravě-Kunčičkách poprvé
zazněly tóny písní v rámci hudebního
festivalu Slezská lilie. V rámci nabídky
více než 50-ti festivalů, které se v Ostravě každoročně uskuteční, je jediným a již tradičním festivalem s dominantním zaměřením na moderní
podání křesťanské duchovní hudby.
Svojí jedinečnou atmosférou spojenou
s vstřícně doprovázejícím duchovním
přesahem, oslovuje své značné příznivce bez ohledu na jejich věk či náboženské cítění.
Mé velké poděkování patří všem aktérům a podporovatelům, kteří se na
jeho přípravě a průběhu podílejí, ať už
se jedná o spolek Slezská lilie, Televizi
NOE, pracovníků Charity, biskupství
ostravsko-opavské a především nezastupitelné role farnosti v Ostravě-Kunčičkách v čele s otcem Dariuszem Sputo,
kteří poskytují tomuto festivalu trvalou
garanci vysoké úrovně a kvality. Mám
opravdu radost, že festival Slezská lilie
svým charakterem významně obohatil spektrum kulturních aktivit nejen
v rámci našeho města a rád jej budu
i nadále vždy podporovat.
Ing. Zbyněk Pražák PhD.,
náměstek primátora města Ostravy

Pavel Helan křestním kmotrem
V sobotu 12.června jsem se svou budoucí ženou Markétou navštívil mezinárodní křesťanský festival Slezská Lilie, který
se konal ve dnech 12.–13. 6. v Ostravě-Kunčičkách. Festival tohoto druhu jsem
navštívil vůbec poprvé ve svém životě
a navždy ho budu mít zapsaný ve svém
srdci, neboť jsem byl pokřtěn 13. 6. 2021
při mši svaté, která byla jeho součástí.
I proto se budu rád do Ostravy-Kunčiček
vracet. Mši svatou v kostele sv. Antonína celebrovali kněz Leoš Ryška a kněz
Dariusz Piotr Sputo. Oba duchovní svý-

Hudebníci letos hráli a zpívali v areálu Charity sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách. V programu
vystoupili Jiří Pavlilca s Hradišťanem i vlídný písničkář Pavel Helan (na snímku). Foto: Martin Jašek

mi myšlenkami obohatili nejen mě, ale
všechny přítomné, a proto si zaslouží
veřejné poděkování.
Vraťme se nyní, ale zpět k festivalu.
Když jsme s partnerkou dorazili do
areálu, potěšila mě skvělá organizace
u vchodu, díky které jsme se velice
rychle ocitnuli před hlavním pódiem.
Jelikož jsem muzikant tělem i duší,
ihned mě zaujalo špičkové technické
zázemí na pódiu a nemohl jsem se dočkat vystoupení písničkáře Pavla Helana a legendárního Hradišťanu v čele
s Jiřím Pavlicou. Dobrou náladu nám
lehce pokazil snad jen déšť, který se
vytrvale snášel na festivalový areál.
Před ním jsme se schovali do jednoho
z připravených stanů, pod kterým nás
vlídným slovem přivítala a sušenkami
obdarovala paní Lenka Svojanovská.
Milá, usměvavá dáma, která se i v dešti
aktivně věnovala každému nově příchozímu návštěvníkovi. Jak jsme později
s Markétou zjistili, právě ona se svým
mužem provozuje spolek Vstaň a choď,
který dle jejích slov vytváří mosty mezi
tzv. jezdícími a chodícími.
Musím říct, že setkání s paní Svojanovskou pro mě bylo velice inspirativní,
a i proto jsem si vyžádal nějaké materiály, abych si přečetl o činnosti spolku
a mohl jsem ho jako muzikant v budoucnu podpořit svým vystoupením na některé z dalších akcí.
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Nejsilnější hudební zážitek ve mně
vyvolala píseň Voda má, kterou Jiří Pavlica zpíval doprovázený nejen svým
Hradišťanem, ale také sílící bouřkou,
která kromě dešťových kapek sem tam
nabídla také světelné a zvukové efekty. Po skončení koncertu Hradišťan na
pódiu vystřídal písničkář Pavel Helan,
kterého jsem poznal teprve před rokem,
nicméně dnes patří mezi mé přátele,
a dokonce se stal mým kmotrem.
Petr Sovič, muzikant

Po matce přijala křest i dcera
Před rokem jsem byla pokřtěna v rámci
Festivalu Slezska lilie. Byl to pro mě významný den na mé cestě k Bohu. Měla
jsem touhu aby bylo pokřtěno mé dítě,
byla jsem šťastná že Adélka mohla být
pokřtěna rok po mém křtu na Slezskou
lilii v kostele sv. Antonína v Ostravě-Kunčičkách.
Největším zážitkem Adélky bylo, když
otec Leoš vylil na Adélku křestní vodu
a ona byla celá mokrá. Děkujeme, že
otec Dariusz Sputo přijal kmotrovství
mé dcery.
Tento významný den jsme mohly krásně
ukončit na závěrečném benefičním koncertu tohoto festivalu. Děkujeme všem
organizátorům tohoto festivalu. Slezská
lilie tak zůstane v našich srdcích.
Lucie Podolánová

KNIHOVNIČKA
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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
Beatrice Immediata

Doktor Moscati
Josef Moscati
(1880–1927) se nedožil ani své padesátky, ale nesmazatelně se vepsal do
paměti celé Neapole a svým působením si vysloužil
přezdívku „lékař
chudých“. Byl to
neúnavný badatel,
oblíbený profesor
mediků a vyhlášený diagnostik. Medicína pro něj byla posláním. K jeho hrobu
v kostele Gesù Nuovo v Neapoli nepřestávají proudit poutníci z celého světa
a v archivu farnosti se množí záznamy
o zázračných uzdraveních a obráceních
na jeho přímluvu. V roce 1987 jej papež
Jan Pavel II. zapsal do seznamu svatých.
Brož., 200 s., 249 Kč.
Nicola Gori

Blahoslavený Carlo Acutis

Kvítky svatého Františka
Sbírka krátkých
příběhů s duchovní pointou ze života světce a jeho
druhů. Dnes již
klasické dílo autora z konce 14. století čerpá z latinského spisu bratra
Hugolina Actus
beati Francisci. Kniha vychází v novém
překladu s ilustracemi italského výtvarníka Piera Casentiniho z cyklu Píseň bratra
Slunce.
Váz., 192 s., 299 Kč.
Sophie de Mullenheim

Přízrak z Kolosea
Nový titul z pera
známé francouzské spisovatelky
přenese mladé
čtenáře zpět do
starověkého Říma,
kdy se kvůli pronásledování museli
křesťané skrývat
v katakombách.
Příběh tří kamarádů, kteří při potyčce se zloději narazí na „přízrak“, zaujme
nejen chlapce, ale i dívky se smyslem pro
dobrodružství.
Brož., 232 s., 259 Kč.
Sophie Laurent

Italský teenager,
který zemřel v roce
2006 ve věku patnácti let, působí
doslova jako zjevení. Na první pohled
normální kluk své
doby, veselý a komunikativní, který
rád jezdí na výlety,
má své oblíbené
pejsky, s nimiž natáčí zábavná videa, a velkou vášeň pro
počítače. Ještě víc ale tíhne k Božím věcem. „Eucharistie je moje autostráda do
nebe,“ prohlásí Carlo později a je znát,
že její význam chápe do velké hloubky.
Kéž nás tento „Boží influencer“ při četbě
provází svou přímluvou, abychom svůj
život dokázali prožít tak krásně a naplno
jako on!

Život Šimona
a Karla se změní
v den, kdy jsou
tito dva kamarádi
rozděleni gestapem. Karel, mladý
katolík, je poslán
do vyhlazovacího
tábora Auschwitz,
kde potkává Maxmiliána Kolbeho,
a Šimon, žid, zůstává osamocený, sžíraný pocity viny.
Co se s nimi stane? Co jim život přinese?
Jak se vyrovnají s tíživým a bolestným tajemstvím? Potkají se ještě někdy? Příběh
přenese čtenáře do víru poválečných let,
boje o přežití a skutečné síly odpuštění.

Brož., 128 s., 229 Kč.

Brož., 296 s., 329 Kč.

Na život a na smrt

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
Jiří Macháně

Kostel – Návod k použití
Publikace seznamuje široký okruh
zájemců s tím, kde
se co vyskytuje
v katolickém kostele, jak se v kostele chovat a co se v kostele obvykle děje.
Určena je především těm, kdo do kostela
vstupují s pocitem nepatřičnosti nebo
mají strach, že by se ztrapnili. Jak se píše
uvnitř, „není se čeho bát, nic vám nehrozí.
Kostely jsou otevřené všem, kdo hledají
klid, pokoj, oddych nebo přicházejí jen
ze zvědavosti.“
Brož., 56 s., 99 Kč.
Bruno Ferrero–Anna Peirettiová

Vyprávěj mi o svatém přijímání
Jídlo spojuje lidi dohromady. Při stolování si vyprávíme
a prožíváme chvíle
štěstí, na které nejde zapomenout.
Ježíš to všechno
věděl. A tak se stal naším pokrmem, aby
s námi zůstal navždy. Krásně ilustrovaná knížka nabízí příběhy, zamyšlení
a modlitby, jež dětem přibližují tajemství
eucharistie. Je vhodná pro přípravu dětí
na první svaté přijímání.
Váz., 52 s., 229 Kč.
Les Miller

Co se děje ve svátostech?
Je sedm svátostí:
křest, biřmování,
eucharistie, kněžství, manželství,
smíření a pomazání nemocných.
Sedm úžasných
a silných setkání
s Bohem. Svátosti
církve přivádějí člověka do kontaktu
s Boží láskou.
Brož., 68 s., 119 Kč.
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Jiné Omalovánky ze sádry rozdávají radost
Být pozitivní. To je životní credo Marie
Sikorové, která dostala do vínku hendikep, který na první pohled odhalí i malé
děti. Svou výškou se od nich totiž příliš
neliší. S diagnózou se vznešeným názvem „Ellis van Crevelt“ dorostla jen do
výšky 141 cm. Získat zaměstnání je pro
ni obtížné. Nevezmou ji do skladu ani
na statek ke koním, kam ji poslali žádat o místo z úřadu práce. Nedosáhne
totiž na plný invalidní důchod. Limit
přerostla o dva centimetry. Nevzdala
to a začala podnikat. Svou jinakost proměnila v přednost a vydala se za těmi,
k nimž má nejblíž. K dětem. Ze sádry
pro ně vyrábí odlitky figurek. Nazvala
je „Jiné omalovánky“.

Taková malá paní!
Trojrozměrné modely soviček, papoušků nebo srdíček má vždy u sebe. Jsou
pro ni prostředkem k navázání komunikace s malými posluchači. Míří za
nimi do mateřských školek nebo do
škol. Vypráví jim svůj příběh, o lidech,
kteří jsou jiní, nerezignovali a snaží se
být užiteční pro společnost. Děti ji poslouchají s otevřenou pusou, a když jim
rozdá své sádrové omalovánky, začnou
je kreativně zdobit barvičkami. Úspěch
s nimi má i při náhodném setkání s dětmi na ulici nebo v autobuse.
Nedávno si ji během jízdy ostravské sedmatřicítce všimla skupinka romských
dětí. „Dívejte se, taková malá paní,“
zaznělo docela nahlas, když si přistoupila. „Šla jsem za nimi a ptám se jich,
jestli chtějí vědět, proč jsem jiná. Chvíli
si s nimi povídám, že jsem se taková
narodila, že jsem měla šest prstů, a pak
vytáhnu omalovánky a oni na to: ‚Paní,
to jsou mýdla? Na to se dá malovat?
Aha. To je krásné. A to nám dáte?‘,“
popisuje Marie svůj originální způsob
komunikace s dětmi.

Po malování zbyla sádra…
Důležitou roli v jejím příběhu hraje skutečnost, že sádrové omalovánky vyrábí
sama svýma rukama a tak si vydělává
na své živobytí. Nápad odlévat z bílé
hmoty trojrozměrné tvary přišel přitom zcela náhodou. Při malování bytu.
„Když jsme s manželem a synem při
malování spárovali zdi, zbyla nám sádra. Bylo nám líto to vyhodit, tak jsem ji

Marie Sikorová dorostla jen 141 cm, rozdává však velkou radost Foto: jineomalovanky.wz.cz

nalila do plastových formiček. Výsledkem byly hezké odlitky, na které se dá
malovat a ‚Jiné omalovánky‘ byly na
světě,“ popisuje začátek svého podnikání Marie Sikorová, která své výrobky
ze začátku nabízela za pár korun na e-shopu a při různých akcích. Její snažení
však bylo v první fází spíše charitou.
Výrobky prodávala za minimální cenu
a spoustu odlitků rozdala.

KOMPAS ukázal směr
Přelom v jejím podnikání přišel po setkání se zkušenými manažery ze spolku
Křesťanský podnikatel KOMPAS. „Jsou
to skvělí lidi. Nezištně nám pomohli.
Začali nás koučovat, naučili nás, jak
máme zaměřit na byznys, jak správně
nastavit cenu a spoustu dalších cenných rad. Pomohli mi také dostat se
s mým příběhem do médií,“ říká Marie
Sikorová, která představila trojrozměrné omalovánky v televizním Dobrém
ránu. Zajímal se o ni Blesk i televize
Nova. Výsledkem byl nejen větší zájem
o sádrové odlitky pro děti, ale také vytvoření vzdělávacího programu, s nímž
navštěvuje školky a školy.

Jsi výjimečný a vzácný
Její aktivity nezastavil ani lockdown.
Když nemohla školu osobně navštívit,
poslala učitelkám balík s pečlivě zabalenými sádrovými omalovánkami
a vyučování proběhlo online. „Program
projektového dne mám připravený na
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tři hodiny. Hodinu a půl se věnuji mladším a další hodinu a půl jsem se staršími dětmi. Součástí výuky je povídání
o lidech s postižením i samotné tvoření
a malování. Na závěr mám vždy pro každé dítě připravený papírový kornoutek
s překvapením. Když jim jej předávám,
tak jim říkám – jsi výjimečný a vzácný.
Při výuce na dálku ty kornoutky předávala paní učitelka a já jsem z toho doma
dojetím brečela online,“ dodává.

Youtuberka z Poruby
Online výuka a nutnost komunikace
s lidmi prostřednictvím mailů a sociálních sítí dala činnosti Marie Sikorové další rozměr. Začala točit krátká videa, která sdílí se svými přáteli na Facebooku.
„Před dvěma lety jsem dala jedno video
na Facebook a vidělo jej 900 lidí. Proto
jsem si letos koupila stativ a začala jsem
točit další video příspěvky,“ vysvětluje.
Na videích propaguje své aktivity, zachycuje každodenní menší i větší radosti
a hlavně předává svůj pozitivní pohled
na život. Dětem, dospělým i seniorům.
Také za nimi se již s omalovánkami vypravila. Když s lidmi hovoří, nemluví jen
o sobě, ale také o jiných, kteří potřebují
pomoc. Srdeční záležitostí je pro ni projekt Mary‘ Meals, který nejen propaguje,
ale také podporuje. Ze svého výdělku
posílá 2 % právě této organizaci, která
zajišťuje školní stravování a pomůcky
dětem v nejchudších zemích světa.
Pavel Siuda
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P. Franciszek Ksawery Śniegoń z Těšína
Je považován za prvního těšínského
biskupa. Toto jeho jmenování bylo
vyústěním dlouhodobých snah získat
pro generálního vikáře rakouské části
vratislavské diecéze biskupskou mitru.
V červenci uplyne 130 let od jeho úmrtí.

Přitom jej papež Lev XIII., od nějž obdržel dispensi od nutnosti disponovat
doktorským titulem, jenž byl tehdy pro
biskupy nezbytný, jmenoval titulárním
biskupem taniským – se sídlem v egyptském Tanisu (nebo též Džanetu).

Narodil se 2. 10. 1809 v solidně zajištěné měšťanské rodině z tehdy ještě
nerozděleného Těšína. Po maturitě na
tamním katolickém gymnáziu zamířil nejprve do brněnského biskupského alumnátu studovat filozofii a poté
do kněžského semináře v Olomouci.
R. 1831 přijal jáhenské svěcení a pověření sloužit v Těšíně, kde zůstal i po
svěcení kněžském (1832) – jako vojenský kaplan při farnosti sv. Máří Magdaleny. Do povědomí místních se zapsal
obětavostí přesahující běžnou míru,
projevivší se zejména v letech 1831
a 1837, když ve městě a okolí vypukla
epidemie cholery. Po 8 letech se Śniegońovým novým působištěm stala na
6 měsíců farnost Ustroń a poté farnost
Leszna Górna. Za další rok i Střítež, kde
vehementně bránil práva Církve, která
skrovnému počtu katolických farníků
upírali jejích protestantští sousedi tvořící v obci většinu.

Vratislavská diecéze tak měla dalšího
sufragána. Ze své těšínské rezidence
mohl biskup Franciszek vyrážet do farností diecéze a konat všechno to, co
k takovému úřadu přísluší.

Uběhlo dalších 10 let a P. Śniegoń začal r. 1850 působit na území dnešní
ostravsko-opavské diecéze i ve vyšších
funkcích. To když se stal jablunkovským
děkanem a od r. 1855 jablunkovským
farářem. Jeho působení bylo dosti zdařilé – pokračoval v opravách farního
chrámu a špitálu sester alžbětinek, podařilo se mu oživit náboženský život ve
farnosti a zasloužil se o růst vzdělanosti
obyvatelstva. I proto se mu r. 1864 dostalo ze strany státní moci jmenování
inspektorem školství Těšínského knížectví, což byl civilní post spočívající
v objíždění a dozorování škol v knížectví.
To už byl 5 let radou generálního vikariátu rakouské části vratislavské diecéze, zahrnujícího komisariát niský (děkanáty Vidnava, Jánský vrch, Jeseník
a Zlaté Hory) a těšínský (děkanáty Bílsko, Fryštát, Frýdek, Jablunkov, Karviná, Skočov, Strumín a Těšín). R. 1866
se stal sekretářem komisariátu gen.
vikariátu a r. 1870 i komisařem. Dva
roky poté, tj. r. 1872, i samotným generálním vikářem (7. v pořadí) se sídlem

v Těšíně – současně s tím i těšínským
farářem a děkanem. Z mnoha jeho počinů na těchto postech zmiňme jen
opravy nedávno vypáleného kostelíka
v Gutech, velký podíl na zřízení nové
školy v Jablunkově, Horním Žukově
či v Bukovci (a školní knihovny v Piaseczné či opět v Bukovci). Velkou část
svých příjmů též věnoval pro potřeby
zraněných rakouských vojáků za prusko-rakouské války r. 1866.
I na těchto postech, při jejichž vyjmenování může působit nudně, za nimiž
se však skrývají činy, si P. Śniegoń vedl
velmi dobře, proto nepřekvapí, že
v souvislosti s jeho osobou se rozhořely opětovné snahy vyjednat pro funkci
generálního vikáře rakouské části vratislavské diecéze biskupský titul, když
už skončilo neúspěchem úsilí o zřízení
opavského biskupství. Jeho osobnost
byla pádným argumentem pro tuto
titulaturu, na kterou se vratislavští
biskupové až dosud dívali s nelibostí,
ježto generální vikariát představoval
v jistých položkách samostatnou instituci, na kurii nezávislou. Sám František Josef I. se r. 1883 zasazoval o to,
aby P. Śniegoń biskupský úřad získal.
Veškeré snažení se neminulo účinkem
a o. Franciszek mohl 30. 9. 1883 v těšínském kostele sv. Máří Magdaleny přijmout z rukou vratislavského ordináře
Roberta Herzoga biskupské svěcení
(dalšími dvěma přítomnými biskupy,
jak velí liturgické stanovy, byli vratislavský pomocný biskup Hermann Gleich
a krakovský biskup Albin Dunajewski).
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Z pozice biskupa podporoval vydatně
polský národnostní živel, díky němu
začal v regionu působit např. Spolek
slezských katolíků či se otevřel Polský
katolický dům v Těšíně. Stál i u zrodu
Slezského tiskového spolku sv. Hedviky (Śląskie Towarzystwo Prasowe im.
św. Jadwigi), vydávajícího např. týdeník Gwiazdka Cieszyńska. Jeho znatelné
propolské působení bylo ostatně důvodem, proč německé kruhy, ve vratislavské diecézi silně zastoupené, hlasitě
protestovaly už proti jeho jmenování
gen. vikářem. Když se pak postupně
ukazovalo, že nejeví snahy Němce zanedbávat a pomíjet, jejich náhled na něj
se pozvolna měnil, a dokonce obdržel
r. 1879 titul čestného kanovníka vratislavské kapituly. Nemalé uznání kléru
si biskup Śniegoń konec konců získal na
každém postu, který zastával.
První těšínský biskup (zároveň jediný
– jeho nástupce na postu generálního
vikáře Karol Findinski již na biskupa
vysvěcen nebyl) proslul i svou samaritánskou službou – na poli charity vykonal obrovské penzum práce, pravidelně
podporoval rodiny postihnuté neúrodou. S velkým ohlasem se např. setkalo
založení dobročinné nadace na počest
zesnulého biskupa Heinricha Förstera,
šikanovaného německými protikatolicky zaměřenými úřady. Hodně se též
zaměřoval na děti školou povinné a jejich učitele, což korespondovalo s jeho
celoživotním úsilím zajišťovat věřícím
vzdělání a také je k němu vést. Během
svého působení vysvětil několik kostelů, mj. i ten v Třinci.
Biskup Franciszek Ksavery Śniegoń zemřel 3. 7. 1891, pochován byl o čtyři dny
později na hřbitově při kostele sv. Jiří
v Těšíně.
Libor Rösner

V neděli 6. června apoštolský administrátor biskup Martin David posvětil obnovený kostel Božího Těla v Třinci-Gutech. Foto. Josef Cinciala

Mons. Josef Gazda působí ve farnosti Ostrava-Poruba již 31 let a 12. června společně s farníky oslavil své 65. narozeniny. Foto: Vojtěch Curylo

Biskup Martin David udělil 19. června v konkatedrále v Opavě jáhenské svěcení Mgr. Karlu Honkovi a Mgr. Janu Slepičkovi. Foto: Pavel Zuchnický

Manažerka resortu HUBERT Nela Vachtarčíková (vlevo) s lektorkami aktivit pro děti při slavnostním otevření 25. června. Foto: Dominik David

