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Velikonoce 2021

1. 4. 
9.00 Ostrava – katedrála Missa Chrismatis                            biskup František a biskup Martin

18.00 Ostrava – katedrála Zelený čtvrtek                                 biskup František a biskup Martin

2. 4.
10.00 Ostrava – katedrála Křížová cesta                                   biskup František a biskup Martin

15.00 Ostrava – katedrála Velký pátek                                     biskup František a biskup Martin

3. 4.
9.00 Ostrava – katedrála Ranní chvály                                   biskup František a biskup Martin

20.00 Ostrava – katedrála Vigilie Zmrtvýchvstání Páně         biskup František a biskup Martin

4. 4. 9.30 Ostrava – katedrála Slavnost Zmrtvýchvstání Páně     biskup František a biskup Martin

5. 4. 8.30 Opava Pondělí velikonoční                                                         biskup Martin   

24. 4. 10.30 Ivančena Setkání skautů                                         biskupský vikář P. Zatloukal

25. 4. 9.30 Ostrava-Mar. Hory Biřmování                                                                         biskup Martin

27. 4. 9.00 Hradec Králové Stálá rada ČBK                                                                 biskup 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

Diecéze a celý křesťanský svět prožívá druhé 
Velikonoce v čase celosvětové pandemie. V roce 
2020 byly kostely zcela prázdné a obřady ve-
likonočního tridua i slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně sloužili biskupové a kněží za přítomnosti 
kamer a několika ministrantů. Letošní Veliko-
noce jsou opět poznamenány neviditelnou, 
zato však zákeřnou smrtelnou nemocí. S vírou 
ve vzkříšení prožijeme Velikonoce 2021 v ome-
zených podmínkách daných pravidly protipan-
demických opatření.

Bohoslužeb se může účastnit jen tolik lidí, kolik 
tvoří 10 % kapacity míst k sezení. Počty kolísají 
podle velikosti kostela a počtu lavic. Leckde se 
na bohoslužby dostanou jen jednotlivci nebo 
maximálně desítky věřících. S ohledem na tato 
omezení se letos nepřipravují a nezveřejňují 
přehledy bohoslužeb v jednotlivých farnostech 
jedenácti děkanátů.

Z katedrály Božského Spasitele v Ostravě, kde 
budou hlavní velikonoční bohoslužby cele-
brovat biskupové, je zajištěn přímý přenos mší 
svatých, který lze sledovat na webu farnosti 
http://farnostmostrava.cz/. Věřící tak mají 
možnost se při těchto svátcích sjednotit se 
svými pastýři prostřednictvím těchto online  
přenosů.

Živé přenosy zajišťují také další farnosti v diecé-
zi. Přehled na www.mseonline.cz.
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Noty Boží lásky
Všichni hudebníci, ale 
i ti, kdo mají alespoň zá-
kladní hudební vzdělání, 
asi vědí, co je to předzna-
menání. Jsou to jednodu-
ché symboly tzv. křížků 
nebo béček, které se ve-
pisují na notovou osnovu 
na začátku skladby a ur-
čují tóninu, ve které se 
daná skladba hraje. 

Velikonoce mají také své předznamenání. Toto předznamenání udá-
vá pomyslnou „tóninu“ celému vyprávění o umučení, smrti a zmrt-
výchvstání našeho Pána. Pokud byste čekali, že tím předznamenáním 
budou tři kříže, které jsou vztyčeny na Golgotě, tak tomu tak není. 
Předznamenání Velikonoc tvoří dvě hostiny. Ta první se odehraje v Be-
tánii a Marie při ní rozbije nádobku se vzácným olejem, kterým Ježíše 
pomaže. Celý dům se naplní vůní toho oleje a někteří se pohoršují nad 
zbytečným plýtváním. Ta druhá hostina je Poslední večeře, při které 
Ježíš chce ukázat svou lásku až do krajnosti a umývá učedníkům nohy. 
Obě tyto hostiny se odehrávají v atmosféře velké lásky. 

A je to právě Boží láska, která tvoří předznamenání příběhu Velikonoc. 
Bůh štědře plýtvá něčím tak cenným, jako je láska. Štědře plýtvá svojí 
láskou k člověku, protože tak jako silná vůně se nemůže nešířit, ani 
velká láska se nemůže nedávat. Kristus se dává ve své lásce nejdříve 
v jeruzalémském večeřadle a v následujících hodinách v utrpení a smr-
ti na kříži. Předznamenáním a základní tóninou celých Velikonoc je 
proto Boží láska, která se dává. Přestože se některé postavy v příběhu 
snaží prosadit tóninu úplně jinou nebo hrají úmyslně falešně, Boží 
láska je pevně vepsaná na linky velikonočních událostí.

Letošní Velikonoce si opět ponesou ještě jedno předznamenání. Je to 
předznamenání protiepidemických opatření. I přesto, že nám ochran-
né prostředky, jako jsou respirátory a roušky, výrazně omezují schop-
nost vnímat nějakou vůni, nenechme si vzít schopnost vnímat vůni 
Boží lásky, která se štědře rozdává. Máme ji možnost vnímat nejen 
v jednotlivých dnech velikonočního tridua, ale v každém slavení mše 
svaté. Nechme se touto vůní proniknout a naplnit, aby i náš život 
spojený s Kristem nesl ono předznamenání lásky, která se dává. Přeji 
vám požehnané Velikonoce, naplněné vůní Boží lásky.

Mons. Martin David
apoštolský administrátor diecéze
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Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021
V České republice začalo v sobotu 
27. března 2021 sčítání lidu, které se 
naposledy konalo v roce 2011. Sčítání 
je pro každého občana povinné. Nepo-
vinný je však údaj o víře a příslužnos-
ti k některé z církví. Biskupové Čech, 
Moravy a Slezska při této příležitosti 
vydávají společnou výzvu pro věřící. 
Kvůli nestabilitě systému s online for-
mulářem v prvních dnech sčítací kam-
paně vláda termín prodloužila až do 
11. května 2021. 

Bratři a sestry,

27. března 2021 začne sčítání lidu, 
které bylo naposledy před deseti lety. 
Tak jako minule, i tentokrát bude odpo- 
věď na otázku příslušnosti k ná-
boženské víře a příslušnosti k církvi 
dobrovolná.

Z pohledu katolické církve je přísluš-
nost k církvi dána křtem. Katolík je ten, 
kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato 
skutečnost byla zaznamenána do cír-
kevních matrik. Za posledních sto let 
prošla evidence náboženského vyznání 
a příslušnosti k církvi několika změna-
mi, nyní je dobrovolná. 

Česká biskupská konference v roce 2020 
publikovala statistický údaj, akcepto-

vaný odbornou veřejností, který říká, 
že v České republice je v současnosti 
pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. 
obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit 
i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, 
abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, 
že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se 
k církvi, a pod tím napsali buď Církev 
římskokatolická, nebo Církev řeckoka-
tolická, podle toho, které církve jste 
členem.

Možná si řeknete, že to není důležité, 
ale opak je pravdou. Čím méně katolíků 
se ke své církvi přihlásí, tím menší bude 
církev v očích státu. Stane se méně vý-
znamným partnerem, s nímž se méně 
počítá a jehož hlas bude méně slyšet. 
Z minulého sčítání víme, že i když se 
téměř polovina obyvatel rozhodla na 
tuto otázku neodpovědět, státní úřady, 
média i společenské vědy číslo ze sčítání 
(1,082 mil.) považovaly za počet věřících 
či katolíků. Kolik dalších věřících a kato-
líků zůstalo ukryto v oné mlčících polo-
vině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.

Proti sčítání může být mnoho námitek. 
Jednou z nich je i názor, že církev je 
zkažená a zdiskreditovaná, a proto si 
nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, 
lidská stránka církve nemusí pro kaž-
dého přitažlivá, ale nepřestává být spo-
lečenstvím více či méně hříšných lidí 
kolem Krista. Církev potřebuje obnovu 
stále, ale tím, že se od ní distancujeme, 
jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak 
se snažme především úsilím o vlastní 
svatost o její lepší kredit.

Pamatujme taky na Ježíšův příslib: „Ke 
každému, kdo se ke mně přizná před 
lidmi, i já se přiznám před svým Otcem 
v nebi“ (Mt 10, 32).

Ještě jednou prosíme: Přijměte výzvu 
vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, 
že jsme katolíci. Řekněme společnosti: 
Počítejte s námi.

Ze srdce Vám žehnají
biskupové Čech, Moravy a SlezskaBiskupové: „Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn.“ Foto: František Ingr/Člověk a víra
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Vlčice, Travná a Zálesí. Dále v Javorníku 
působil jako výpomocný duchovní. Od 
roku 2015 byl administrátorem farnos-
ti Travná.

Zemřela paní Marie Andrlíková
V sobotu 27. břez-
na ve věku 59 let 
náhle a nečekaně 
zemřela mzdová 
účetní diecézní ku-
rie Ing. Mgr. Marie 
Andrlíková. Vždy 
milá, pozorná, peč-
livá a k pomoci a dobré radě připrave-
ná kolegyně bude chybět kolegyním z 
ekonomického oddělení biskupství, za-
městnancům diecéze a především svým 
nejbližším.

Paní Marie pocházela z Uherského 
Brodu, kde se narodila v roce 1961. Vy-
studovala ekonomickou fakultu Vysoké 
školy báňské-Technické univerzity v Os-
travě a Teologickou fakultu Univerzity 
Palackého v Olomouci. Byla členkou 
Sdružení salesiánů spolupracovníků.

Noc kostelů poprvé bez zakladatele

i okolní země včetně České republiky. 
Pandemie koronaviru však v loňském 
roce neumožnila v Rakousku zrealizo-
vat 16. ročník akce a organizátoři ji pře-
sunuli na rok 2021. Bernard Linse se jí 
nedočkal. Loni mu lékaři diagnostikova-
li onkologické onemocnění. Na podzim 
odešel do předčasného důchodu a 26. 
ledna zemřel. Jeho nejbližší se s ním 
rozloučili v pátek 5. února v kostele 
sv. Františka Serafínského ve farnosti 
Breitenfeld. Paradoxně se pohřeb za-
kladatele myšlenky Noci kostelů usku-

Déčko, respirátory a testy 
pro kněze od Cesty 121
Od začátku pandemie už Cesta 121 kně-
žím v celé zemi poskytla například 
3,6 tisíc litrů dezinfekce, po 4 tisících 
balení vitamínů C a D, 4 tisíce balíčků 
zinku, 2 tisíce nanoroušek a 12 tisíc 
respirátorů FFP2. „Celkové náklady na 
tuto pomoc dosud činí bezmála dva mi-
liony korun. Jsme proto vděční za každý 
příspěvek – kontakty lidé naleznou na 
našem webu www.cesta121.cz,“ uve-
dl předseda sdružení Antonín Randa. 
Před Velikonocemi rozeslalo občanské 
sdružení, které bylo založeno ve spo-
lupráci s ČBK na podporu stárnoucích 
kněží, na fary také antigenní testy na 
koronavirus. 

„Jsme za tuto podporu z Cesty 121 ne-
smírně rádi,“ říká olomoucký pomoc-
ný biskup a generální vikář Josef Nuzík 
a pokračuje: „Epidemie koronaviru je 
tu s námi už více než rok: změnila život 
rodinám, farnostem i kněžím, znemož-
ňuje lidem se setkávat, pro mnohé to 
znamená velké omezení, protože kos-

tel je pro ně místem jistoty a obnovy 
sil a nemají do něj obvyklý přístup. Po-
skytnutá pomoc z Cesty 121 umožňuje 
kněžím ve farnostech lépe pokračovat 
ve svém poslání a službě, aniž by sebe 
i své farníky vystavovali zbytečnému 
riziku.

Zemřel P. Niewiadomski, SDS, 
farář v Travné
Ve věku nedoži-
tých 71 let zemřel 
v úterý 9. března 
2021 v polské 
Nise P. Piotr Pa-
wel Niewiado-
mski, SDS. Člen 
Společnosti Bož-
ského Spasitele 
– salvatoriánů 
pocházel z Pol-
ska. Více než dvacet let svého kněž-
ského života prožil v České republice. 
Od 1. 12. 1999 až do roku 2014 byl fa-
rářem v Javorníku na Jesenicku a admi-
nistrátorem v okolních obcích Uhelná, 

„Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se 
hemží zvěří.“ Tak zní motto letošní Noci 
kostelů, která se připravuje na 28. květ-
na. „Noční“ citát je z Žalmu 104,20 a stej-
ně jako v minulých letech obsahuje slovo 
„noc“. Autorkou vizuálního stylu je ra-
kouská grafička Vera Riederová, která 
stála u zrodu této akce společně s jejím 
zakladatelem Bernhardem Linsem. Au-
tor myšlenky otevřených kostelů letos 
v lednu ve věku 65 let zemřel.

Byl to právě on, pastorační asistent ví-
deňské farnosti Breitenfeld a sekretář 
biskupského vikáře ve vikariátu Vídeň-
-město, kdo přišel s nápadem nechat 
dveře kostelů otevřené i po odchodu 
posledního farníka z večerní mše svaté. 
Nebyl zapomětlivým kostelníkem, jak 
se v legendě o Noci kostelů vypravuje, 
ale hlavním motorem této iniciativy, 
která nadchla Evropu. 

První Noc kostelů zažila pod jeho ve-
dením v roce 2005 jen samotná Vídeň. 
Akce se zalíbila, rozšířila na celé Ra-
kousko a v dalších letech ji převzaly 

tečnil v době, kdy v zemi ještě platila 
přísná omezení a kostely byly zavřené. 
Věřící se v Rakousku mohli do kostelů 
vrátit až v neděli 7. února. 

„S odchodem Bernharda ztrácím skvě-
lého společníka, ale vikariát Vídeň-
-město a Noc kostelů mají nyní velkého 
přímluvce u Boha,“ komentoval smrt 
zakladatele Noci kostelů a svého dlou-
holetého kolegy biskupský vikář P. Da-
riusz Schutzki.

Pavel Siuda
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K Panně Marii na Cvilín připutoval sv. Josef
Krnov – V cvilínském poutním chrámu 
Panny Marie Sedmibolestné stojí od po-
sledního únorového víkendu na jednom 
z bočních oltářů socha sv. Josefa. Brat-
řím minoritům, kteří kostel spravují, ji 
věnovala jedna zbožná rodina. 

Samotný příjezd sochy sv. Josefa na 
Cvilín nepostrádal osobité kouzlo oka-
mžiku: Do útrob chrámu byla v onu po-
slední únorovou sobotu vnesena – aniž 
by to tak bylo dopředu naplánováno 
– zároveň s hlaholem poledních zvonů 
vyzývajících věřící k modlitbě Anděl 
Páně. Den poté pak po mši sv. plastiku 
instalovanou na boční oltář sv. Vavřince 
požehnal rektor cvilínského poutního 
kostela P. Sebastian Gruca, OFMConv.

Ten také ozřejmil důvody, které ho k po-
řízení a umístění sochy-daru do koste-
la Panny Marie Sedmibolestné vedly. 
Vypočítal jich hned několik, přičemž 
začínající Rok sv. Josefa motivací k to-
muto kroku nebyl vůbec tím hlavním:

Kostel byl dosud bez sv. Josefa
„Sv. Josef je patronem všeobecné Círk-
ve a patronem otců či rodin, lidé se 
k němu mohou utíkat v bezvýchod-
ných situacích, což zrovna v této době 
obzvlášť potřebujeme. Je i patronem 
dobré smrti, ale ten úmysl pořídit jeho 
sochu sem na Cvilín pramenil spíše 
z potřeby lidi povzbudit, protože je to 
úžasný světec,“ vysvětlil o. Sebastian 

a svěřil se, že k Pěstounovi Páně sám 
chová velkou, stále rostoucí úctu. „Na-
víc patří sv. Josef k Panně Marii a zde 
ve cvilínském kostele, zasvěceném prá-
vě Matce Boží, dosud nebyl. Přitom je 
mu zasvěcen poutní dům stojící opo-
dál a v našem řádovém kostele dole ve 
městě můžeme sv. Josefa vidět nejméně 
na šesti výjevech a je v něm taktéž jeho 
takřka dvoumetrová socha, což svědčí 
o tom, že k němu zde měli v minulos-
ti velkou úctu,“ dodal minorita, jenž 
neopomněl přidat ani skutečnost, že 
sv. Josefa velmi ctila například sv. Tere-
zie z Ávily, která si ho zvolila za svého 

patrona, a že taková mystička Marta 
Robinová o něm prohlásila, že ho Církev 
znovu objeví.

„Církev ho znovu objeví! Stojí v budouc-
nosti, nikoli v minulosti. Věřím tomu 
tím spíše, že toto znovuobjevení bude 
naprosto normální důsledek objevu, 
jaký prožívá naše doba, totiž objevu Ma-
riina duchovního mateřství. Vidíme-li 
lépe vztah Marie a Církve, objasňuje se 
nám také role sv. Josefa,“ ocitoval mi-
norita stigmatizovanou francouzskou 
mystičku a hned vzápětí i španělskou 
karmelitku žijící v 16. století:

„Nevzpomínám si, že bych ho někdy 
prosila o nějakou milost, aniž bych ji 
hned nedostala. A je to úchvatné, vzpo-
mínat na velkou přízeň, kterou mě Pán 
zahrnul, a na nebezpečí pro duši i tělo, 
z něhož mne vysvobodila přímluva to-
hoto požehnaného světce. Zdá se, že 
jiným světcům Bůh dovolil, aby nám 
přispívali v té či oné potřebě, zatím-
co já zakusila, že přímluva sv. Josefa 
se vztahuje na všechny. Tím nám Pán 
dává pochopit, že jako mu byl na zemi 
poddán, kde mu jako pěstoun mohl 
rozkazovat, tak i nyní v nebi udělá vše, 
oč ho požádá.“ 

Před samotným posvěcením sochy 
v neděli 28. února pronesl o. Sebas-
tian k přítomným věřícím několik slov 
o soše i světci, poté sochu stojící na oltáři 
sv. Vavřince požehnal, načež se všichni 
pomodlili litanie ke sv. Josefovi a modlit-
bu z kancionálu k tomuto světci.

Socha pochází z Tyrolska
Polychromovaná dřevěná socha sv. Jo-
sefa je vysoká 80 cm a její původ spadá 
do poslední třetiny 19. století. Autor – 
Ferdinand Stuflessler z tyrolské obce 
St. Ulrich am Pillersee – zobrazil Pěs-
touna Páně se svatozáří nad hlavou, 
stojícího na podstavci a třímajícího 
v ruce bílou lilii. Světec má hnědé vla-
sy, zlacenými linkami zdobené vínově 
červené šaty, zatímco jeho plášť, který 
má přehozený přes rameno, je tmavě 
okrový a bohatě zdobený zlaceným or-
namentálním dekorem. Zvláštností je, 
že zadní socha část není vyhloubena, 
jak tomu bývá obyčejně zvykem, ale 
je plná.

Sv. Josefe, oroduj za nás!
Libor Rösner

Na Pustevny se vrátí poustevník

Obec Trojanovice plánuje na Pustevnách postavit sousoší z dubového dřeva podle návhru Pavla 
Cupáka. Opomíjený duchovní význam místa má připomenout silueta kapličky s replikou zvonu 
z původní poustevny a silueta poustevníka Felixe, který zde v 18. stoleží žil a rozjímal. Na realizaci 
plánu bude obec potřebovat milion korun. Dárcovská akce na platformě HitHit.com končí v polovi-
ně března. Foto: vizualizace zvoničky autora Pavla Cupáka.

Foto: Markéta Rösnerová
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Zimní zamyšlení strážce kaple na Radhošti
Jsem obyčejný člověk a žiju velmi jedno-
duchý a všední život. Postavil jsem dům, 
vychoval syna (i dceru) zasadil nějaký 
ten strom (a jiné pokácel). Vzdělání mám 
nízké a cíle (už jen) krátkodobé. Nejsem 
nijak zvlášť zcestovalý a za zážitky se ne-
honím (za těmi adrenalinovými už vůbec 
ne). Nevynikám v ničem. Přesto mě před 
mnoha lety potkalo cosi, díky čemuž se 
ten můj život té všednosti a obyčejnosti 
přece jen občas maličko vymyká: Stal 
jsem se pod patronací spolku Matice 
Radhošťská jedním z těch nemnoha, 
kdo mají klíče od nejvýše položeného 
kostela naší vlasti – od cyrilometodějské 
kaple na vrcholu Radhoště.

Já vím, není to zase kdovíjaká výsada, 
ale v kontextu toho mého prostého ži-
vota ano.

Střídáme se, aby lidé nalézali kapli co 
nejčastěji otevřenou. Chodím do té služ-
by rád a nejraději jsem, když lidí není 
ani mnoho, ani málo, ale tak akorát. Je 
dobře, když je čas, aby se návštěvníci 
mohli zeptat, pokud je něco ohledně 
kaple zajímá, a já jsem rád, když se ptají 
a mám čas se jim věnovat.

Je mnoho důvodů, proč jsem za možnost 
té služby vděčný. Dává mi pocit užiteč-
nosti. Někdo dokáže sloužit jiným lidem 
ve zdravotnictví, v sociálních službách… 
Já na takový výkon, na tak náročnou 
službu nemám. Ta služba v kapli, ta mi 
vyhovuje. Je tak akorát na mou míru a je 
na hranici toho, co jakžtakž zvládnu. Za-
tím ještě i fyzicky.

Služba na Radhošti
Ráno do ruksaku sbalím pláštěnku, 
suché tričko na převlečení a další teplé 
ošacení podle počasí, protože v příze-
mí dřevěné zvonice kaple, kde mám své 
„stanoviště“, je chladno a průvan i v létě. 
V zimě zde mrzne naprosto stejně jako 
venku (proto máme k dispozici služební 
kožich a beranici. 

S sebou na jídlo si nesu z domu chleba 
(s něčím), k tomu vodu v petce a čokolá-
du jako doping. Čelovku (kdyby mě večer 
zastihla tma) a pružný obvaz (kdybych si 
třeba cestou z kopce zvrtl nohu). Z domu 
to mám asi 1 km na zastávku, odtud au-
tobusem nebo vlakem do Rožnova, tam 
přestup na autobus směr Frenštát. Vy-
stupuji na nejvyšším bodě té silnice – na 

horském sedle Pindula. Odtud už pěšky 
až ke kapli. Vzdálenost asi 5 km a pře-
výšení asi 600 metrů. Přátelům z Prahy 
mohu situaci přiblížit: Je to stejné jako 
výšlap od Pražského Jezulátka k rozhled-
ně na Petřín, ale pětkrát za sebou. 

Večer zpět z kopce skoro vždy v poklusu, 
aby mi neujel autobus, protože jsem si 
opět vyšel pozdě. Při zamykání kaple mě 
totiž ještě obvykle ukecají nějací opoždě-
ní návštěvníci. Rádi by „jen“ nahlédli do-
vnitř… Oni nespěchají, nic jim neujede. 
Auto mají na Pustevnách a na hřebeni 
bude světlo ještě dlouho. Mně pak i těch 
pět minut zdržení chybí a v údolí se už 
tmí… Pokud vidím, že poslední autobus 
z Pindule nestihnu, tak pod Černou ho-
rou neodbočím, ale pokračuji rovnou dál 
pěšky až do Rožnova, čímž se mi večerní 
procházka zšeřelým lesem prodlouží na 
9 km...

Každý návštěvník je jiný
Od zpřísnění restriktivních opatření do 
kaple ale nedocházím. K naší současné 
vládě jsem kritický, nejsem voličem Ba-
biše, ale vládní nařízení respektuji. Jsem 
totiž demokrat, ne anarchista!

K těm mnoha důvodům, proč jsem do 
služeb v kapli chodil rád, se řadí i ten, že 
mě baví sledovat, jak se zde lidé chovají. 
Být na mém místě student psychologie, 
má krásný námět na diplomovou práci. 
Jako na dlani: Celé spektrum nejrůzněj-

ších lidských povah, často naprosto pro-
tichůdných reakcí a projevů – a přitom 
v prostředí a situaci pro všechny stejné. 
Radhošť – to je tradiční místo a cíl nená-
ročných rodinných výletů. Je k neuvěře-
ní, jak rozdílně jednotlivé rodinky tako-
vý nenáročný odpolední výlet prožívají, 
jak se zde projevují, jaká nálada z nich 
vyzařuje, jaká atmosféra v ní vládne, 
jak se někdo umí radovat z maličkosti 
a jiný pro maličkost znepříjemnit zbytku 
rodiny ten výlet a den, který mohl být 
příjemný a pěkný…

A nejen rodině.

V kapli se neprotestuje
Třeba takové roušky: Normální, slušný 
a OHLEDUPLNÝ člověk si ji sám a bez 
upozornění už před vstupem do zvonice 
nasadí. Zcela přirozeně a automaticky 
(nenosíme je přece první den).

Jiný si ji sice nasadí také, ale potřebuje 
mít při tom plno hloupých, hlasitých 
a hlavně zbytečných komentářů.

No a občas se vyskytne i nějaký ten igno-
rant anebo provokatér, který by očividně 
rád vyvolal konflikt a je evidentně 
zklamán, když na jeho drzé a vyzývavé 
pohledy a ostentativní chování nikdo 
z okolí nereaguje, když jeho „statečný 
občanský protest“ zůstane bez odezvy. 

Josef Krůpa
průvodce v kapli na Radhošti

Josef Krůpa ze Zašové stráží kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Uprostřed zimy se podělil o své 
dojmy ze své služby na Facebooku. Jeho moudré zamyšlení jsme si dovolili se svolením přetisknout.
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Charita Odry jezdí dvanácti vozy Hyundai
O dvanáct nových červených aut znač-
ky Hyundai se rozrostla flotila Charity 
Odry, která poskytuje podporu a pomoc 
lidem v nepříznivém zdravotním stavu 
a sociální situaci. Nezbytnou pracov-
ní pomůckou pro zaměstnance, mezi 
něž patří pečovatelky, zdravotní sestry 
a sociální pracovníci, jsou automobily. 
Vzhledem k narůstajícímu počtu kli-
entů jednotlivých služeb Charity Odry 
vyvstala poptávka po zvýšení počtu 
automobilů, které slouží právě k pod-
poře a pomoci klientů jak v domácím 
prostředí, tak k přepravě klientů do 
zdravotnických zařízení, nákupům atd. 

Z tohoto důvodu Charita Odry vypra-
covala a úspěšně realizovala dotační 
projekt EU s názvem: „Auta pro Charitu 
Odry – operativnost a spolehlivost pro 
naše uživatele“. Díky němu se Charitě 
Odry podařilo získat 12 nových osob-
ních automobilů, z toho 4 kusy Hyun-
dai Nová i30 kombi a 8 kusů Hyundai 
Nová i10, která doplňují auta službám 
na Odersku a Fulnecku, které je dlou-
hodobě postrádaly. 

Mezi služby, které tyto automobily zís-
kaly, patří pečovatelská služba, denní 
stacionář, sociální poradna a nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež. Tímto 
dojde k obnovení a zároveň k doplnění 
stávajícího vozového parku. V této ob-
nově bychom chtěli i nadále pokračo-

Charita Opava se spolu s Fakultou 
veřejných politik Slezské univerzity 
účastní projektu, který odborně vy-
hodnotí poznatky z poskytování zdra-
votních a sociálních terénních služeb 
seniorům v době koronakrize. Jeho 
výsledkem bude vytvoření manuálu 
pro zvládání podobných krizových 
situací, monografie o závěrech výzku-
mu a také aktualizace učebních osnov. 
Získané poznatky povedou k sestroje-
ní nového zařízení pro komunikaci se 
seniory.

V důsledku epidemiologické krize to-
tiž došlo k významným zásahům do 
poskytování všech sociálních a zdra-
votních služeb. Cílem projektu je na-

Vzniká nový přístroj na komunikaci se seniory

vat vzhledem k tomu, že počet zájemců 
a klientů o služby Charity Odry neustále 
roste.

Celkové zdroje na tento projekt činily 
3 850 027,50 Kč, příspěvek unie činil 
3 657 526,12 Kč a z vlastního zdroje Chari-
ty Odry bylo financováno 192 501,38 Kč. 
Na financování vlastního zdroje, povin-
né spoluúčasti tohoto projektu, byla 

vrhnout nové postupy v době krize 
a originální technologii pro komunika-
ci s klientem. Poznatky o působení viru 
hovořily o seniorech jako o nejohro-
ženější sociální skupině. Významným 
způsobem se proto změnily i podmín-
ky poskytování sociálních a zdravot-
ních služeb této ohrožené kategorii. Pří 
výzkumu se tak využívají zkušenosti 
z praxe profesionálních pracovníků 
Charity Opava i studentů, kteří v době 
krize nastoupili do takzvané pracovní 
povinnosti. 

Velkým přínosem může být také sest-
rojení nového komunikačního přístro-
je. Současné technologie nouzového 
přivolání pomoci jsou totiž často po-

staveny tak, že komunikace neprobí-
há přímo mezi seniorem a sociálním 
pracovníkem. Problémy, které to může 
přinášet, může odbourat chystaný 
elektronický přístroj, prostřednictvím 
kterého bude možné přímo zavolat 
pomoc, ale i v opačném směru ověřit 
stav seniora. Bude mít také záložní 
zdroj energie pro případ nenadálých 
krizových situací a výpadků. Uplatní 
se zejména u seniorů žijících o samotě 
či ve vzdálenějších lokalitách.

Zájem o výsledky výzkumu již projevila 
Charita Česká republika, která je bude 
moci aplikovat na území celé republi-
ky do praktické činnosti všech posky-
tovatelů terénních sociálních služeb.

použita část výtěžku Tříkrálové sbírky. 
Tímto děkujeme všem dárcům Tříkrá-
lové sbírky, že nám takto pomáháte, 
a věříme ve vaši další přízeň a podporu.

Děkujeme také MAS Poodří, firmě 
HRAT, s.r.o. a Hyundai LXM motors, 
s.r.o., která dodala uvedená vozidla.

Charita Odry

Ředitel Charity Odry Petr Kučerka (vpravo) přebírá dvanáct nových vozů Hyundai. Foto: Charita
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RODINY

Mediace, rodinná konzultace nebo poradenství

Podcasty na téma RODINA
Začal nám Rok rodiny a Centrum pro 
rodinu a sociální péči v této době, kdy 
nelze dělat akce pro rodiny či její jednot-
livé členy, jim chce být co nejblíže a ná-
pomocno tuto dobu překonat, zvlád-
nout nové výzvy a nároky. Realizuje se 
a připravuje celá řada online programů, 
webinářů a přednášek a k podpoře sle-
dovanosti a zvýšení zájmu připravuje-
me též několik podcastů. Na úvod jsme 
si vybrali rozebrání slova RODINA po 
jednotlivých písmenech. Co to je rodina, 
co poskytuje / neposkytuje svým čle-
nům…. Na toto téma se bude zamýšlet 
Jan Zajíček, dlouhodobý pracovník Cen-
tra pro rodinu a sociální péči v Ostravě, 
přednášející, lektor a mediátor. 

Každá z těchto metod se využívá při 
práci s klienty, kteří potřebuji pomoc 
v mezilidských vztazích. Co se nabízí 
v rámci těchto přístupů? 

Mediace
Mediace je mimosoudní způsob řešení 
sporů prostřednictvím třetí nestranné 
a neutrální osoby – mediátora. Je vhod-
ná všude tam, kde se lidi nemohou do-
hodnout na společném řešení situace/
konfliktu. V zásadě cílem je uzavření 
dohody, ale cílem může být rovněž větší 
orientace zúčastněných stran v tom, co 
je podstatou jejich neshody, jaké mají 
možnosti, jakým rozhodnutím vlastně 
čelí, jaké budou jejich další kroky i v pří-
padě, že se neshodnou. Dále mediace 
dává prostor pro lepší porozumění situ-
aci druhého a důvodům, pro které jed-
ná, jak jedná. V mediaci často dochází 
k rozhodnutí, o kterém si zúčastnění 
nebyli jistí, a nyní ho chtějí udělat a vědí 
proč. 

V průběhu mediace jsou dodržovány 
principy jako: důvěrnost/mlčenlivost, 
nestrannost, neutralita, stanovené pra-
vidla jednání, zahrnuje informována 
rozhodování, tzn., že zúčastnění mají 
během mediace možnost přístupu ke 
všem informacím, které jim mohou 
pomoci činit informovaná rozhodnutí. 
Pokud zúčastnění zjistí, že nemají do-
statek informací o některém tématu, 
mohou chtít některé otázky konzul-

tovat s dalšími odborníky, aby se pak 
mohli lépe rozhodnout.

Rodinné konzultace
Rodinné konzultace slouží zejména 
k zvyšování rodinných kompetencí. Cí-
lem Rodinných konzultací je vyšší sta-
bilita rodinného systému, předcházení 
rozpadu rodiny a přetrvávání disfunkcí 
v rodině, které by mohly vést k jejímu 
rozpadu. Napomáhají při nalezení řeše-
ní ve vztahových krizích uvnitř rodiny. 
Klienti zde mají možnost naučit se, jak 
efektivně a konstruktivně komunikovat 
v rodině. Dále Rodinné konzultace na-
pomáhají k nalezení vhodných výchov-

ných stylů, pomáhají lépe porozumět 
jeden druhému a svým dětem. Hlavně 
však Rodinné konzultace napomáhají 
k budování stabilní rodině a zajistit tak 
dítěti či dětem bezpečné prostředí pro 
jeho zdravý vývoj. 

Poradenství
V poradenství jde o poskytování infor-
mací, které si osoba vyžádá a které po-
třebuje k vyřešení svého problému či 
nepříznivé situace. V rámci poradenství 
osoba získá přehled o všech možnos-
tech řešení. Klient má možnost získání 
náhledu na svou situaci, nový pohled 
na sebe a na lidi kolem sebe.
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PASTORAČNÍ CENTRA

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

Akce CPR a SP, z. s. se řídí aktuálními vládními nařízeními.

6. 4. kurz Cesta efektivní komunikace

-  (17.00–20.15)

-  místo konání: Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice;

-  účastnický poplatek je 500 Kč za celý kurz.

-  informace a přihlášky: Mgr. Valéria Šmýrová, vsmyrova@
prorodiny.cz, 777 129 209.

23. 4. a 30. 4. Online kurz PPR – formou webináře
Kromě prezenční verze Kurzu PPR nabízíme alternativu ON-
LINE ve formě webináře. Lektorka vysvětlí metodu pomocí 
přednášek, pomůže s nácvikem užívání metody formou od-
povědí na otázky, případně formou následných konzultací.

-  čas konání po oba dny: 9.00–17.00 

-  účastnický poplatek 400 Kč na osobu nebo 450 Kč na 
manželský/snoubenecký pár, dvojice jsou více než srdečně 
zvány! Cena zahrnuje výukové materiály, účastníci, přihlá-
šení před datem 20. 4. 2021 je obdrží poštou.

-  přednášejí MUDr. Maria Fridrichová a instruktoři sympto-
termální metody;

-  více informací a přihlašování: Maria Fridrichová,  
mfridrichova@prorodiny.cz, 731 625 618.

24. 4. Kurz PPR – prezenční forma
-  termíny: 24. 4. a 22. 5. (vždy 9.00–17.00)

-  místo konání: Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice, velká klu-
bovna;

-  účastnický poplatek 400 Kč na osobu nebo 450 Kč na 
manželský/snoubenecký pár;

-  přednášejí MUDr. Maria Fridrichová a instruktoři sympto-
termální metody;

-  informace: Maria Fridrichová, mfridrichova@prorodiny.cz, 
731 625 618;

Akce CPR a SP, z. s. se řídí aktuálními vládními nařízeními.

Sbírka na podporu nových prostor pro mediaci
Znáte naši Poradnu pro vztahy a rodinu? Víte, že poskytu-
jeme mediace a rodinné konzultace? Už delší dobu nám 
stávající prostory doslova „praskají ve švech“, a proto budu-
jeme nové místnosti = spokojené rodiny, spokojení klienti!

Pomozte nám dojít do cíle realizace nových prostor pro me-
diace a rodinné konzultace. Přispět můžete na číslo účtu 
1660723399/0800, VS 111.

Adorace s mladými na TV NOE – 7. 4. 2021
Zveme Tě na adoraci, která se bude přenášena 7. 4.od 20.05 
prostřednictvím TV Noe. Adoraci povede o. Pavel Obr a s ním 
společenství Vektor z farnosti Lutyně. 

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

Přihlašování na letní akci Possible
Akce Possible se koná na Středisku ve Staré Vsi nad Ondřej-
nicí. Je místem setkání mladých lidí z naší diecéze. Probíhá 
ve dvou turnusech – pro středoškoláky (2.–8. 8. 2021) a pro 
vysokoškoláky (15.–18. 7. 2021). Těšit se můžeš na zajímavé 
hosty, na workshopy, katecheze, hry, společný čas. Přihlašo-
vání je možné na www.doo.cz/prihlaska. Více informací na 
našem webu: www.dcm.doo.cz. Těšíme se na tebe!
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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

„Josefe, Jozífku“, zpívají studentky na YouTube
Studentky církevní školy v Odrách nazpívaly pod vedením 
sbormistra školního pěveckého sboru Datio Josefa Zajíčka 
hudební dárek pro všechny, kdo bojují s pandemií. Písnička 
„Jozífku“ je hudební modlitbou ke svatému Josefovi, jehož 
památku jsme si v březnu připomněli. „Jedná se o autorské 
dílo pana kolegy Josefa Zajíčka a současně je to dílo našich 
studentů v době distančního studia. Nahrávka byla vytvoře-
na na dálku jako unikátní koláž domácích nahrávek a věno-
vaná všem, kteří pomáhají. Písnička je také hudebním dár-
kem u příležitosti Roku sv. Josefa,“ uvedla Pavla Hostašová, 
ředitelka Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické 
školy svaté Anežky České v Odrách.

Zapojení školy v očkovacím centru v Odrách
Studentky a pedagogové Střední pedagogické školy a Střed-
ní zdravotnické školy svaté Anežky České v Odrách se od 
počátku pandemie nemoci Covid-19 aktivně zapojují v boji 
s touto nakažlivou a mnohdy také smrtelnou nemocí. Po-
máhají v nemocnicích, domovech pro seniory a aktuálně 
také v očkovacích centrech. „Současně řada našich studentů 
i z pedagogických oborů pomáhá například v očkovacím 
centru v Odrách při administrativních pracích, naše kolegyně 
vyučující jsou zapojené znovu i zde a očkují. Další studenti 
pomáhají také v sociálních zařízeních,“ dodala ředitelka 
Hostašová.

Stovky odpracovaných hodin v nemocnicích
Od počátku pandemie pomáhají v nemocnicích vyučující, 
které vedou odborné praxe. Společně s nimi také všechny 
studentky čtvrtého ročníku oboru Zdravotnický asistent. 
„Všechny pomáhají v nemocnicích dlouhodobě a všechny již 
nyní překračují pomyslnou příčku, kterou pro možné matu-
ritní úlevy nastavilo MŠMT ve výši 160 hodin odpracovaných 
při povinném nasazení nebo dobrovolnické činnosti v době 
od 12. října 2020 do 17. května 2021. Některé naše studentky 
již mají v tuto chvíli odpracováno více než 300 hodin,“ dodala 
ředitelka školy.

Nabídka online programu pro základní školy 
Poselství křesťanských Velikonoc
Organizace Křesťanská akademie mladých (KAM), se kterou 
spolupracujeme při realizaci vstupů do výuky ZŠ s křesťan-
skými tématy, upravila velikonoční výukový program Je něco 
silnějšího než smrt? do online podoby. Jedná se o pilotní 
projekt, který 
má za cíl nej-
prve zmapovat 
možnosti lekto-
rů a zájem škol 
o realizaci pro-
gramů online 
formou.

Stále je pro nás 
prioritou, aby 
se programy ve 
školách realizovaly prezenčně a lektor byl s žáky v osobním 
kontaktu. Aktuálně to však není možné. Proto jsme rádi, že 
v rámci dlouhodobé spolupráce s organizací KAM můžeme 
nabídnout žákům, kteří se s křesťanstvím běžně nesetkávají, 
v současné situaci tolik aktuální program k tématu smrti 
a Velikonoc. 

Metodický materiál  
pro vyučující náboženství k Laudato si’ 
V roce 2020 uplynulo 5 let od vydání encykliky Laudato si’. 
Papež František se v této encyklice zamýšlí nad aktuálními 
ekologickými a sociálními problémy současné společnosti. 
Encyklika se stala impulsem k tomu, aby se církev začala 
těmito tématy více zabývat a reagovat na stávající problémy 
konkrétními kroky.

V z h l e d e m 
k tomu, že té-
mata této ency-
kliky nejsou ve 
výuce nábožen-
ství systematic-
ky zakotvena, 
rozhodli jsme 
se zpracovat 
metodický ma-
teriál k jejich 
implementaci 
do obsahů výu-

ky náboženství a katecheze pro žáky 1. stupně ZŠ. Vyučujícím 
náboženství bychom jej chtěli nabídnout na začátku školního 
roku 2021/2022. 
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„Buďme odvážně vynalézaví jako svatý 
Už rok žijeme v celosvětové pandemii. 
Letošní jaro se od toho loňského však 
podstatně liší. Máme otevřené kostely 
s omezením počtu účastníků. Na rozdíl 
od loňska však také víme, jak může být 
virus nebezpečný. V naší zemi v důsled-
ku Covidu-19 zemřelo více než 25 tisíc 
lidí. Mezi nimi jsou naši blízcí nebo lidé, 
které jsme znali z kostela. Oběti korona-
viru jsou také mezi kněžími a řeholni-
cemi. Jak koronavirus změnil prožívání 
naší víry a jaké naopak přinesl výzvy, 
jsme se zeptali biskupského vikáře pro 
pastoraci P. Víta Zatloukala.

Otče Vítku, v řadě farností již Covid 
kněží prodělali. Nemocný byl také otec 
biskup Martin. Máte už také osobní 
zkušenost s tímto virem?

Ano, mám. Moji rodiče i další příbuzní 
prošli touto nemocí. Stejně tak i někteří 
z farníků. A také jsem pohřbíval lidi, 
kteří zamřeli v souvislosti s Covid-19. 
Já osobně jsem nebyl pozitivně testo-
ván, ale pokud si vzpomenu na loňské 
předjaří, tak to, co jsem prožil, by mi 
mohlo připomínat příznaky lehčího 
průběhu této nemoci. Avšak nemohu 
tvrdit, že jsem právě tím prošel. Přece 
jen projevy jiné nemoci se mohou po-
dobat projevům covidu, nebo naopak 
se Covid může podobat jiným nemo-
cem. Generální vikář plzeňské diecéze 
P. Jakub Holík napsal moc pěkně: „Něco 
jiného je slyšet, že covid je vážná ne-
moc – a nebrat to vážně, a něco jiného 
je doprovázet někoho, koho jsme znali 
a který přímo nebo nepřímo s covidem 
zemřel.“ Třeba P. Petr Dokládal z naší 
diecéze.

Jak rok pandemie proměnil váš kněž-
ský život? V čem se odlišuje od těch 
předchozích?

Osobní kněžský život se mi až tak ne-
změnil, forma služby trochu ano. Ná-
vštěvy starších lidí jsou na vyžádání, 
nemohu do domova pro seniory (od-
dělení, kam jsem chodil, zrušili a pře-
měnili na covidové), chybí mi osobní 
kontakt s vícero lidmi. A ten rok měl 
různé fáze – od úplného zavření (ve-
likonoční svátky loni byly úplně bez 
účasti lidu) přes rozvolnění v létě, kdy 
jsme se vrátili do jakž takž běžného 
stavu, k opětovnému zesílení opatření, 
které trvá dodnes. Rozhodně pro mne 

během roku vyvstalo několik otázek, 
které jsem si předtím nekladl. Třeba jak 
se měnil můj postoj od braní na lehkou 
váhu k respektu vůči této nemoci. Bez 
vytváření paniky, právě skrze osobní 
zkušenosti ve vztazích s lidmi. Na dru-
hou stranu – o to více jsem si vědom, 
že jednou každý zemře a bude stát před 
Bohem se základní otázkou: „Jaký byl 
můj život?“

Když se loni na jaře zavřely kostely, za-
čaly se vysílat bohoslužby online. Přes 
internet se modlíme růženec, sleduje-
me různé přednášky, koncerty, měli 
jsme online kasičku Tříkrálové sbír-
ky a v postní době se objevily online 
duchovní obnovy. Není už tak trochu 
přeonlinováno?

Taky jsme my, kněží, v březnu prožili 
duchovní obnovu s P. Józefem Augu-
stynem, SJ. A bylo to velmi obohacující. 
Ale právě od něj zaznělo jasně: Online 
nemůže nahradit realitu. Klidně ani ne-
musím sledovat přenos v médiích nebo 
na internetu, ale když vím, že se ve far-
ním kostele slouží mše svatá, mohu se 

niterně s touto eucharistickou obětí 
spojit. Pro mnoho lidí je připojení online 
povzbuzením – a je to tak dobře. Jedná 
se však o mimořádný prostředek. Toho 
si musíme zůstat vědomi. S vděčností 
za všechny možnosti mediálního zpro-
středkování (a dík patří zvláště TV Noe 
i Radiu Proglas) si však připomínejme, 
že jde o osobní účast v tajemství spásy.

Jaké pastorační výzvy přinesla tato 
doba? Co jsme o sobě zjistili?

Mezi jasné pastorační výzvy lze zařa-
dit název knihy Bernharda Häringa: 
„Jde to i jinak – cesty k novým vzta-
hům v církvi“. Zjistili jsme doposud, 
že „staré pominulo, hle, je tu nové“ 
(2 Kor 5,17). Na každém místě je třeba 
se ptát, jak to dělat novým způsobem. 
Jistě, je rozdíl mezi farností v pohraničí, 
na niž omezení v podstatě nedolehla, 
protože je tam účastníků bohoslužeb 
jako šafránu, a farnostmi, které jsou 
personálně silné, takže omezení se jich 
dotýkají velmi citlivě. Zjistili jsme mimo 
jiné o sobě (každý osobně), jak toužíme, 
nebo netoužíme po Kristu v Eucharistii, 
ve svátosti smíření, ve společenství… 
Zjistili jsme o sobě (jako společenství 
farnosti), jak nám záleží, nebo nezáleží 
na tom, jak farnost žije. Doposud jsme 
brali vše samozřejmě – a nyní nám to 
chybí? Chtěli bychom se vrátit zpátky, 
ale to není možné – zní to ze všech 
stran! Doba se změnila, my se musí-
me také nechat proměnit! „Vstoupit na 
cestu proměny“ – zní motto letošního 
roku. Nejen od čeho, ale k čemu se mě-
nit. Pastorační výzva je jistě v tom, že re-
flektujeme situaci (díváme se na ni, ana-
lyzujeme ji, vyslovíme ji), přemýšlíme 
nad změnou (a modlíme se za ni) a zvo-
líme kroky, které povedou k proměně 
(osobní, farní…). Nejen naříkání, že teď 
nic nemůžeme, ale jistota, že nás Bůh 
vede k růstu. Papež František v listu 
Patris Corde věnovaném osobě svatého 
Josefa užil krásný výraz: „Otec odvážně 
vynalézavý“. Svatý Josef je nám tedy 
příkladem, jak se přestat litovat nebo 
naříkat, ale hledat odvážně nové cesty 
ke vztahům mezi sebou navzájem.

Máme povoleno naplnit kostel z 10 %, 
ale není tady jen omezení, ale také 
ohrožení. Nestala se církev tak trochu 
rukojmím této vydobyté „svobody“ 
a nezavřených kostelů?

P. Vít Zatloukal pochází z Mnihova u Vrbna pod 
Pradědem. Do roku 2005 byl ředitelem Diecé-
zního centra pro mládež, další léta působil 
v Praze na Sekci pro mládež při ČBK. Od roku 
2010 je biskupským vikářem pro pastoraci v os-
travsko-opavské diecézi. Současně je farářem 
ve farnosti Petřvald u Karviné. Kromě pasto-
račních povinností jej zaměstnává také oprava 
kostela sv. Jindřicha.
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Ne, to si nemyslím. Jsme na jedné lodi 
se všemi. A mnozí jsou na tom hůře. 
Přišli o zaměstnání, o příjem, mají na 
krku dluhy atd… Mnozí trpí samotou 
více než my. Nám je nejen útěchou, ale 
i posilou vědomí, že Bůh je s námi, že 
Ježíš nese pro nás kříž a že vstal z mrt-
vých. 

Na Slovensku jsou kostely zavřené od 
Vánoc. Desítky mladých kněží se už 
v lednu přihlásily jako dobrovolníci 
do nemocnic a slouží přímo u lůžek 
umírajících na covidových jednotkách. 
V České republice jsou takto v nemoc-
nicích zapojeni jen jednotlivci. Nepo-
třebují lékaři, zdravotníci a nemocní 
jejich službu více než kdy jindy?

Sám jsem v jednu chvíli uvažoval, zda 
se nepřihlásit jako dobrovolník. Ale 
pak jsem rozlišil, že to není má cesta. 
Vážím si všech těch, kteří ve skrytosti 
slouží, a vážím si všech, kteří nasazují 
svůj život pro druhé. Služby duchov-
ních v nemocnicích je třeba nejen 
v této době a jsem vděčný za službu 
nemocničních kaplanů i kněží, kteří 
jdou k lůžkům nemocných a také jsou 
oporou v naslouchání zdravotníkům 
i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. 
Ale i v naší službě platí, že covid není 
jediná bolest naší doby. Není možné 
zanedbat jiné oblasti, v nichž je třeba 
postoupit dále.

Strach z nákazy, nejasně nastavená 
pravidla ve farnostech při naplňování 
kvót pro povolené počty řadu lidí od 
návštěvy kostela už měsíce odrazuje. 
Dávají přednost online bohoslužbám 
nebo už je ani nesledují. Neztrácíme 
je? Co s tím?

V několika rozhovorech zazněla právě 
tato otázka a je to oprávněně vyslove-
ná obava. Ale vnímejme tuto otázku 
ještě jinak. Ztrácíme své bratry a sest-
ry! Oni (možná) ztrácejí blízkost Ježíše 
a potřebu blízkého vztahu s ním. Nebo 
ne. Ztrácejí možná zbožný návyk, ale 
objevují jiný rozměr vztahu s Bohem. 
Jeden muž mi řekl, že pro něho bylo 
velkým darem, že jeho synové museli 
doma číst z Písma svatého při domácí 
bohoslužbě, a tím vyšli ze své pasivity, 
kterou (byť ministranti) si zachovávali 
při mši svaté v kostele. A doma kladli 
otázky k přečtenému textu. O takové 
nemám obavu. Ale ti, co odpadají, jsou 

suchou větví na zeleném stromě. Co 
o nich říká Ježíš, víme. Trápí nás tato 
starost o jejich spásu? Nebo se jen ptá-
me na počet lidí v kostele a výšku ne-
dělních sbírek?

Co s tím? Každý máme své sousedy, 
spolupracovníky, kamarády, přátele. 
Pojďme se učit mluvit s nimi o víře! Při-
pravuji jednu paní na křest. Na cestě 
k poznání Ježíše a rozhodnutí nechat 
se pokřtít byla důležitá spolupracovni-
ce a ještě sousedka od vedle… Co s tím? 
To je přece otázka osobního svědectví 
víry!

Do aktivit pastoračních center, které 
pod biskupského vikáře spadají, patří 
každoroční setkání s větším počtem 
účastníků. Stovky dětí na Prašivé, 
ministranti, mládež, ale také setkání 
seniorů nebo rodin. To všechno nyní 
není a možná řadu let ani nebude 
možné. Pastorační plány s takovým 
problémem nepočítaly. Jsou tyto akce 
minulostí, na které už budeme jen 
vzpomínat?

Ne. Myslím si, že když se situace po-
sune k normálu, velké (početné) poutě 
a setkání budou mít nadále své místo 
v životě diecéze a věřících. Mnoho lidí 
na nich čerpalo a bude čerpat povzbu-
zení a odvahu k životu víry. 

Máme k dispozici nějakou alternativu? 
Forma individuální pastorace je možná 
stále. Všechna vládní opatření počítala 
i v těch nejtěžších měsících s tím, že se 
mohou scházet dva lidé. Toto opatření 
mi vždy připomene rozeslání učedníků 
po dvou. Lze se od toho odrazit? Stavět 
na tom budoucnost církve? Na počátku 
to stačilo.

Ale také se kolem Ježíše tísnily zástupy, 
aby mu naslouchaly. Budoucnost círk-
ve lze stavět jen na vztazích. Na vztahu 
s Bohem, na vztazích s druhými lid-
mi, na vztahu k sobě samému. Trochu 
se v tomto připojme protestantským 
bratřím a sestrám, kteří mají vryto do 
srdce: SOLA GRATIA. Pouze milostí 
jsme spaseni. Budoucnost nemáme 
ve svých rukou, ale má ji v rukou Bůh 
sám. A jeho cesty jsou přímé, i když 
nevypočitatelné. Necháme-li se vést 
Duchem svatým a budeme-li po těch 
cestách kráčet, pak je jedno, zda ve 
dvou, či v zástupu.

Josef,“ říká biskupský vikář pro pastoraci
Podobně mě napadá srovnání z doby 
totality. Také tehdy nebylo možné po-
řádat žádné velké masové akce, diecé-
zní, národní nebo světové setkání mla-
dých. Chodilo se po horách v malých 
skupinkách. Nebudou příští roky prá-
vě jen o takovýchto malých setkáních 
nebo spíše skupinkách?

V některých okamžicích možná ano, ale 
jindy ne. Osobně se domnívám, že se 
situace uklidní. Dá-li Bůh, budeme mít 
opět čas pokoje a možností rozvíjet se. 
I po pandemii tzv. španělské chřipky se 
svět vrátil k běžnému životu. I po moro-
vých ranách ve středověku lidé začali 
normálně žít. Mám naději, že nám Bůh 
dopřeje pokojné časy.

V souvislosti s počty obětí této pan-
demie se denně rozrůstá počet vdov, 
vdovců a sirotků. Tato nejvíce ohrožená 
skupina vyžaduje pastorační péči, která 
v naší diecézi dosud neexistuje. V tomto 
čísle zpravodaje OKNO přinášíme rozho-
vor paní Alenkou Panákovou, zaklada-
telskou Společenství vdov a vdovců ve 
Zlíně. Bude diecéze iniciovat nějakou 
mezioborovou skupinku napříč již za-
vedenými centry pro katechezi, mládež 
a rodiny, aby se těmto novým vdovám, 
vdovcům a sirotkům nabídla nějaká 
speciální pastorační péče?

Je pravda, že jsem s paní Panákovou 
již před nějakým časem mluvil na toto 
téma. Je to nejen současná situace, ný-
brž otázka, jak tuto skupinu lidí vní-
mat. Jsou to lidé, kteří našli smíření 
a žijí plnohodnotně svůj život. Jsou to 
lidé, kteří stále žijí svou bolestí. Jsou 
to lidé, kteří jsou starší nebo i mladší. 
To není jednolitá skupina pro kategori-
ální pastoraci. Osobně vnímám pozici 
pastorační péče spíše na úrovni spole-
čenství a farnosti než na pastoračních 
centrech. Jistě, můžeme uvažovat o ně-
jaké formě duchovních cvičení, víken-
dů pro ně a podobných aktivitách, ale 
je třeba vnímat, že na prvním místě je 
třeba nenechat je osamocené, a to je 
vždy záležitost místního společenství.

Pastorace sirotků je v naší společnos-
ti i církvi spíše otázkou jednotlivců 
a osobních vztahů, nikoliv systematic-
kou otázkou na speciální péči.

Děkuji za odpovědi. 
Pavel Siuda 
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„Samota je nejhorší nemoc.“ To jsou slo-
va sv. Matky Terezy, která se v ulicích 
Kalkaty ujímala opuštěných, nemoc-
ných a umírajících. Myšlenka světice, 
která svým osobním příkladem služby 
podnítila tisíce následovníků, se denně 
vrací na mysl Alence Panákové ze Štípy 
u Zlína. Je už devatenáct let vdovou. Ne-
vyléčitelná nemoc ji připravila o manže-
la a stejně jako statisíce dalších žen si 
prošla těžkým obdobím samoty, pocitu 
prázdnoty a zmaru. Pomohla jí modlit-
ba, práce, starost o vnoučata a sdílení 
s ostatními ženami, kterým smrt vzala 
životního partnera. V roce 2012 založi-
la společně s dalšími vdovami ve Zlíně 
Společenství vdov a vdovců. Zapsaný 
spolek je jediným takto zaměřeným 
společenstvím v celé republice. V roce 
2019 jej nadace Charty 77 vyzname-
nala oceněním nejlepší seniorský klub 
v zemi. Společenství oslovuje ovdovělé 
z celé Moravy, připravuje pro ně pro-
gramy a nabízí poradenství ve zlínské 
kanceláři. Jeho činnost nezastavila ani 
pandemie. Spíše naopak. Vdov a vdov-
ců přibývá.

O vdovách a vdovcích se ve společnosti 
skoro nemluví. Čím to je? 

Vdovství je opomíjený stav, přitom se 
dotýká velkého množství lidí. V republi-
ce jsou nás statisíce. Je to skupina, která 
je odlišná od seniorských párů. Ovdově-
lí mají své specifické touhy, představy 
a potřeby. Nejvíce je však trápí samota, 
která je považována za nejhorší nemoc 
na světě. Naše společenství vytváří růz-
né akce a programy, na které zveme ty, 
kdo zůstali sami. Ti lidé jsou mnohdy 
uzavření do toho svého smutku a bojí 
se někam jít. 

V čase pandemie se skupina vdov 
a vdovců ještě více rozrůstá. Jak se 
mohou s náhlou ztrátou partnera vy-
rovnat?

Doba prvních měsíců je náročná, člověk 
prožije citové bouře, bolest, že ten jejich 
partner tam najednou vedle nich není. 
Nejhorší období trvá většinou rok, ale 
znám několik žen, které se stáhly úplně 
ze světa a utápěly se v tom smutku. 
Dlouho trvá přijmout jen skutečnost, 
že jste vdova. Vnitřně se tomu bráníte. 
Cestou z té bolesti je zapojení se do nor-

málního života. Už sv. Jan Zlatoústý ve 
svém dopise mladé vdově doslova píše: 
„Uplynuly dva roky, co jsi ztratila svého 
milovaného manžela, a myslím si, že 
už nastal čas, abys začala měnit svůj 
život.“ V tom je ta cesta ven z té bolesti 
– zapojovat se normálně do života. To 
má opravdu velký vliv. 

Jak pomáhá zvládat tu situaci víra? 

Bez víry se ovdovění velmi těžko zvlá-
dá. Už i to, že se jednou setkám s tím 
svým manželem na věčnosti nebo 
mnozí z nás i se svými zemřelými dět-
mi, tak to dodává sílu. Osobně jsem 
našla útěchu v Písmu. Boží slovo je 
plné života a síly. Každé to slovo vás 
nabíjí. Slovo je nesmírně silné. Teď, 
když vidím, co se na nás hrne z těch 
masmédií, tak to je prostě temno  
a beznaděj. Když si vezmu Písmo nebo 
jsem na mši svaté, prostě si něco čtu 
nebo se ráno modlím z breviáře, sleduji 
papeže Františka, ty jeho promluvy, 
exhortace a encykliky – tak to je jako 
pohlazení. 

Jakou roli v procesu návratu do života 
hraje vaše společenství? 

Jestliže žijete ve vztahu s mužem, jste 
spolu 30, 40, 50 let, tak vám zoufale 
chybí, že vedle vás je a dýchá. Nelze žít 
bez kontaktu, bez vztahu. Nejdůležitější 
na těch našich setkáních je, že jsme spo-
lu, obejmeme se a jsme šťastné. Pořáda-
li jsme poutě, jedno i vícedenní zájezdy, 
duchovní obnovy, přednášky, setkání 
s představiteli církve, různé kulturní 
akce a letní týdenní pobyty. Součástí 
těchto akcí je mše svatá nebo krátké 
duchovní zastavení. 

Kde všude působíte a jaký je o nabíze-
né programy zájem? 

První setkání vdov a vdovců s otcem 
arcibiskupem Janem Graubnerem jsme 
připravili na Svatém Hostýně v říjnu roku 
2012. Bylo nás osmdesát a dva kněží. 
Další rok na Velehradě bylo už 300 ov-
dovělých. Většina byla žen, ale bylo mezi 
námi také pár mužů. Dnes máme okolo 
170 členů z celé Moravy. Věkově je nej-
více zastoupena kategorie 65 až 75 let, 
máme i dvě vdovy nad 90 let, ale také 
mladé vdovy, kterým ještě nebylo ani 
padesát. Ale už jsme zažili i jednu svatbu. 
Před dvěma lety dva naši mladší členové 
uzavřeli sňatek. Bylo to krásné.

Vdovy trpí samotou. Společenství pomáhá

Mgr. Alenka Panáková, předsedkyně spolku Společenství vdov a vdovců drží za ramena jednu 
z účastnic duchovní obnovy pro vdovy na Svatém Hostýně. Na společné fotografii je s nimi P. Mgr. Petr 
Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci v olomoucké arcidicézi. Foto: www.vdovyavdovci.cz
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Není povzbuzení ze setkání jen krát-
kodobé? Každý se zase vrací do samoty. 

Ano, vrací, ale zůstávají nám vzpo-
mínky. Z těch vzpomínek se dá žít. 
Před pandemií jsme mívali akcí více, 
jednu až dvě měsíčně. Mezitím jsme 
si volali, posílali maily, posílali fotky. 
V rámci společenství také fungují men-
ší skupinky, které se domluví a někam 
společně vyrazí. Na nějaký výšlap, na 
výlet, zajedou na poutní místo. Jsou 
spolu.

Jak ovlivnila vaší činnost pandemie? 
Co se dá dělat v této době? 

Z naplánovaných akcí se nám v loň-
ském roce podařilo uskutečnit jen 
jednu. Všechny ty naše akce, které nás 
povzbuzovaly, nám teď moc chybí. Kdo 
je doma sám, snadno upadne deprese. 
Zoufale chybí prožitek lásky, dotek, po-
hlazení… Máme stále v provozu kance-
lář ve Zlíně (v areálu bývalého kláštera 
Regina), kde poskytujeme poradenství 
a osobní konzultace. Jinak se nedá dělat 
skoro nic. Píšeme si maily, zavoláme si. 
Pravidelně aktualizujeme naše webo-
vé stránky www.vdovyavdovci.cz, kde 
představujeme veškerou naši činnost 
za devět let působení spolku.

V Bibli je celá řada míst, kde se hovoří 
o tom, že se Hospodin zastane vdov 
a sirotků. Vždy to byla ekonomicky 
ohrožená skupina. Jak je to dnes? 

Je to pořád stejné. Ovdověním ztrácíte 
nejen oporu svého partnera po fyzic-
ké a psychické stránce, ale také po té 
finanční. My ekonomicky vdovám ne-
pomáháme, protože nemáme z čeho. 
Pomáháme jim radou – na který úřad 
se obrátit, jaký formulář vyplnit, kde 
požádat o vdovský důchod. Když jste 
na všechny výdaje sama, tak je to sku-
tečně náročné. Odejde vám pračka. 
Musíte koupit novou. Musíte k zubař-
ce, pro brýle, do lékárny... Další tisíce. 
Ty výdaje stále stoupají. Stává se nám, 
že přijdou zájemci o nějaký náš zájezd 
nebo pouť, kteří na to prostě nemají. 
Tak se domluvíme na splátkách nebo 
jim cenu snížíme. To už se přihodilo 
mockrát.

A jak je na tom v době pandemie spo-
lek? Z čeho financujete jeho provoz? 

Je to náročné. Platíme nájem kancelá-
ře, wifinu, správce webových stránek 
a různé další výdaje. Vychází to tak 
okolo sedmi tisíc měsíčně. Část nákla-
dů nám pomohla hradit dotace z kraje, 
odměna za úspěch v soutěži o nejlepší 
spolek roku a zbytek jsme financovali 
z příspěvků, které se vybraly na růz-
ných akcích. Teď akce nejsou a hledá-
me cesty, jak uhradit potřebné výdaje. 
Jsme vděčni za každou pomoc. Velkým 
darem v poslední době pro nás bylo 
šest tabletů od Vodafonu. Obdarovaní 
pomocí nich překonávají samotu.

Odešli náhle a nečekaně. A scházejí nám
Náhle a nečekaně – čteme stále častěji 
na vývěskách smutečních oznámení 
příčinu úmrtí těch, kteří nás „předešli 
ve znamení víry a spí spánkem poko-
je.“ I to je realita pandemie, v níž se již 
více než rok topíme. Není to jen dlouhý 
čas různých nepříjemných omezení, 
distanční výuky, zavřených papírnic-
tví, restaurací, divadel a kin. Je to také 
čas, kdy si stále více uvědomujeme, jak 
je náš život křehký. 

Více než pětadvacet tisíc bílých křížů 
na Staroměstském náměstí v Praze 
symbolizuje současnou národní tra-
gédii. Za všemi těmi křížky se skrýva-
jí desetitisíce vdov a vdovců, rodičů, 
sirotků a všech, kterým tito zemřelí 
scházejí a budou scházet. Nejdou ni-

Foto: Martina Řehořová/Člověk a Víra

Jste autorkou rozjímání křížové cesty 
pro vdovy. Jak se tato knížka zrodila? 

Texty modliteb poprvé zazněly na Sva-
tém Hostýně. Měli jsme zde setkání 
s otcem biskupem Josefem Nuzíkem, 
s nímž se znám ještě z doby, kdy půso-
bil u nás ve Štípě. Protože bylo chlad-
no, měli jsme křížovou cestu v bazili-
ce. Obrazy jednotlivých zastavení jsme 
promítali na plátno a do toho se četla 
připravená krátká rozjímání. Otec bis-
kup Josef Nuzík mi pak navrhl, aby-
chom to vydali. Tak vznikla „Křížová 
cesta pro vdovy“, kterou vydala Matice 
cyrilometodějská v Olomouci. Může se 
ji ale modlit kdokoliv nejen vdovy. Těch 
výtisků máme dostatek. Cena je pouze 
dvacet korun. Rádi zájemcům zašleme. 

Na křížové cestě se potkáváme s Pan-
nou Marií, která byla vlastně také vdo-
va… 

Nikdo si to příliš neuvědomuje, ale je to 
přesně tak, ona nám velice dobře rozu-
mí. Po smrti svatého Josefa zakusila to, 
co prožíváme my. Ty bolesti jsou jí blíz-
ké, stejně tak dobře rozumí i matkám, 
které přišly o dítě. Po smrti naší jediné 
dcery, které bylo jen 25 let, jsem chodí-
vala za Pannou Marií na Svatý Hostýn 
každý týden. Tyto poutě mě vždy občer-
stvily a dodaly mi naději a sílu žít dál.

Děkuji za rozhovor

Pavel Siuda

čím nahradit a budou chybět i těm, 
kdo se ještě ani nenarodili.

„Moc mi chybí dědeček,“ slýchávám už 
roky od své nejmladší dcery. Nikdy ho 
neviděla. Ani nemohla. Narodila se až 
řadu měsíců po jeho pohřbu. Od nej-
útlejšího věku však velmi silně vnímá, 
že jí tento chybějící člen rodiny schází. 
Podobně na tom jsou a budou další 
a další děti, vnuci a vnučky, o nichž 
nemáme my – zatím ještě živí – ani 
tušení, že mezi nás přijdou. 

Vědomí toho, že nežijeme jen svůj 
osobní život, ale že jsme zde také pro 
druhé, nám může pomoci leckterá 
úskalí této doby vydržet. V dlouhém 
boji s virem máme šanci obstát s vírou, 

ale také s pořádnou dávkou obezřet-
nosti a ohleduplnosti. Abychom tady 
mohli být pro ty, kdo tu jsou s námi, 
ale i pro ty, kteří mají přijít a ještě  
nepřišli.

Pavel Siuda
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Téměř 150 let spravovali novojičínské 
panství jezuité. Do města přišli krát-
ce po porážce českých stavů na Bílé 
hoře v roce 1624 a setrvali v něm až 
do zrušení řádu papežem Klimentem 
XIV. v roce 1773. Období rekatolizace 
město proměnilo po stránce víry, kul-
tury i architektury. Po odchodu jezui-
tů zůstala ve městě a jeho okolí řada 
barokních staveb. Na místní faře se 
dochovaly cenné spisy, obrazy a litur-
gické předměty. Nejen z těchto archi-
válií sestavilo Muzeum Novojičínska 
výstavu s názvem „Černé roucho“. Od 
podzimu na ni kvůli pandemii nikdo 
nesmí. Muzeum nyní celou expozici 
převedlo do virtuálního světa. Na vý-
stavu teď může každý a odkudkoliv. 
Pečlivou prohlídkou lze strávit celé 
hodiny. Zavírací doba neexistuje.

„Smyslem výstavy Černé roucho je se-
známit laickou i odbornou veřejnost 
s jednotlivými formami náboženské 
kultury v Novém Jičíně v 17. a 18. stole-
tí na pozadí vzájemných interakcí mezi 
městem a jezuitskou kolejí v Olomouci. 
Výstava je rozdělena do čtyř tematic-

kých okruhů, které reflektují základní 
podoby pobělohorské náboženské kul-
tury a sledují možnosti jejich adapta-
ce v prostředí poddanského města. 
V zorném úhlu stojí členové olomouc-
ké jezuitské koleje, kteří jako majitelé 
panství nejen spravovali hospodářské 
záležitosti, ale měli jako duchovní a zá-
stupci dynamického řeholního spole-

Výstava o jezuitech v Novém Jičíně i virtuálně

ČBK má nakladatelsví a e-shop na cirkev.cz
Česká biskupská konference, která od 
roku 2018 vlastní Karmelitánské nakla-
datelství, spustila na konci února nový 
e-shop jako subdoménu portálu www.
cirkev.cz. V novém internetovém obcho-
dě eshop.cirkev.cz je možné zakoupit 
nejen knihy, ale i mešní víno, liturgické 
předměty či klášterní produkty. E-shop 
vstoupil na trh v době, kdy kamenné 
prodejny v síti Karmelitánského nakla-
datelství fungují jen jako výdejní místa. 

Jaké jsou další vize Cirkev.cz?
Dlouhodobým cílem restrukturalizace 
již existujícího portálu www.cirkev.cz je 
přinést zákazníkům více hodnotného 
a zajímavého obsahu ze života a dění 
v katolické církvi. Mimo zpráv z domo-
va i ze zahraničí nebo nyní i nového 
e-shopu Karmelitánského nakladatel-
ství bude portál nabízet další služby 
a produkty od oficiálních partnerů pod 
patronací České biskupské konference. 
To vše by mělo být lehce k dohledání na 

jednom přehledném místě. „Pro Katolic-
ký týdeník připravujeme digitální verzi 
pro předplatitele, která bude dostupná 
také přímo na tomto portálu. Pracuje-
me také na rozšíření zpravodajského 

čenství nemalý vliv na každodenní 
náboženský život místních obyvatel,“ 
popisují výstavu její kurátoři.

Na virtuální výstavu se dostanete přmo 
z webu Muzea Novojičínska https://
www.muzeumnj.cz/ přes odkaz Aktu-
ality. 

Pavel Siuda

webu, který nabídne více zpráv a člán-
ků z církevního prostředí, a to nejen 
z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale 
i z dalších církevních médií doma i ve 
světě,” uzavírá P. Stanislav Přibyl.
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todách, ale na „síle přitažlivosti“, jíž působí 
živý Kristus v srdcích lidí: kéž by tak mohl 
volně působit i skrze každého z nás.

Brož., 80 s., 135 Kč.

Papež František

Modlitba Otčenáš

Kniha obsahuje 
cyklus katechezí 
na téma modlitby 
Otčenáš. Papež 
František se neu-
stále vrací k zásad-
ní skutečnosti, že 
jsme v Kristu sy-
nové a dcery Otce, 
který nás nesmírně 
miluje; odtud pra-
mení i synovská 
důvěra a smělost, s níž se obracíme k na-
šemu Otci na nebesích. A právě ve světle 
této víry, která je především vztahem, se 
nám modlitba Páně rozzáří všemi barvami.

Brož., 80 s., 135 Kč.

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

KARMELITÁNSKÉ 
NAKLADATELSTVÍ
Thákurova 676/3 Dejvice
160 00 Praha 6 
tel.: 230 233 591, 731 633 355
e-mail: zasilky@kna.cz
internet: https://eshop.cirkev.cz/

Jacques Philippe

Čas pro Boha: O vnitřní modlitbě

Je radostné vidět, 
kolik lidí dnes žíz-
ní po Bohu. Mnozí 
křesťané touží po 
hlubokém modli-
tebním životě, chtě-
jí se „věnovat se 
modlitbě“. Narážejí 
však na překážky, 
které jim brání na 
tuto cestu vykročit, 
ale hlavně na ní vy-
trvat. Je to obrovská škoda, neboť právě 
vytrvalost v modlitbě je tou úzkou branou 
vedoucí do Božího království, na tom se 
shodují všichni svatí. 

Kniha vychází v novém překladu.

Brož., 135 s., 159 Kč.

Silvano Fausti

Skutky apoštolů 
1 a 2

Vrcholné dílo zná-
mého italského 
biblisty. Autor vede 
svými komentáři 
čtenáře k zamyšle-
ní nad jednotlivými 
pasážemi Skutků 
apoštolů rozjímavým způsobem. 

1. díl (kap. 1–12): váz., 640 s., 595 Kč

2. díl (kap. 13–28): váz., 518 s., 495 Kč

Ermes Ronchi

Klíčové otázky evangelia

Meditace prone-
sené při duchov-
ních cvičeních pro 
papeže Františka 
a římskou kurii. 
Papež o nich řekl, 
že „Ježíšova slova, 
o nichž jsme rozjí-
mali, nám ukázala 
cestu, která vede 
k přilnutí k Bohu, 

abychom mu pomáhali vtělovat se do 
tohoto světa“.

Váz., 184 s., 249 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. Tentokrát 
papež hovoří veli-
ce osobním tónem 
a používá mnohé 
příklady a zkuše-
nosti z vlastního života. Jde mu o to, aby-
chom nezapomněli, že každý máme ve 
světě své jedinečné poslání, přičemž „bez 
něho nemůžeme dělat nic“ (srov. Jan 15,5). 
Misijní poslání křesťanů se nezakládá na 
lidské výmluvnosti ani na strategiích a me-

Elias Vella

Ahoj Ježíši, můžeme si popovídat?

Otec Elias Vella se 
pustil do odvážné-
ho experimentu. 
Jak by vypadalo 
setkání dnešních 
mladých lidí s Je-
žíšem? Jaká slova 
by volil Kristus tvá-
ří v tvář jejich ži-
votnímu příběhu? 
A jaké odpovědi 
by měl na složité 
problémy dnešní doby? 

Variace na evangelium o cestě učední-
ků do Emauz (Lk 24,35–53) se odehrává 
v jedné běžné restauraci. Pět mladých lidí 
z různých koutů světa spolu mluví o svém 
životě, když tu si k jejich stolu přisedne 
neznámý muž s tričkem, na němž svítí 
nápis LÁSKA.

Brož., 224 str., 329 Kč.

P. Radek Tichý

Breviář pro začátečníky a mírně 
pokročilé
Breviář – jinak 
také denní mod-
litba církve nebo 
liturgie hodin – je 
krásnou mozai-
kou, jejíž jednotlivé 
kamínky tvoří žal-
my, písně, biblická 
čtení, orace, texty 
církevních otců, 
antifony a prosby. 
Vše je harmonicky 
uspořádáno podle denní doby, svátku 
a církevního období. Pro mnohé je ale 
breviář nepronikutelný rébus.

Brož., 80 str., 119 Kč.

Les Miller

Znamení a symboly katolické víry
Knížku p lnou 
ilustrativních fo-
tografií a kreseb 
přivítají všichni, 
kteří chtějí obda-
rovat své známé 
základní literatu-
rou o křesťanství. 

Brož., 92 str.,  
139 Kč.
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Nejprodávanější kniha? Šikmý kostel 2
Knihkupectví jsou už od Vánoc zavře-
ná, knihy se však prodávají. Podle dat 
knižních e-shopů je v posledních týd-
nech nejprodávanější knihou druhý díl 
románové trilogie Šikmý kostel. Kar-
vinská rodačka Karin Lednická na fik-
tivním příběhu inspirovaném skuteč-
nými vzpomínkami pamětníků vypráví 
dějiny zaniklého města. Středobodem 
knihy se stal šikmý kostel sv. Petra z Al-
kantary ve Staré Karviné. Je to jediné 
místo, které svědčí o existenci města, 
jemuž těžba černého uhlí přineslo slá-
vu i pád. A pád tak hluboký, že se po 
něm doslova slehla zem. 

První díl Knihou roku 2020
Spisovatelce Karin Lednické se jej po-
dařilo znovu postavit v románu, jehož 
děj začíná obrovským důlním neštěs-
tím roku 1894, které drsně zasáhlo do 
života obyvatel celého kraje. Mezi ně 
patří i hlavní hrdinové knihy, jejichž 
pohnuté osudy můžeme po násle-
dující čtvrtstoletí sledovat. Příběh je 
vystavěn na skutečných událostech, 
z nichž mnohé doposud nebyly v české 
románové tvorbě zpracovány. Autorka 
se pohybuje na prostoru, který dějiny 
20. století doslova semlely. Popisem 
příběhů otevírá bolavá témata moder-
ních dějin, o nichž se mnozí domníva-
li, že se propadly do země a zarostly 
plevelem stejně jako toto kdysi slavné 
město.

Čtenáři v Šikmém kostele objevují po-
pisy události, které v učebnicích děje-
pisu chybí. Léta se o nich nemluvilo 
ani v rodinách, které je samy prožily. 
S románovými postavami prožívají 
1. světovou válku, pád rakousko-uher-
ské monarchie a krvavé tahanice o po-
hraniční území mezi Československem 
a Polskem. Druhý díl trilogie mapuje 
osudy hrdinů a jejich rodin do roku 
1945. Je jisté, že v třetím díle se odrazí 
události ještě více blízké současnosti. 
Jak to se Starou Karvinou dopadlo, už 
víme. Zůstal po ní jen ten Šikmý kostel, 
staré kolorované pohlednice, archivní 
fotografie a vzpomínky pamětníků. 

Zájem o knihu, která se stala v absolut-
ním vítězem ankety Kniha roku 2020, 
probudil také zájem o Karvinou, sta-
rý nahnutý kostel, který se měl stejně 

jako ostatní budovy ve Staré Karviné 
poroučet k zemi. „V roce 1991 byl na 
něj vypsán demoliční vý-
měr,“ potvrdil současný 
duchovní správce Karvi-
né P. Przemysław Traczyk. 
Za jeho záchranu můžeme 
být vděčni jeho předchůd-
ci P. Ernestu Dostálovi, 
který jej svou usilovnou 
snahou vytrhl ze spárů li-
kvidačních čet. V oprave-
ném kostele jsou každou 
neděli slouženy bohosluž-
by a od jara do podzimu 
jej mohou navštívit také 
turisté. Jejich zájem během roku od 
vydání prvního dílu knihy Šikmý kostel 
výrazně stoupl. 

Kde žili hrdinové románu? 
Lidé se přijíždějí do Karviné podívat na 
zaniklé město z celé České republiky. 
Chtějí vidět místa a ulice, kde bydleli 
jejich románoví hrdinové. Místo domů 
však najdou jen plevelem zarostlou pus-
tinu. Tu a tam je ještě vidět kousek asfal-
tové silnice nebo obrysy základu domů. 
Začíná se mluvit o Naučené stezce po 
stopách Šikmého kostela. „Vnímáme 
ten zájem čtenářů vidět ta místa, projít 
se po stopách hrdinů knihy. Vymýšlíme, 
jak to udělat, aby to fungovalo a aby 
lidé, kteří sem přijedou, měli z toho 

opravdu nějaký zážitek a odnesli si i ně-
jaké poznání,“ uvedla autorka románu 

Karin Lednická. 

Podobně jako její čtenáři 
totiž procházela při pří-
pravě své knížky místo 
o němž slyšela vyprávět 
pamětníky. „Nikdy před-
tím jsem tady nebyla. To 
město jsem si musela vy-
tvořit v hlavě. Při psaní 
románu jsem v zaniklých 
ulicích Karviné prošlapala 
několikery boty,“ dodává 
spisovatelka, jejíž román se 

vzhledem k tématu a oblasti, do níž je 
zasazen, jednou objeví také v polském 
překladu.

Rozhovor s autorkou a farářem
Festival Hradecký slunovrat připravil  
na 20. února u příležitosti 1. výročí 
vydání 1. dílu románové trilogie živé 
vysílání z šikmého kostela sv. Petra 
z Alkantary ve Staré Karviné. Hostem 
moderátora Iva Mludka byla spisovatel-
ka Karin Lednická. V pořadu s názvem 
„O Šikmém kostele ze šikmého kostela“ 
vystoupil také duchovní správce far-
nosti Karviná P. PrzemysławTraczyk. 
Záznam najdete na YouTube.

Pavel Siuda

První díl románové trilogie Šikmý kostel vyšel loni v únoru. V osobních příbězích hrdinů se v něm 
odehrávají velké dějiny Evropy během 20. století, které v této části našeho regionu přinesly do rodin 
utrpení, o němž jsme dosud vyprávět neslyšeli. Ostravská spisovatelka Karin Lednická, která z Karviné 
pochází, tuto část moderní historie popisuje na osudech svých románových postav. Foto: Pavel Siuda 
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P. Johann Nepomuk Smolík (1878–1942)

ještě téhož roku nastoupit do Velkých 
Losin.

Po roce byla P. Smolíkovi až z Vatikánu 
doručena dispense od věčných slibů, 
což v praxi znamenalo jeho definitivní 
přivtělení do arcidiecézní správy. První 
polovinu dvacátých let strávil P. Smolík 
častým stěhováním, kdy se ze Šumper-
ska postupně dostal na Bruntálsko. 
Stěhování zahájil ročním působením 
v Loučné nad Desnou, odkud na tři 
roky zamířil do Jiříkova, kde pobyl až 
do roku 1924. V tomto roce jej arci-
biskup Leopold Prečan poslal do jiné 
farnosti bruntálského děkanátu, a sice 
do farnosti sv. Markéty v Bílčicích. Šlo 
namnoze o farnosti s početnou němec-
kou enklávou – P. Smolík se totiž hlá-
sil k německému mateřskému jazyku 
a německé národnosti. Ostatně, ještě 
jako redemptorista setrvával v němec-
ké provincii vídeňské a nepřešel do 
formující se české provincie pražské.

Smolíkovo působení zde bylo asi po-
žehnané, jinak by ho arcibiskup Pre-
čan v roce 1928 nejmenoval titulárním 
konzistorním auditorem a tři roky nato 
neobdařil děkanským límcem (limbo 
ornatus). 

Nové Lublice
V roce 1933 přesídlil nyní již pětačty-
řicetiletý vídeňský rodák z Prečanova 
rozhodnutí na Opavsko, jmenovitě do 
Nových Lublic, kde se dočkal jmenování 
titulárním konzistorním radou (v roce 
1936). A pak přišel rok 1938…

Na události spjaté se zářijovým mni-
chovským diktátem zareagoval vy-
slovením se proti jeho závěrům. Do-
konce přímo z kazatelny oznámil, že 
při hlasování o připojení Sudet k Říši 
hlasoval záporně. Vzpomněl si též na 
svůj český původ a zažádal o česko-
slovenskou státní příslušnost. Tím na 
sebe pochopitelně upozornil patřičná 
místa, zvláště když opakovaně při mši 
prosil Boha za Církev pronásledovanou 
v Německu.

Smolíkovi nepřátelé postupně sčítali 
jeho dílčí „nepřístojnosti“, jimiž se vy-
mezoval proti hnědé totalitě. Když pak 
v roce 1940 na slavnost Krista Krále pro-
hlásil, že „naším vůdcem je Ježíš Kris-
tus“, měli sečteno. A gestapo rovněž.

Dachau
Dne 29. dubna 1941 jej zatklo a převezlo 
do Opavy. S nepořízenou se z opavské 
pobočky gestapa vrátili ti z odvážných 
novolublických farníků, kteří sem při-
šli za svého duchovního pastýře pro-
sit. Bylo jim řečeno, že by s nimi musel 
„za pátera Smolíka přijít orodovat sám 
místní skupinový stranický vedoucí“. To 
však bylo zhola nemožné, neboť právě 
tento člověk P. Johanna udal. Nehna-
la ho k tomu přitom jen uvědomělost 
správného říšského občana, bděle sto-
jícího na stráži – dostal zálusk na faru, 
kterou si představoval jako ideální síd-
lo pro potřeby Hitlerjugend. To se mu 
však stejně nepodařilo, biskup Martin 
Nathan reagoval bryskně a na uvolněné 
místo poslal obratem náhradu.

Začátkem července byl P. Johann Nepo-
muk Smolík převezen do Dachau, kde 
se už nesměl hlásit jménem, ale jen jako 
číslo 26618.

Pro kněze, jemuž táhlo na 63. rok, zna-
menal koncentrační tábor jedno velké 
martýrium.. Podstupovat je musel více 
než rok, přesněji do 26. srpna 1942, kdy 
zemřel vysílením po několikadenním 
střevním kataru. Poslední dva týdny 
jej musel P. Karl Schrammel nosit na 
nástupy na ramenou. V roce 1943 (6. říj-
na) byl popel zahynuvšího P. Johanna 
uložen do kněžského hrobu v Nových 
Lublicích.

Libor Rösner

Tento rodák z Vídně byl původně re-
demptoristou. Poté ovšem přešel do 
diecézní pastorační služby, při níž 
působil i v několika farnostech dnešní 
ostravsko-opavské diecéze. Osudným 
se mu stal jeho protinacistický postoj, 
díky němuž skončil v Dachau, kde také 
skončil jeho život.

Redemptoristou
Narodil se 5. září 1878 ve Vídni. V me-
tropoli monarchie žilo tehdy velké 
množství Čechů, kteří zde nacházeli 
práci. Jako třeba Johannův otec – krej-
čí. Johann měl šest sourozenců a po 
vzoru jednoho z nich (bratra Františka) 
se rozhodl spojit svůj život s redemp-
toristy. 

V roce 1896 vstoupil do jejich noviciá-
tu a po roce složil řeholní sliby. Za dal-
ší dva roky jej představení poslali na 
studia do řádové koleje v rakouském 
Mauternu, která zdárně léta Páně 1904 
dokončil. Již jako kněz, poněvadž rok 
předtím (2. srpna) mu biskup štýrsko-
hradecko-sekovské diecéze Leopold 
Schuster udělil kněžské svěcení.

Protože během studií osvědčoval skvělý 
intelekt, pokračoval po jejich dokonče-
ní na pozici přednášejícího v několika 
vzdělávacích ústavech redemptoristů, 
ať už to bylo v soukromém učitelském 
ústavu kongregace v Loebenu, kde uvá-
děl posluchače do tajů fyziky, matema-
tiky a propedeutiky, anebo v juvenátu 
v Katzelsdorfu, kde zastával post lekto-
ra, potažmo v koleji ve Čtyřiceti Lánech 
u Svitav.

Co se nauky týče, nezůstával P. Smolík 
pouze u přednášení. Zevrubně se za-
jímal o přírodní vědy a v dobách, kdy 
byla rentgenologie stále ještě takříkajíc 
v plenkách, sepsal (v roce 1912) knihu 
„Röntgenstrahlen“ (Rentgenové paprs-
ky).

Diecézním knězem
Rok 1916 znamenal pro P. Smolíka 
výrazný předěl. Jeho zpovědník mu 
poradil, aby požádal o propuštění 
z kongregace Nejsvětějšího Vykupitele 
a o přijetí do olomoucké arcidiecéze na 
pozici diecézního kněze. V obou přípa-
dech mu bylo vyhověno, a tak mohl 



Křížová cesta a soukromá pouť na daný úmysl v krásném prostředí polí, luk a lesů do Petřkovic u Starého Jičína. Foto: Nela Franková 

Skautská křížová cesta v kostele sv. Mikuláše v Ludgeřovicích v pátek 12. března. Foto: Jarmila Fussová

Sestry boromejky z Místku se v sobotu 27. 3. vydaly k Myslíkovským Lurdám pomodlit růženec za rodiny a nová povolání. Foto: Iva Bužková

Květná neděle (28. 3.) v katedrále Božského Spasitele. Bohoslužbu celebrovali biskupové František Václav a Martin David. Foto. Pavel Zuchnický


