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INFORMACE / DIÁŘ

Odpustky lze získat až do konce listopadu
Získat plnomocné odpustky pro duše 
zesnulých je v tomto roce možné až do 
konce listopadu při návštěvě kostela 
i hřbitova. Pro ty, kdo jsou k cestě mimo 
domova indisponováni, mohou duším 
v očistci vyprosit odpustky také.

Apoštolská penitenciárie na žádost 
České biskupské konference prodlou-
žila dovolení, aby věřící mohli získat 
plnomocné odpustky pro duše zesnu-
lých již týden před Dušičkami. Kromě 
toho Apoštolská penitenciárie z pově-
ření papeže Františka umožnila letos 
získat plnomocné odpustky pro duše 
zesnulých po celý listopad.

1. Návštěva kostela nebo kaple
Odpustky, které je běžně možné zís-
kat 2. listopadu spojené s návštěvou 
kostela, je letos možné získat kterýkoli  
den měsíce listopadu podle vlastní vol-
by.

Podmínky:

v daný den

-  návštěva kostela nebo kaple,

-  modlitba Otčenáš,

-  modlitba Věřím,

-  modlitba na úmysl Svatého otce,

-  vyloučení sebemenšího zalíbení v hří-
chu,

-  svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření. 

2. Návštěva hřbitova
Odpustky, které je běžně možné získat 
v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listo-
padu spojené s návštěvou hřbitova,  
je letos možné získat kterýchkoli osm 
dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní 
volby.

Podmínky:

v daný den

-  návštěva hřbitova,

-  modlitba za zesnulé,

-  modlitba na úmysl Svatého otce,

-  vyloučení sebemenšího zalíbení v hří-
chu,

-  svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

3. Modlitba před obrazem
Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbi-
tov (nemoc, stáří, karanténa), mohou 
získat odpustky doma před zobrazením 
Krista nebo Panny Marie.

Podmínky:

-  v duchu se připojit k těm, kdo navště-
vují kostel či hřbitov, 

-  zříci se jakéhokoli hříchu,

-  vzbudit úmysl přijmout eucharistii, 
vykonat zpověď a pomodlit se za Sva-
tého otce, jakmile to bude možné,

-  pomodlit se za zemřelé (breviář, 
růženec, Korunku k Božímu milosr-
denství, četbou Písma) nebo vykonat 
skutek milosrdenství spojený s oběto-
váním svých těžkostí Bohu.

2. 12. 17.00 Olomouc – seminář Setkání s bohoslovci (b. Martin a b. František)

5. 12. 9.00 Ostrava – biskupství Setkání trvalých jáhnů a kandidátů (b. Martin)

8. 12. 16.30 Ostrava Don Bosko 30 let od znovuotevření domu (b. Martin)

10. 12. 10.00 Biskupství Setkání ředitelů Charit (b. Martin)

13. 12. 10.30 Jeseník Biřmování (b. Martin)

24. 12. 24.00 Ostrava – katedrála Slavnost Narození Páně – půlnoční (b. Martin a b. František)

25. 12. 9.30 Ostrava – katedrála Slavnost Narození Páně (b. Martin a b. František)

26. 12. 8.30 Opava – sv. Vojtěch Svátek sv. Štěpána (b. Martin)

31. 12. 15.00 Ostrava – katedrála
Mše sv. – poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
(b. Martin a b. František)

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
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Nejsme jako ty žáby?
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner napsal své zamyšlení k letošní 
kampani „Červená středa“ (25. listopadu) na podporu pronásledo-
vaných pro svou víru už 12. října. Ve čtvrtek 29. října přišel krvavý 
teroristický útok v Nice se třemi obětmi, v sobotu 31. října střelba na 
pravoslavného kněze v Lyonu. Výzva otce arcibiskupa tak získává na 
aktuálnosti. A proti ji nabízíme v Úvodníku na měsíc listopad. 

Červená středa nás zve k veřejné 
podpoře pronásledovaných pro 
víru. Určitě je dobře připomenout 
společnosti, která žije v pokoji 
a pohodě, že i dnes je na světě 
mnoho těch, kteří trpí pro víru. 
Někde trpí jen ústrky a nemož-
ností studovat či pracovat, jinde 
se musejí skrývat nebo všechno 
opustit a utíkat jako uprchlíci, 
jinde jde dokonce o vězení či po-
pravy. Je dobře, když se dozvědí, 
že je na světě mnoho lidí, kteří 
na ně myslí v modlitbě. Může je 
to povzbudit. Je dobře, když se 
pronásledovatelé dovědí, že je vidí celý svět. A je nakonec dobře, když 
my sami se zamyslíme nad statečnou vírou mučedníků.

Naše mentalita nás často vede ke kompromisům. Vyhneme se tak 
konfliktům, ale zůstáváme pak věrnými? Moudrost nejde hlavou 
proti zdi, ale nevzdává se a zůstává věrná i za cenu oběti, protože 
má naději. Mučedníci pro víru netrpí pro subjektivní osobní názor 
či vlastní přesvědčení, ale pro Boha, kterému uvěřili, pro věrnost 
společenství bratrů a sester ve víře. Nezrazují víru jen proto, že Bůh 
a jeho přísliby jsou pro ně víc než nabídky světa či sám život. Žijeme 
ve významné době velkých mučedníků, kteří nám nastavují zrcadlo. 
Jak bych asi obstál na jejich místě? Jak dosvědčuji svou věrnost víře 
v mých podmínkách?

Říká se, že žába se horkou vodou nespálí, protože včas uhne. Když ji 
však dáte do studené vody, kterou budete ohřívat, nechá se uvařit, 
protože nepozná, kdy by měla vyskočit. V podobné situaci jsou někdy 
věřící, které nikdo nepronásleduje, a přesto se mohou víře zbaběle 
zpronevěřit.

Červená středa přijatá vážně pomáhá nejen pronásledovaným. 

Jan Graubner
předseda České biskupské konference

arcibiskup olomoucký
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Starý Jičín osiřel. Zemřel P. Petr Dokládal
Starý Jičín – „Z toho koronaviru mám 
velké obavy,“ svěřil se při našem posled-
ním setkání otec Petr Dokládal. Na konci 
února jsme si ve Starém Jičíně povídali 
o jeho pěší pouti z Fatimy do Santiaga 
de Compostela. Třiasedmdesátiletý 
kněz během svého života procestoval 
řadu zemí, nejvíc však miloval ostrov 
Island. S partou přátel se na něj chystal 
odletět v červnu. Koronavirus nakonec 
cestu znemožnil. Nemoc Covid-19, kte-
rou virus způsobuje, nakonec završila 
i celoživotní pouť mariánského ctilete. 

O vážném průběhu nemoci otce Petra 
informovali farníci i komunita Česko-
moravské Fatimy v Koclířově u Svitav, 
kterou vede rodný bratr zesnulého 
kněze Mons. Pavel Dokládal. Od pátku 
16. října se všichni modlili novénu ke 
sv. Filoméně. Osmý den novény oblíbe-
ný kněz v novojičínské nemocnici pod-
lehl těžkému zápalu plic, který u něj 
koronavirus vyvolal. 

Zpráva o smrti starojíckého faráře za-
sáhla jeho farníky a tisíce přátel nejen 
v České republice. Kondolence přišly 
i z jeho milovaného Islandu. 

Smuteční oznámení, které připravil 
bratr zesnulého kněze, mělo podobu 
osobního dopisu otce Petra a na čte-
náře zapůsobilo jako testament. Du-
chovní rekapituluje svůj život a vybízí 
k modlitbě a připravenosti na setkání 
s Bohem. „Drazí moji v Kristu a Marii, 
Vy všichni, kteří jste ještě na pouti. Já 
už od pátku 23. 10. 2020, v čase Božího 
Milosrdenství, v cíli.“

Drazí moji v Kristu a Marii
„Velká část mé životní pouti od 3. 2. 1947 
byla v dětství a mládí spojena s rodným 
Jeseníkem, mými rodiči Františkem a Vě-
rou Marií a mladšími bratry Pavlem a Vít-
kem. Už v roce 1965, kdy jsem v Brně 
maturoval, přišlo první tiché zavolání. 
Tehdy ještě ne… Uběhlo 15, často hodně 
hlučných let. A pak zpět v Jeseníku, kde 
jsem nenaplněných vysokoškolských 
letech našel místo v Rudných dolech. 
Všechna hledání, vážné známosti, vše 
končilo vždy u ‚zavřených dveří‘. Me-
zitím můj o pět let mladší bratr Pavel 
maturoval na stejné škole v Brně-Huso-
vicích a pro všechny naprosto nečekaně 
nastoupil do semináře. Po jeho primici 
(1975) ještě následovalo několik velkých 

zápasů, které však už vedly k jasné život-
ní cestě – do seminář ev Litoměřicích. Po 
5 letech, v jubilejním roce sv. Metoděje 
(1985), ke svátostnému kněžství v Čes-
kém Těšíně, Ostravě-Staré Bělé a pak 
ve Frenštátu p. Radhoštěm. A nakonec, 
můj tak drahý, Starý Jičín a Bernartice 
se všemi okolními kapličkami a skvělými 
farníky – v závěru, v mých bolestech, 
stáří maminky a po operaci srdce zvlášť 
věrnými,“ popisuje ich formou životní 
pouť zesnulého kněze tištěné parte.

Poslední cesta otce Petra Dokládala 
vedla do Koclířova, kde se 3. října zú-
častnil žehnání základního kamene pro 
Capelinhu východní Evropy, společně 
s o otcem biskupem Janem Vokálem 
a bratrem Pavlem Dokládalem. 

Pohřeb ve farnosti a Koclířově
Poslední rozloučení s knězem novoji-
čínského děkanátu proběhlo ve čtvrtek 
29. října nejprve ve farním kostele 
sv. Václava ve Starém Jičíně. Zádušní 
mši svatou celebroval děkan Alois Pe-
routka. Po převozu ostatků do Koclířova 
u Svitav druhou zádušní mši svatou za 
svého bratra sloužil Mons. Pavel Doklá-
dal. Bohoslužbu mohli sledovat diváci 
televize Noe a byla také streamována 
na Facebooku Českomoravské Fatimy.

Otec Petr Dokládal byl pohřben do 
hrobu na hřbitově v Koclířově, který 
obklopuje farní kostel sv. Filomény. 

Pavel Siuda

Pozdrav biskupa Martina

Milý otče Pavle, 

milí spolubratři kněží, jáhni, 

farníci starojičínští, drazí bratři a sestry,

mrzí mě, že v této chvíli nemohu být 
přítomen rozloučení s otcem Petrem 
podobně jako mnozí z Vás. Proto bych 
rád alespoň tímto způsobem připojil 
slova poděkování, která jen těžko vy-
jádří všechno, za co bych poděkovat 
chtěl. Děkuji jménem svým i otce bis-
kupa Františka otci Petrovi za věrnou, 
obětavou a vytrvalou kněžskou službu. 
Za jeho pastýřskou lásku k duším, vy-
jadřovanou tím laskavým oslovením 
„dušinko“. Za všechna milá a srdečná 
setkání u oltáře na Starém Jičíně či 
kdekoli jinde i za naše poslední setkání 
u Panny Marie Pomocné ve Zlatých 
Horách. Děkuji za mnohá povzbuzení 
a ujištění o modlitbě, kterých se mi 
mnohokrát dostalo. Děkuji také Vám 
všem, kteří jste otce Petra doprovázeli 
a byli mu nablízku svou pomocí a mod-
litbou. Nemůžeme se loučit, jak bychom 
chtěli, o to více obklopujme otce Petra  
svou modlitbou i nadále. Ať mu jeho 
patron svatý apoštol Petr otevře ne-
beskou bránu do věčné radosti Božího 
království ve společenství s milovanou 
Matkou Boží a všemi svatými.

+ biskup Martin David

Zádušní mši svatou za svého bratra sloužil v Koclířově Mons. Pavel Dokládal. Foto. Václav Kašík
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ukončení pandemie,“ uvedl biskup Mar-
tin, který vyzval k modlitbě za všechny 
nemocné a zdravotníky.

Nákazu prodělali i další biskupové 
v České republice. Na jaře s ní bojoval 
em. pomocný biskup pražský Karel 
Herbst a v září onemocněl plzeňský 
biskup Tomáš Holub. Oba se z nemoci 
uzdravili a již opět veřejně působí. V říj-
nu onemocněl také pomocný biskup 
královéhradecký Josef Kajnek.

lákadlo, ale taky duchovně jako pozvání 
k rozjímání nad dnešní dobou skrze 
Ježíšovo utrpení na kříži.

Po měsících příprav a práce se v neděli 
11. října sešli oderští farníci k žehnání 
kříže. Spolu s oderským farářem P. Pe-
trem Kuníkem na místě promluvili taky 
starosta město Libor Helis a ředitel 
místní Charity Petr Kučerka. Účastníci, 
kteří přijali pozvání na poslední farní 
akci před novou vlnou omezení setká-
vání, se po žehnací modlitbě a drob-
ném občerstvení rozcházeli domů 
s nadějí, že Bůh, který přemohl svět, 
stojí při těch, kdo pomáhají nemocným 
a mají jakákoliv jiná trápení.

Pandemický kříž ale zve k putování i ty, 
kteří nepatří do farnosti Odry. Najdete 
ho severně od města, kousek od ostré 
zatáčky na silnici do Tošovic. Zářící bílý 
kámen na horním konci louky nemůže-
te minout. 

Ondřej Elbel

Kříž nese naději a poselství pro budoucnost
Odry – Kříže u cest a v polích známe 
ze svých domovských měst a vesnic asi 
všichni. Jen málokdo je ale má tak dob-
ře zmapované a zná jejich minulost jako 
farníci z Oder v čele s farářem P. Petrem 
Kuníkem. Každý rok v postní době totiž 
věřící z města pod Oderskými vrchy 
k různým Božím mukám v okolí putují 
a přemýšlejí nad jejich poselstvím.

Velmi často jsou za nimi příběhy 
lidského smutku nebo naopak vděč-
nosti, neštěstí nebo záchrany. Můžou 
proto ukázat, že Kristův kříž proniká 
všechny tyto situace a přináší naději 
a spásu do všeho, čím jako lidé pro-
cházíme. Hlavní starostí letošního 
roku je pro naši společnost zajisté 
koronavirová epidemie a její důsledky. 
Mnoho lidí paralyzují nejen důsledky 
nemoci, ale taky strach, úzkost nebo 
beznaděj. V oderské farnosti se proto 
zrodil nápad umístit do krajiny poblíž 
města nový tichý symbol křesťanské 
naděje – kříž. Dostal jméno „Pande-
mický“ a hlásí se k tomu i nápisem 
dole u paty podstavce: „Pandemie 
COVID-19, 2020“. Mnohem důležitější 
je ale poselství Janova evangelia vyte-
sané do kamene o něco výš: „Ve světě 
máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem 
přemohl svět“ (Jan 16, 33).

Více než dvoumetrový kříž z bílého 
mramoru stojí na kraji lesa u vyhlídky 
na město, ze které obvykle startují pa-
raglidisté. Boží muka tak září do dálky 
a Kristův pohled z kříže dolů do údolí 
má znázornit prosbu o požehnání pro 
celé město do příštích let. „Protože je 
odtamtud krásný výhled i na Hostýnské 
vrchy, chceme k němu časem instalovat 

lavičku tak, aby to bylo místo, na které 
se lidé budou rádi vracet,“ vysvětlil 
P. Petr Kuník se svými spolupracovníky 
výběr místa v Oderském zpravodaji. 
Odměnou pro poutníky k vyhlídce 
s křížem má být „jiný pohled na svět“. 
Dá se to chápat doslova jako turistické 

Oderský farář P. Petr Kuník žehná pandemický kříž nad Odrami. Foto: Nela Franková/Člověk a Víra

Onemocněl i biskup Martin 
Ostrava (pas) – Nákaza se nevyhla ani 
biskupství. Pozitivní test na koronavirus 
potvrdil nemoc také u apoštolského ad-
ministrátora diecéze, biskupa Martina 
Davida. Nemoc u něj nemá těžký průběh 
a biskup zůstává v domácí izolaci. O své 
nemoci informoval v pátek 23. října 
zaměstnance diecézní kurie a všechny, 
kdo s ním byli v kontaktu. „Průběh ne-
moci není u mne nijak těžký a doufám, 
že se nebude zhoršovat. Děkuji všem, 
kteří se denně spojují v modlitbě za 
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Poutníka koupíte na ikarmel.cz

Stolní hra Poutník slouží k poznávání zajímavých památek opolské a ostravko-opavské diecéze. Hráči 
získávají karty památek po zodpovězení otázek nebo splněním úkolů uvedených na kartách. Prodejny 
jsou nyní zavřené, ale hru lze zakoupit prostřednictvím e-shopu na www.ikarmel.cz za 531 Kč.

Nouzový stav snížil návštěvnost chrámů
Ostrava – Turistická sezóna letos za-
čala se zpožděním a předčasně také 
skončila. Nákaza koronaviru a opat-
ření, která se pokoušejí jeho šíření 
brzdit, se dotkla i projektu Otevřené 
chrámy. V celkové bilanci letošních 
ztrát je třetinový pokles návštěvnosti 
vlastně skvělý výsledek. Lidé, kteří se 
rozhodli strávit dovolenou nebo volný 
čas v Moravskoslezském kraji, si cestu 
do kostelů našli. Přišlo jich 148 tisíc. 
„Takřka o osm týdnů kratší sezóna 
se promítla do návštěvnosti, která je 
oproti loňskému roku o 32 % nižší,“ 
uvedla koordinátorka projektu Andrea 
Weglarzyová. 

Pomyslnou „čárou přes rozpočet“ se 
v letošní čtvrté sezóně Otevřených 
chrámů stala nečekaná mimořádná 
situace vyvolaná epidemií koronavi-
ru. „V souladu s vládními nařízeními 
jsme posunuli jak otevření církevních 
památek na 8. června, tak byly před-
časně ukončeny možnosti prohlídek 
kostelů už 11. října. Jediným celoročně 
otevřeným chrámem byla ostravská 
katedrála Božského Spasitele. Ale i ta 
byla v jarních měsících na několik 
týdnů uzavřena,“ zhodnotila sezónu 
Andrea Węglarzyová. 

Zvýšit zájem o místní památky pomoh-
la v regionu kampaň „Objevuj Morav-
skoslezský kraj zdarma“. Její účinek se 
odrazil zejména v počtu návštěvníků 
kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. 
Prohlédnout si ji přišlo 36 tisíc lidí. S ná-
vštěvností mezi dvaceti tisíci a deseti 
tisíci na žebříčku nejnavštěvovanějších 

církevních staveb pak stojí ostravská 
katedrála Božského Spasitele, kostel 
sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku, 
kostel sv. Maxmiliána v Hukvaldech 
a cvilínský poutní chrám Povýšení 
sv. Kříže a Panny Marie Sedmibolestné. 
Letos biskupství ve spolupráci s krajem 
nabídlo veřejnosti prohlídky 30 kostelů 
a 3 kostelní věže. Projekt Otevřené chrá-
my finančně podpořil Moravskoslezský 
kraj ve výši 1,3 mil Kč. Záštitu převzal 
náměstek hejtmana Moravskoslezské-
ho kraje Lukáš Curylo.

Poprvé se do projektu zapojily kostel 
sv. Josefa ve Slezské Ostravě s gotickým 
deskovým obrazem Panny Marie Kar-
melské a po opravě také dřevěný kostel 
sv. Michaela archanděla v Řepištích. Bě-
hem jeho rekonstrukce bylo objeveno 
několik dochovaných krypt. Největší ne-
známou bylo datum založení chrámu. 
„Odborníci dosud odhadovali rok 1484. 
Dendrochronologický výzkum však 
překvapil. Dva trámy severní roubené 
stěny lodi byly přesně datovány do 
roku 1424. Naopak dřevěné konstrukce 
v presbytáři vznikly až v 17. století, jižní 
a západní stranu tvoří trámy z 19. sto-
letí. Tímto zjištěním se řepišťský kostel 
řadí k nejstarším spolehlivě datovaným 
dřevěným roubeným stavbám v re-
publice,“ připomněl vedoucí odboru 
dotačních projektů a církevní turistiky 
Miroslav Přikryl.

Průvodce „Otevřených chrámů“ vybavila stylovými rouškami chráněná šicí dílna Charity Opava.
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„Červená středa, mezinárodní připo-
mínka lidí pronásledovaných pro víru, 
se blíží!“ Kampaň na podporu těch, 
kteří trpí násilí kvůli náboženství, prá-
vě těmito slovy informuje o blížícím se 
termínu „Red Wednesday“. Ve středu 
25. listopadu se do ruda zabarví různé 
veřejné budovy především v západních 
zemích. 
Letos však slogan kampaně nabývá 
prorocké symboliky. Má doslova hořkou 
a bolestnou příchuť. Krev mučedníků 
pro víru neteče v dalekých zemích tře-
tího světa, válkou zmítaných krajinách 
nebo pod dohledem diktátorů. Červená 
barva symbolizuje skutečnou krev, kte-
rá před několika dny zalila katedrálu 

Notre Dame v Nice a pravoslavný kostel 
v Lyonu. Obětí a útoků na křesťanské 
cíle v západních zemích přibývá a za-
čínají být skutečně nebezpečně blízko. 
Projevy náboženské netolerance, která 
je nám geograficky nejblíže, se objevily 
také ve Vídni. Jen pět dní před dušič-
kovým teroristickým útokem v centru 
města byl napaden kostel v 10. okrsku.
„Bez ohledu na pozadí útoku musí 
být jasné, že slepé násilí nelze ničím 
ospravedlnit. Na tuto slepou nenávist 
nemůže být odpovědí nenávist. Nená-
vist podněcuje jen novou nenávist. Naši 
nenávist nedostanete,“ uvedl po teroru 
ve Vídni kardinál Schönborn a vyzval 
k modlitbě za oběti.

Vídeň: napadený kostel a teror

Rodák z Bruntálu novoknězem v Rakousku
Vídeň – Slavnost kněžského svěcení 
prožila v sobotu 17. října rakouská me-
tropole. Na podzimní datum byla tato 
výjimečná událost vídeňské arcidiecéze 
přeložena z jarního termínu kvůli pan-
demii koronaviru. Ani nový termín se 
však kvůli druhé vlně nákazy neobešel 
bez zvýšených bezpečnostních opatře-
ní a roušek. Do katedrály se dostalo jen 
250 věřících a rodiny sedmi novokněží. 
Svátost kněžství jim udělil Christoph 
kardinál Schönborn. Byl mezi nimi 
i rodák z Bruntálu Aleš Ullmann, který 
je inkardinován do vídeňské diecéze 
a působí ve farnosti Perchtoldsdorf.

Kromě něj kněžské svěcení přijali jeho 
kolegové z Vídeňského kněžského semi-
náře Siegfried Bamer, Anselm Becker, 
Boris Porsch, Krystian Podgórni a bratr 
Benedict-Charbel Telesklav, řeholník ze 
společenství sv. Jana společně s Mirko 
Vidovićem z misijního společenství 
„Redemptoris Mater“. Celou slavnost 
mohli sledovat diváci prostřednictvím 
live streamu na YouTube kanále vídeň-
ské arcidiecéze. Přímý přenos vidělo 
téměř 600 diváků.

Christoph kardinál Schönborn, který 
letos oslavil 50 let kněžské služby, no-
vokněžím kladl na srdce, aby jejich du-
chovní služba byla plodná. „Milí bratři, 
jste na začátku svého kněžské služby, 
já jsem v padesátém roce. Rozhodující 
otázka našeho života – nejen pro nás 

kněze, ale pro všechny lidi: ‚Je můj život 
plodný‘?“

„Být knězem v dnešní době?“
Každý z kandidátů kněžské služby 
prožil na své cestě svůj osobní a neo-
pakovatelný příběh. Jednotliví svěcenci 
popsali své rozhodnutí k zasvěcenému 
životu v katolických novinách „Der 
Sonntag“. Devětadvacetiletý Chorvat 
Mirko Vidović z vídeňského misijního 

společenství „Redemptoris Mater“ se 
například dříve věnoval judu, stal se 
v tomto bojovém sportu dokonce me-
zinárodním mistrem a podle svých slov 
neměl na kněžství nikdy ani pomyšlení.

„Nikdy jsem opravdu nechtěl být kně-
zem. Měl jsem jiné plány pro svůj život. 
Ale Pán mi ukázal, že má se mnou lepší 
plány. Ačkoli jsem to na začátku odmítl, 
Pán vedl příběh takovým způsobem, že 
dnes se ve skutečnosti chystám být vy-
svěcen na kněze; a nejen to, že to chci, 
ale opravdu se na to těším,“ uvedl na 
otázku novinářů Mirko Vidovic, který 
pochází z chorvatského Zadaru.

Na stejnou anketní otázku: „Proč chci 
být knězem v dnešní době?“ odpověděl 
rodák z Bruntálu Aleš Ullmann takto: 
„Myslím si, že otázka povolání je nezá-
vislá na čase. V každém případě mi při-
padá postmodernismus pro kněžskou 
profesi více vzrušující než doba, kdy 
byli ‚všichni‘ katolíci.“

Primiční mši svatou s novokněžským 
požehnáním sloužil P. Aleš Ullmann 
v neděli 18. října v pertoldsdorfském 
farním kostele.  Primici ve svém rod-
ném kraji plánuje s ohledem na sou-
časnou situaci v zemi na jaře příštího 
roku. Sloužit si ji přeje na poutním 
místě Maria Hilf u Zlatých Hor v neděli 
16. května 2021.

Pavel Siuda

Christoph kardinál Schönborn světí na kněze Aleše Ullmanna z Bruntálu. Cesta ke kněžské službě 
v Rakousku vedla učitele občanské výchovy a dějepisu přes členství v Řádu domu Panny Marie 
v Jeruzalémě. Studia ve Vídni dokončil již jako kandidát diecézního kněžství. Foto: Archiv novokněze
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Investice do chráněných dílen v Opavě
Vysloužilou halu traktorové stanice 
v Opavě-Jaktaři proměnilo Biskupství 
ostravsko-opavské společně s Charitou 
Opava na chráněné dílny. Pracovní 
uplatnění v nich najde až 170 lidí, kteří 
jsou pro svůj zdravotní hendikep na 
trhu práce znevýhodnění. K nejrůzněj-
ším řemeslným profesím adaptované 
prostory požehnal ve čtvrtek 8. října 
biskup Martin David. 

V průmyslovém areálu na ulici Přemy-
slovců nalezly nové prostory všechny 
chráněné dílny, které působily v Opa-
vě-Jaktaři, Opavě, Velkých Hošticích 
a Vlaštovičkách. Místo, kde by se mohly 
dílny sjednotit, se hledalo deset let. 

V roce 2016 se naskytla možnost v Jakta-
ři koupit objekty, které by mohly vyhovo-
vat. Povedlo se to díky zřizovateli Charity 
Opava Biskupství ostravsko-opavskému, 
které objekty koupilo z prostředků 
finanční náhrad, jež diecéze získává 
v rámci vyrovnání státu a církví. „Dvacet 
milionů korun stála traktorová stanice, 
dalších dvacet milionů biskupství inves-
tovalo do oprav této nemovitosti. Deset 
milionů korun vložila do oprav a části 
vybavení Charita Opava, která si objekt 
od biskupství pronajímá,“ uvedl ředitel 
Charity Opava Jan Hanuš. 

Celková investice 50 milionů korun je 
jednou z největších investic do chráně-
ných pracovišť v zemi. Zanedbané pro-

Práce pro 12 lidí v montážní chráněné 
dílně Charity Hrabyně je ohrožena. 
Požár, který v neděli 27. září zachvátil 
prostory v areálu Nové Šance v Ostravě-
-Koblově, vyřadil pracoviště na několik 
měsíců z provozu. Všechno, co bylo 
z plastu, se rozteklo jako smažený sýr. 
Co oheň nezničil, znehodnotily černý 
dým a mastné saze, které doslova pro-
stor dílen vyudily.

Chráněná dílna na kompletaci plas-
tových hraček, autodílů a demontáž 
elektro odpadu vzplála podle předběž-
ných zpráv vyšetřovatelů vlivem tech-
nické závady. Lidé, kteří do bývalých 
koblovských kasáren docházejí denně 
do práce, nyní odklízejí znehodnocené 

výrobky do kontejnerů. Pro ředitele 
Charity Hrabyně Františka Horsáka 

story se změnily na moderní pracoviště 
s potřebným zázemím pro technické, 
tkací, vyšívací, keramické i kompletační 
dílny. Sídlit budou v několikapatrové 
administrativní budově a čtyřech vel-
kých halách.

Areál kdysi patřil strojní traktorové 
stanici, zkráceně STS, proto se mu 
dodnes hovorově říká „estéeska“. „Po 
přestavbě a novém poslání těchto pro-
stor dostávají nový smysl i písmena ze 
zkratky STS,“ řekl biskup Martin David. 
První písmeno S podle něj symbolizuje 
společné úsilí všech organizací a insti-
tucí, které se na rekonstrukci podílely, 

písmeno T označuje tvořivost, která 
je tak charakteristická pro chráněné 
dílny. Poslední S pak říká, že práce zde 
je nejen velmi potřebná, ale také smy-
sluplná. „A ještě bych přidal jedno S,“ 
dodal biskup Martin David, „a to S jako 
srdce, které symbolizuje lásku, kterou 
je naplněna práce Charit.“

„Dílny už dnes zaměstnávají asi 150 lidí 
s různými handicapy a další již teď 
přibíráme. Kromě zaměstnávání zne-
výhodněných budou mít dílny také 
nezanedbatelný ekologický přínos pro 
celý region,“ uvedl v děkovné řeči ředi-
tel Charity Opava Jan Hanuš.

je nyní důležité najít náhradní pro-
story a pokračovat v činnosti, která 
zaměstnává osoby znevýhodněné na 
trhu práce.

„Oheň zlikvidoval téměř vše a my teď 
řešíme zejména to, abychom mohli 
pokračovat ve výrobě a lidé nepřišli 
o práci,“ uvedl František Horsák. „Pro-
story, které vyhořely, se budou muset 
několik měsíců opravovat. Bude také 
náročné v současné době sehnat řeme-
slníky, kteří by objekt opravili,“ dodal 
ředitel Charity Hrabyně, který pro své 
kolegy hledá prostory, kde by mohla 
jejich činnost přechodně pokračovat.

Pavel Siuda

Dílna na montáž hraček v Koblově shořela

Charita Hrabyně v areálu bývalých kasáren 
v Koblově montovala hračky pro německou fir-
mu Lena. Černý dým plastové díly znehodnotil. 
Foto: Pavel Siuda
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Prosba o podporu rehabilitační asistence 
„Podpořte rehabilitační asistence u dětí 
a mladých lidí se zdravotním postiže-
ním,“ tak zní prosba Centra pro rodinu 
a sociální péči, z.s. „Již od roku 2007 
jsme jediní v kraji, kteří poskytují tuto 
jedinečnou, potřebnou a nenahraditel-
nou aktivitu v domácím prostředí u dětí 
a mladých lidí s postižením.“

Jedinečnost 
Asistenti, kteří projdou výběrovým říze-
ním, jsou zaškoleni garanty –fyziotera-
peuty s praxí. Garanti vytvoří jedineč-
ný katalog cviků „na míru“ každému 
klientovi s postižením, podle kterého 
asistent s klientem cvičí – v domácím 
prostředí, až 2x týdně. Asistenty jsou 
studenti oborů fyzioterapie a ergotera-
pie Ostravské univerzity v Ostravě, se 
kterou na této aktivitě spolupracujeme.

Potřebnost
Děti a mladí lidé s postižením nutně po-
třebují pravidelné cvičení, aby se jejich 
zdravotní stav nezhoršoval, ale naopak se 
zlepšoval nebo alespoň udržel. Tuto akti-
vitu chceme nabídnout všem klientům.

Nenahraditelnost
Pro pečující je vysilující a náročné do-
pravit klienta do zařízení, kde může 
cvičit: oblékání v nepříznivém počasí, 
psychický stav klienta při přepravě, 
obstarání sourozenců po dobu cvičení 
atd. Díky rehabilitační asistenci v do-
mácím prostředí tyto úkony odpadají 
a pro klienta i pečující osobu je situace 
mnohem komfortnější.

300, 600, 900 Kč
Podpořte zpracování rehabilitačního 
katalogu na míru pro klienta, 1 hodi-
nu cvičení pod vedením rehabilitač-
ního asistenta nebo realizaci části  
výběrového řízení pro rehabilitační-
ho asistenta, který pak poskytuje tuto 
jedinečnou, potřebnou a nenahradi-
telnou aktivitu v domácím prostředí 
klienta.

300 Kč = realizace části výběrového ří-
zení pro rehabilitační asistenty;

600 Kč = 1 hodina cvičení pod vedením 
rehabilitačního asistenta v domácím 
prostředí klienta;

900 Kč = zpracování rehabilitačního ka-
talogu na míru pro klienta odborným 
garantem aktivity.

Podpora přes Darujme.cz
Tuto kampaň můžete finančně podpořit 
prostřednictvím tohoto odkazu: https://
www.darujme.cz/projekt/1203639. 

Najdete ho také na našem webu www.
prorodiny.cz

Děkujeme!

Novinky v našem obchůdku! Světlo mladým 
s handicapem
Také letošní rok při-
nášíme benefiční akci 
spočívající v prodeji 
svítilen na podporu 
mladých lidí se zdra-
votním postižením. 
Podoba letošního ročníku bude co-
-virtuální, přes webové stránky www. 
svetlomladymshandicapem.cz, ale stále 
jsme to my „žluťásci“ z Forum Nová Ka-
rolina. Na webových stránkách si může-
te zakoupit obvyklé minisvítilny a nově 
také blikačky na kolo, lampy a vánoční 
osvětlení, a to v termínu od 14. listopadu 
do 14. prosince 2020. Zakoupit „světlo“ 
pro vaše cesty, domovy a vaše srdce si 
můžete přijít i k nám do sídla na Syllabo-
vě ulici 19 v Ostravě-Vítkovicích. 

Výtěžek akce pomůže připravit a zrea-
lizovat integrační aktivity a pobyty pro 
mladé lidi se zdravotním postižením.

Pro bližší informace sledujte naše webo-
vé stránky a sociální sítě!

Rodinný plánovací kalendář
Rodinný plánovací kalendář pro rok 
2021 je letos plný barev. Najdete v něm 
nápady na tvoření, recepty, tradice, zvy-
ky a  přehled svátků. Praktické slou-
pečky umožňují zaznamenat plány 
celé rodiny. Součástí je také liturgický 
kalendář a přehled časového harmo-
nogramu školního roku. Určitě potěší 
i jako dárek! Cena 200 Kč.

Hra: Aby bylo doma dobře
Karetní hra „Aby bylo doma dobře“. Je 
určena pro celou rodinu, takže jejím 
nákupem potěšíte jak malé, tak i velké. 
Hra má jednoduchá pravidla, takže ji 
zvládnou opravdu i ti nejmenší. Karty 
zdobí autorské ilustrace. Cena 110 Kč.

Rodinný plánovací kalendář i Karetní 
hru „Aby bylo doma dobře“ si můžete 
objednat přes náš webový obchůdek 
https://www.prorodiny.cz/obchudek/ nebo nám neváhejte napsat na obchudek@
prorodiny.cz. Najdete tam toho mnohem víc. Nákupem v našem obchůdku 
uděláte radost sobě či někomu, koho máte rádi, a také podpoříte naši činnost. 
Děkujeme!
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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

Konání akcí Centra pro rodinu a sociální péči se bude řídit 
aktuálními nařízeními vlády. Přes všechno ale stále doufáme, 
že se uskuteční. Pro aktuální informace sledujte naše webové 
stránky www.prorodiny.cz a také naše sociální sítě: www.
facebook.com/prorodiny a https://www.instagram.com/cpr_ 
ostrava/?hl=cs. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání!

Od 11. 11. Kurz Cesta efektivní komunikace
Termíny konání: 11., 25. listopadu, 2., 9. prosince vždy od 
18:00 do 21:00;
Cena kurzu: 500 Kč;
Místo konání: Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice;
kontakt: Marie Varechová, mvarechova@prorodiny.cz.

od 13. 11. Kurz přirozeného plánování rodičovství
Termíny konání: 13. listopadu (17:00–20:00) a 14. listopadu 
(9:00–17:00), 27. a 28. listopadu;
Místo konání: Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice;
Účastnický poplatek 400 Kč/os. nebo 450 Kč/manželský nebo 
snoubenecký pár;
Přednáší MUDr. Maria Fridrichová a instruktoři symptoter-
mální metody;
Informace a přihlášky: Maria Fridrichová, mfridrichova@
prorodiny.cz nebo 731 625 618.

14. 11. Duchovní obnova pro ženy
Od 9:00 v minoritském klášteře v Opavě;

Povede o. Víťa Řehulka na téma: Můj vztah k církvi;

Cena: 250 Kč/osoba včetně oběda;

Informace a přihlášky: Jana Dostálová, jdostalova@prorodiny.
cz, 731 625 617.

17. 11. Seminář o plánování (ne)otěhotnění
Od 9:00 do 17:00;

Místo konání: Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice;

Účastnický poplatek 300 Kč/os. nebo 350 Kč/manželský pár

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

Informace a přihlášky: MUDr. Maria Fridrichová, mfridrichova@ 
prorodiny.cz nebo 731 625 618.

17. 11. Konference pro učitele – DVPP
Od 8:00 do 15:00;

Místo konání: Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice;

Přihlášky zasílejte do 11. 11. na email mfridrichova@ 
prorodiny.cz;

Více informací: MUDr. Maria Fridrichová, mfridrichova@
prorodiny.cz nebo 731 625 618.

Čas šancí pro nové rozhodnutí?
Čas, kdy čelíme novému viru je už pro nás možná zdlouhavý 
a velmi náročný. Izolace. Strach. Samota. Ztráta osobního 
kontaktu s lidmi ve společenství, ve škole. Je to čas, kdy se 
boří mnohé lidské jistoty, sny, očekávání. Většinu naplá-
novaných akcí na centru pro mládež jsme museli zrušit. 
Animátorský kurz přesunout částečně do online podoby. 
Všechno se stále mění.

Papež František nás přesto zve k tomu, abychom byli proro-
ky naděje. Znamená to snad, že máme obcházet nařízení? 
Být těmi, kteří nejlépe rozumí této situaci? Vše komentovat, 
stěžovat si na politiky, na jejich rozhodování? 

Během první vlny epidemie, při mimořádném požehnání Urbi 
et Orbi, papež František ve své meditaci zdůrazňuje: „Tato 
bouře snímá masku a ukazuje naši zranitelnost, odhaluje 
povrchní jistoty, na kterých jsme vystavěli naše plány a zvyky.“ 

Možná má být pro nás tento čas šancí pro nové rozhodnutí 
kráčet za Ježíšem a zemřít všemu starému v nás. Zastavit se. 
Prosit Ducha Svatého, aby zatřásl naším srdcem, abychom se 
probudili. Aby znovu začal zkoumat naše srdce a ukazoval 
nám, kde stále patříme světu a ne Bohu. Abychom se vrátili 
tam, kde jsme se ztratili a činili pokání. Náš strach, aby byl pro-
měněn v nadpřirozený pokoj, který nám může dát pouze Bůh.

Chci nás povzbudit k tomu, abychom tento čas prožili s ve-
likou nadějí a touhou znovu a pevněji budovat náš život na 
Kristu. Abychom se neuzavřeli do duchovní izolace, ale aby 
rostla naše víra právě v čase, kdy naše lidské jistoty padají. 
Abychom se třeba i prostřednictvím online prostoru spojova-
li k modlitbě, a tak se vzájemně povzbuzovali. Ale především, 
abychom v osobní modlitbě předkládali svá srdce Bohu, aby 
je mohl proměňovat. A tato srdce, aby potom zářila nadějí 
pro lidi kolem nás a celý tento svět. 

Karolína Chovancová  
(odborný referent DCM)
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ODBOR ŠKOLSTVÍ KATECHETICKÉ 
A PEDAGOGICKÉ CENTRUM

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

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

PASTORAČNÍ CENTRA

Praxe studentů zdravotnických a sociálních oborů

Na počátku školního roku stihli studenti zdravotnických 
a sociálních oborů prožít část svých odborných praxí na 
reálných pracovištích v  nemocnicích a sociálních zaříze-
ních. Jejich praxi pozastavila epidemie a mnozí studenti 
z praxí plynule přešli do dobrovolnické pomoci a ve svých 
zařízeních.

Do dobrovolnické pomoci se zapojilo 19 našich plnoletých 
studentů oborů Zdravotnický asistent, Praktická sestra, Ošet-
řovatel a Sociální činnost – většinou pracují v nemocnicích 
v Novém Jičíně a v Odrách. Za jejich ochotu, statečnost, oběta-
vost a okamžitou pomoc jim moc děkujeme. Stejně tak našim 
vyučujícím zdravotnicím, které podobně jako na jaře jdou 
svým studentům příkladem a nastoupily přímo v první linii.

Ing. Pavla Hostašová, ředitelka
Střední pedagogická škola  

a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České

Já tu práci prostě zbožňuju, říká studentka
Praxe v nemocnici mi dává strašně moc! Díky ní jsem si spo-
jila věci, které se učíme teoreticky ve škole. Praxe mi dává 
mnoho zkušeností, protože si projdeme různá oddělení, 
podle kterých zjistíme, co nás baví, a naopak co nás zase moc 
nebaví. Máme možnost pracovat s různými pacienty, kteří 
mají každý úplně jiné problémy. Dostáváme se dokonce i na 
operační sály, což je něco naprosto neskutečného pozorovat 
všechen zdravotnický personál na daném sále, každý jeden 
zdravotník zde má nějakou funkci. Praxe nás učí empatii, 
odborným výkonům, asistenci u různých výkonů a já to 
prostě zbožňuju. Ta rozmanitost každého oddělení mě vždy 
naučí něco nového.

Markéta T, ZA4

Zahájení kurzu Učitelství náboženství 
V důsledku vládních nařízení proběhlo zahájení kurzu pro 
nové učitele náboženství a katechety pouze online. Máme 
radost, že se studenti neplánovanými změnami  nenechali 
odradit a v sobotu 17. 10. 2020 se virtuálně setkali prostřed-
nictvím aplikace Microsoft Teams. První přednášku měl 
P. Mgr. Tomáš Čirž, Dr. theol., z modulu Člověk jako bytost 
náboženská. 

Po dobu trvání vládních omezení bude výuka probíhat dis-
tanční formou pouze pro řádné studenty kurzu. Po uvolnění 
vládních omezení kvůli pandemii Covid-19 budou všechny 
přednášky v rámci kurzu probíhat v sále biskupství a budou 
se jich moci účastnit i zájemci z řad veřejnosti.  

Výuka náboženství v době uzavřených škol
V rámci příprav na možnost distanční výuky nabídlo na 
začátku měsíce října Katechetické a pedagogické centrum 
vyučujícím náboženství aplikace, prostřednictvím kterých 
mohou s dětmi bezpečně komunikovat online. Nabídka 
i návod k používání jsou zveřejněny na webových stránkách 
centra. Je zde také doporučení, jak tento způsob výuky zařa-
dit v souladu s Metodickým doporučením MŠMT pro výuku 
distančním způsobem. Z tohoto doporučení vyplývá mimo 
jiné délka online výuky: pro 1. stupeň by neměla přesáhnout 
jednu hodinu denně, pro 2. stupeň tři vyučovací hodiny. 

Přestože setkání online nenahradí plně osobní setkávání 
dětí, přináší možnost být v kontaktu, sdílet se a společně 
přemýšlet nad náboženskými tématy.

Rozvrhy hodin výuky náboženství elektronicky
Od srpna letošního roku spustilo Katechetické a pedagogické 
centrum elektronické formuláře pro evidenci rozvrhů hodin 
výuky náboženství. Tato novinka zjednodušuje administra-
tivu v oblasti evidence a nahrazuje dosavadní vyplňování 
a zasílání rozvrhů hodin v tištěné podobě.
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Společná cesta ze sociálního vyloučení 
Ostrava – Ostravské Kunčičky se potý-
kají se stigmatem sociálně vyloučené 
lokality. Při návštěvě čtvrti by ovšem 
toto slovní spojení napadlo máloko-
ho – návštěvníky čeká klid, čisté ulice 
a opravené domy. Obrovský podíl na 
tom, jak Kunčičky nyní vypadají, má 
bezmála šestiletá práce s místní ko-
munitou, díky které si sami obyvatelé 
Kunčiček zvelebili prostranství kolem 
svých domů, řešili společně doprav-
ní dostupnost, otázky bezpečnosti 
a uspořádali pro své sousedy nespo-
čet společných akcí. Dnes už místní 
pomoc téměř nepotřebují. Založili 
spolek s názvem Komunitní skupina – 
Společná cesta a jeho prostřednictvím 
budou sami dále zlepšovat podmínky 
pro život v Kunčičkách.

„Cílem mnoha obyvatel Kunčiček už 
není vystěhovat se, ale zůstat v pro-
středí, které znají a mají zde přátele.  
V letošním roce komunitní skupina za-
ložila spolek a vyjednávala například 
s vedením městského obvodu o mož-
nostech získání dotací na komunitní 
aktivity pro všechny obyvatele Kunči-
ček. Právě toto může být pro sociálně 
vyloučené lokality ta správná cesta,“ 
říká Jiří Navrátil, náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje pro sociální 
oblast a zároveň člen Rady vlády pro 
záležitosti romské menšiny. 

Běh na dlouhou trať, který má 
výsledky
Ačkoliv se Kunčičky nacházejí ve tře-
tím největším městě České republiky, 
jedná se o poměrně izolovanou lokali-
tu. V devadesátých letech zasáhly celé 
Ostravsko problémy se zaměstnanos-
tí, exekucemi a nejistým bydlením, 
přičemž v Kunčičkách se promítly 
obzvláště citelně. Lokalita byla všeo-
becně vnímána jako místo, které nemá 
budoucnost. „V roce 2010 začali jejím 
obyvatelům pomáhat pracovníci sociál-
ních služeb střediska Horizont Diecézní 
charity ostravsko-opavské. O čtyři roky 
později zajistil Moravskoslezský kraj 
Kunčičkám dvě stálé komunitní pra-
covnice, které začaly vyhledávat místní 
aktivní obyvatele, poskytly jim podporu 
při organizaci setkávání a aktivit,“ popi-
suje začátky komunitní práce v lokalitě 
Miroslav Hodeček, vedoucí středisek 

sociální integrace Diecézní charity os-
travsko-opavské, která v ostravských 
vyloučených lokalitách působí. 

Příkladů úspěšných aktivit, které si 
s pomocí komunitních pracovnic zor-
ganizovali místní, je opravdu mnoho. 
Uspořádali například finanční sbírku 
Straight Outta Kunčičky: Grassroots 
ve vyloučené lokalitě. Zdejší Základ-
ní škole Škrobálkova dále komunitní 
skupina pomohla s komunikací mezi 
školou a rodiči dětí z lokality. Dva ak-
tivní tatínci z Kunčiček založili boxer-
ský klub (Boxing King Club, z. s.), který 
dodnes trénuje děti z komunity a má 
úspěchy i na mezinárodních turnajích. 
Aktivní obyvatelé také založili skupi-
nu dobrovolných správců jednotlivých 
vchodů, na které se nájemníci mohli 
obracet při řešení závad v jednotlivých 
domech. 

Lidé si nejlépe pomohou sami
Místní obyvatelé přebírají prostřednic-
tvím vlastního spolku zodpovědnost 
za řízení aktivit a projektů, které jim 
v předešlých letech pomohly komunit-
ní pracovnice nastartovat s podporou 
MSK a později Diecézní charity ostrav-
sko-opavské.  

Jedna z členek Komunitní skupiny – 
Společná cesta se na základě získaných 
zkušeností stala komunitní pracovnicí. 
Aktuálně pracuje v Diecézní charitě os-
travsko-opavské, kde spolu s kolegyní 
pomáhají také v Přívoze, další z ostrav-
ských vyloučených lokalit. 

„Kunčičky jsou důkazem, že pokud 
s lidmi v lokalitách systematicky spo-
lupracujeme, jsou po čase schopni 
převzít kontrolu nad vlastním životem 
i životem celé komunity. Komunitní 
práce má obecně velký vliv i na stabili-
tu bydlení – lidé si budují vztah k místu 
bydliště a nestěhují se tak často. Pokud 
se lidé sami nebudou starat o to, v ja-
kém prostředí a atmosféře žijí, šance 
na úspěchy v sociálním začleňování je 
bohužel malá,“ konstatuje po setkání 
s pracovnicemi z Kunčiček David Be-
ňák, ředitel Agentury pro sociální za-
čleňování, která komunitní práci v Kun-
čičkách konzultovala.

Sylva Lejsková 
Diecézní charita ostravsko-opavská 
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NOUZOVÝ STAV

„Dálkový“ duchovní rozhovor po telefonu

Eva Liškutinová, salesiánka 
WhatsApp: +420736746858, 
Skype: liskutinovaeva

Pavla Mikysková, salesiánka 
WhatsApp +420731625920

Jiří Woclawek SDB, mob: 777 259 334, 
e-mail: jiri.woclawek@gmail.com
 
Dominikánky
SM. Krista OP – Ludmila Chládková, 
krista@dominikanka.cz, 
tel. +420 605 786 427

Augustiniáni
P. Juan, 602 684 538

Sestry dítěte Ježíše
sestra Fidelis (Dana) Jakšičová: telefon: 
+420 721 962 369, gelma@email.cz

Dílo blažené Zdislavy
s. Lenka Bernadetta Nezbedová: 
nezlenka@seznam.cz, 
telefon 607 593 950
 
Sestry matky Božího Milosrdenství
s. Dagmar Litošová: 733 741 994, 
misericordia.poradna@gmail.com

s. Doubravka: 734 234 071, 
s.doubravka@centrum.cz

Klášter bosých karmelitánů v Praze
V době, kdy na nás o něco více doléhá 
samota, nejistota či různé obavy o sebe 
a naše blízké… nabízí Pavel Pola, rektor 
kostela Pražského Jezulátka možnost 
rozhovoru a duchovní podpory po te-
lefonu.

Každý všední den od 14–16 hod (v jiný 
čas můžete napsat SMS) na čísle: 725 
346 555

„Není dobře, když s našimi těžkostmi 
zůstáváme sami. V této době nouzové-
ho stavu jsme všichni tak trochu osamě-
lejší a pro mnohé lidi je telefon jediným 
dostupným spojením s okolním světem. 
Rád bych nabídnul svůj čas a naslou-
chání lidem, kteří by o tento způsob 
setkání stáli, a chtěl bych je povzbudit, 
aby se nebáli zavolat,“ uvedl karmelitán 
Pavel Pola. 

Duchovní pohotovost kadeřníka
Trvalý jáhen a kadeřník Jan Špilar (Stři-
horuký Edvard) nabízí duchovní poho-
tovost na telefonním čísle 736 259 279. 

V těchto složitých chvílích nejistoty 
a strachu z vývoje a dopadů epidemie 
Covid-19, v době, která vede k větší 
samotě a opuštění, nabízejí řeholnice 
a řeholníci „dálkový“ duchovní rozho-
vor, doprovázení či podněty k prožívání 
víry jinak, než jste byli zvyklí. Všichni, 
kdo máte zájem, se můžete obrátit na 
některé z níže uvedených kontaktů. 
Nejde o nabídku psychologické či jiné 
krizové intervence.

 
Česká provincie Kongregace Školských 
sester de Notre Dame
Hornokrčská 708/5, Praha 4 – Krč

sestra Kristina (Jaroslava) Hrušková: 
telefon: +420 732 501 091

sestra Vlasta (Kateřina) Čaplová: 
telefon: +420 731 600 205

sestra Zdeňka (Zdeňka) Maňáková: 
telefon: +420 775 052 093
 
Salesiánky a salesiáni:
Míla Čermáková, salesiánka, 
e-mail: milafma@gmail. com, 
WhatsApp +420737237580

Markéta Hanáková, salesiánka, 
skype e-mail: makifma@seznam.cz; 
732 376 890

Zdeňka Kůsová, salesiánka, 
WhatsApp +420731 625 917, 
e-mail zdenkafma@seznam.cz

Jana Svobodová, salesiánka, 
WhatsApp +420731625918 

Dagmar Vedrová, salesiánka, 
e-mail: dari.fma@seznam.cz, 
Skype: Dari Vedrová
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Různé nákazy zmítaly naší zemí, resp. 
naší diecézí odedávna. Jejich připomín-
kou jsou sakrální stavby či hroby zasvě-
cených osob, které jim při ošetřování 
druhých podlehly. Jsou mj. mementem 
pro nás žijící, ke komu jedině upínat 
svou naději. Ve dnech, kdy se lidé ne-
chali ochromit děním okolo koronaviru, 
není na škodu si tuto zásadu připome-
nout na příkladu našich předků.

Kaple jako poděkování
Mnohé sakrální stavby v diecézi jsou 
výrazem díků věřících Hospodinu za 
uchránění jejich životů od epidemií vše-
ho druhu. Tak jako např. sedlák Johann 
Exner z Bílého Potoka, jenž r. 1867 vy-
stavěl na svém pozemku mariánskou 
kapličku z vděčnosti za záchranu své 
ženy při onemocnění tyfem. Anebo ta-
kový kostel Povýšení sv. Kříže v Horní 
Lomné z r. 1896. Původně zde na Salaj-
ce od r. 1833 stál kříž coby středobod 
venkovních pobožností bohabojných 
horalů. Po vypuknutí epidemie cholery 
o tři roky později se na tomto místě 
uskutečnila 30. října prosebná kající 
pouť za odvrácení zhoubné nemoci. 
Poté již následovaly poutě děkovné 
– za vyslyšení. Poutníků valem při-
bývalo, jakož i jejich vděčnosti, čehož 
výsledkem byla peněžní sbírka mezi 
nimi na nový kostel.

Naši předkové zkrátka v dobách nej-
krušnějších (často na rozdíl od nás) 
věděli, kam se mají obracet o pomoc 
– k Bohu a svatým v nebi. Největší obli-
bě se v tomto směru již od středověku 
těšilo 14 svatých pomocníků v nouzi. 
Jedná se o skupinu různorodých svět-
ců, jejichž uctívání sahá přinejmenším 
do XIV. století a jejichž vzývání Církev 
doporučovala stejně jako třeba vzývání 
osobních patronů, a to zejména v ča-
sech morových epidemií, hladomorů, 
velkého soužení a ustavičných válek.

14 svatých pomocníků v nouzi
Svědectvím úcty ke 14 svatým pomoc-
níkům v nouzi na území ostravsko-
-opavské diecéze je např. kaple v lese 
na vyvýšenině mezi obcemi Staré Tě-
chanovice a Zálužné, která zde stojí 
už od 17. stol. Jinde najdeme alespoň 
obrazy zachycující tuto skupinu svět-

ců, např. v Bílově, Bruntále, Javorníku, 
Liptani, Zátoru či ve Velkých Hošticích. 
V Mikulovicích jsou dokonce vyobraze-
ni každý zvlášť a v Lipkách u Rýmařo-
va se k nim mohou věřící modlit před 
jejich sochami.

Některým ze světců patřícím do této 
skupiny je v diecézi zasvěcen i kostel. 
Ale zatímco u chrámů zasvěcených 
např. sv. Markétě, sv. Kateřině Alexan-
drijské či sv. Jiří může jít namnoze 
o oblibu toho kterého světce, potažmo 
o jméno donátora stavby či jeho choti, 
u kostela sv. Rocha v Petrovicích u Kr-
nova nebo u kaple sv. Rocha u Zlatých 
Hor si můžeme být jisti, že jde o projev 
díků za uchránění od (nejčastěji) mo-
rové epidemie.

U zlatohorské kaple, vystavěné v roz-
mezí let 1661–1666, je její patrocini-
um přímo takto odůvodněno. Když 
mezi lety 1632 a 1633 kráčela ulicemi 
města „černá smrt“, jak se moru pře-
zdívalo, tehdejší farář P. Martin Alois 
Berg vybídl občany, aby se v prosbách 
o záchranu obraceli právě na světce, 
jenž sám mor prodělal poté, co obětavě 
pomáhal nebožákům „černou nemocí“ 
postiženým. Jejich jménem slíbil, že 
pokud mor ustane, vybudují přeživší 
k Rochově cti kapli. 

Mrtví byli tehdy ve Zlatých Horách po-
hřbíváni za hranicemi města u moro-
vého sloupu. Ten byl po čase stržen, 
ovšem jen proto, aby se na jeho místě 
postavila kaplička. Stavba se oddálila 
vinou nedostatku financí a zuřící třice-
tileté války, když se ale krajem převalila 
r. 1655 další vlna „černé smrti“, přikro-
čilo se ke splnění slibu nedlouho poté.

Novojičínské stopy
Jiným druhem památek na řádění epi-
demií všeho druhu jsou morové sloupy. 
Jedním z nejznámějších a nejúchvatněj-
ších v naší zemi je ten v Olomouci zasvě-
cený Nejsvětější Trojici. Ale i na území 
nejmladší diecéze v zemi najdeme jeho 
„bratříčky“. Stačí zmínit jen ten v Jese-
níku, Bruntále či Novém Jičíně. 

Mor v posledně jmenovaném městě 
propukl r. 1680, mrtvoly jeho obětí se 
prý tehdy kupily na náměstí. Za vy-
datného finančního přispění manželů 

Štircníkových byl na náměstí r. 1710 
vztyčen morový sloup, který měl měs-
to napříště od podobné hrozby uchrá-
nit. Již o 5 let později však následoval 
ještě silnější úder morového kladiva, 
jež denně jen v samotném městě po-
slalo na onen svět nejméně jednoho 
člověka. Později následovaly i údery 
kladiva tyfového a cholerového. Krom 
morového sloupu připomíná v N. Jičíně 
běsnění „černé smrti“ i morová kaple 
v části Lamberk zhruba z téže doby, 
jejíž název napovídá, k jakému účelu 
sloužila… Nejinak tomu je např. ve Sta-
rém Bohumíně či na Pukli u Místku.

Taktéž v N. Jičíně (v části Loučka) na-
jdeme sochu sv. Rocha – v sousoší se 
sv. Šebestiánem (dalším světcem vzý-
vaným proti moru, nepatřícím však 
mezi 14 svatých pomocníků) ji můžete 
vidět na místě, kde se měl podle do-
bového podání zastavit mrak nesoucí 
morovou zkázu. Sousoší těchto světců 
chrání u kostela sv. Jana a Pavla i oby-
vatele Místku. A opět výslovně jako 
poděkování za ukončení moru, jenž 

Epidemie v minulosti? Zůstaly po nich kaple, 

Svatý Roch z Montpellieru je francouzský svě-
tec, který je uctíván jako patron proti moru. 
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Podobné případy obětavé služby na-
jdeme i v rámci ostravsko-opavské 
diecéze. Např. P. Johann Koziar, těšín-
ský farář, jenž jako polní kurát pečoval 
nejen o zraněné vojáky ve vojenském 
špitále, ale i o nemocné civilisty v době 
epidemie cholery. Ten měl štěstí – 
přežil. Na rozdíl od svého spolubratra 
v kněžské službě P. Josefa Kopeckého, 
rodáka z Dolního Benešova-Zábřehu, 
jenž se při ošetřování nemocných cho-
lerou r. 1887 nakazil. Před svou smrtí 
stihl udělit několika umírajícím posled-
ní pomazání, než druhý den 13. září 
sám této chorobě podlehl.

Cholera decimovala populaci v dnešní 
ostravsko-opavské diecézi v několika vl-
nách. V první linii bývaly neohrožené 
řeholní sestry, jež svou vpravdě samari-
tánskou činností ulevovaly nemocným 
od bolesti v epidemických nemocni-
cích, svědomitě o ně pečovaly a byly jim 
duchovní posilou v jejich strádání. Ať už 
to byly boromejky, sestry z kongregace 
III. řádu sv. Františka, Milosrdné sestry 
Panny Marie Jeruzalémské, alžbětánky 
nebo alžbětinky, příp. další, vždy byly 
pro trpící anděly milosrdenství. 

Jedna z metel cholery řádila v naší 
oblasti r. 1866, kdy tudy procházela 
pruská vojska během rakousko-prus-
ké války. Hodně postižených zazname-
nalo např. Krnovsko či Opavsko, kde 
v samých začátcích epidemie zemřely 
23. srpna při ošetřování nemocných 
dvě mladé řeholnice z kongregace 
III. řádu sv. Františka – Emiliana Kowa-
lová a ?? Winkelsbergová (24 a 27 let).

Když v 70. letech 19. stol. kosily obča-
ny Krnova a okolí neštovice, dal vrch-
ní okresní lékař dr. Heinrich Husserl 
podnět k povolání alžbětánek z Nisy. 
Sestry prováděly nejprve ambulantní 
zdravotní péči, později působily rov-
něž jako zdravotní sestry v nemocnici. 
Jednou z prvních, které se stalo toto  
bohulibé počínání osudným, byla 
r. 1892 sestra Desiderea, již sklátil ty-
fus. 

Toto naše ohlédnutí do historie zakon-
číme u členek kongregace Milosrdných 
sester sv. Kříže, jež vybereme z celé 
plejády dalších. R. 1920 převzaly po 
německých boromejkách štafetu je-
jich velezáslužného působení v epide-
mické nemocnici v Ostravě-Zábřehu. 
Mohly se stejně jako řeholnice jiných 
kongregací vykázat kromobyčejnou 
obětavostí, zosobněnou úmrtím řady 
z nich v souvislosti s ošetřováním 
nakažených. Zůstaneme-li jen v naší 
diecézi, tak r. 1915 připravil o život 
tyfus sr. Agátu Páleníkovou, pečující 
o tyfem sklácené pacienty v ostravské 
nemocnici, ve stejném městě se pak sr. 
Patricie Konvičná o čtyři roky později 
nakazila od pacientů úplavicí a sama 
na ni umřela. 

A nebyly samy. Stovky dalších, dnes už 
zapomenutých, po celá staletí nasazo-
valy své životy v samaritánské službě 
nakažlivě nemocným. Před Bohem 
však zapomenuty nejsou.

Libor Rösner

obrazy svatých, morové sloupy a nemocnice
si ve 20. letech 18. století vyžádal na 
200 obětí, tj. pětinu (!) tehdejší městské 
populace.

V neposlední řadě zde máme i sochy 
mariánské coby poděkování za odvrá-
cení „černé smrti“, jako kupř. v Rýma-
řově, kde připomínku morových ran 
představuje plastika Panny Marie Vítěz-
né – Ochránkyně proti moru z r. 1683.

První nemocnice díky knězi
Nejen církevní objekty jsou pozůstat-
kem epidemií. Za důkaz může poslou-
žit Ostrava, kde spatřila r. 1848 světlo 
světa první městská nemocnice, jak 
ji chápeme dnes. Město ji potřebova-
lo jako sůl, zvláště v časech, kdy jeho 
obyvatele kosila (nejvíce r. 1831) cholera 
aneb  Brechdurchfall (zvratný průjem), 
jak zněla příčina úmrtí uváděná v mat-
rikách zemřelých. Z místních továrníků 
nejevil nikdo valný zájem na její stavbu 
přispět, proto se již r. 1823 jako muž 
činu projevil P. Kašpar Pittler. V tomto 
roce založil tento kněz nadaci, jíž v zá-
věti odkázal svůj majetek. Tím vyburco-
val další lidi a v květnu 1848 tak město 
otevřelo svou nemocnici s 24 lůžky.

Něco podobného se odehrálo o pár de-
kád později v Rýmařově, kde sr. Helena 
(Johanna) Breuerová, představená kon-
gregace Milosrdných sester III. řádu 
sv. Františka, s pomocí zdejšího du-
chovního správce P. Palety založila 
r. 1898 i při pohledu na opakující se 
epidemie z dobročinné sbírky, kterou 
sama pořádala, nemocniční nadaci. 
O pět let později pak reagovala na lik-
navost představitelů města sbírkou 
další, z jejíhož výnosu zakoupila po-
zemek a darovala jej městu pro stavbu 
nemocnice. 

Zasvěcené osoby v první linii
Když už jsme u aktivit kněží, nelze 
opomenout ani ty, kteří se navzdory 
nebezpečí smrti věnovali v kritickém 
období nebožákům zasaženým někte-
rou z infekčních chorob. Nebyl totiž 
jen nedávno beatifikovaný P. Richard 
Henkes, SAC. Stačí vzpomenout např. 
vynikajícího barokního básníka, jezui-
tu Bedřicha Bridela, jenž zemřel r. 1680 
při ošetřování lidí zasažených morem 
v Kutné Hoře.

Když si nemocnici 24. července 1882 při inspek-
ci prohlédl zemský zdravotní rada Dr. Kuna 
z Brna, upozornil na její nevýhodné umístění 
na nejrušnější Mostní ulici (dnes třída 28. října 
v úseku od mostu M. Sýkory k Masarykovu ná-
městí). V době epidemií nemocnice totiž přímo 
ohrožovala okolní hustě obydlenou část měs-
ta. Přestože byla pro infekčně nemocné vyhra-
zena zvláštní místnost, nejednou se stalo, že 
se nakazili a zemřeli i někteří ostatní nemoc-
ní. Zemský rada doporučil vybudování nové 
infekční nemocnice nebo stavební úpravu té 
stávající. Na základě této zprávy a naléhání 
městského fyzika Dr. Weinreba se obecní vý-
bor města rozhodl na svém zasedání 17. ledna 
1884 postavit z vlastních prostředků infekční 
nemocnici na Fifejdách, zcela mimo zastavě-
nou část města. Prvního pacienta přijala již 
2. května 1885.

První ostravská nemocnice z roku 1848 stávala 
v Mostní ulici v centru města. K její stavbě vy-
burcoval farář P. Kašpar Pittler. 
Historické foto: Archiv města Ostravy
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Od chvíle, kdy se kvůli koronavirové 
krizi uzavřely všechny kostely, odstar-
toval v hradčanském klášteře Fortna 
podcastový projekt „U ambonu“. Šest 
známých kněží každý den prostřednic-
tvím nahrávek komentovalo evangelijní 
čtení. Vznikl tak unikátní soubor du-
chovních promluv. Jejich výběr nyní vy-
dává nakladatelství Portál v nové knize 
„U ambonu“. 

Krize ukázala, jak žít křesťanství 
v moderním světě
Promluvy z Fortny nejen zajímavě vy-
kládají text Písma a související témata, 
ale zachycují i nové přemýšlení o tom, 
jak v moderním světě žít křesťanství. 
Nabízejí také návod, jak se vyrovnávat 

s nečekanými a zásadními zvraty, které 
představuje koronavirová krize. Jak vy-
stoupit ze zabydleného prožívání víry 
směrem k větší dospělosti a autenticitě. 

Výběr z promluv z doby koronavirové 
je tak nejen dokumentem své doby, ale 
i výzvou k novému vykročení. A dobře 
ukazuje, že každá krize je zároveň i šancí.

Promluvy z Fortny pokračují
Projekt „U ambonu“ v klášteře bosých 
karmelitánů na Hradčanech však letním 
uvolněním protikoronavirových opatře-
ní neskončil. Pokračoval dál a nabral no-
vou dynamiku. Do online promluv se při-
pojili další duchovní a osobnosti z celé 
České republiky. Kázání „U ambonu“ 
jsou dvojího druhu. Najdete zde „Slovo 

Jarní koronavirová kázání vycházejí knižně

Dalibor Halátek ze spolku ZaOpavu. 
Deska bude měřit přesně 661 milimetr 
a její součástí bude také poděkování 
a jméno dárce, které do něj vypálí na 
speciálním laseru partner akce Charita 
Opava. 

Oprava brány je jen začátek. Spolek 
ZaOpavu by si přál kostel získat do své 
správy a opravit. Sloužit by měl různým 
setkáním a kultuře.

Pavel Siuda

na týden“, které připravují novinář a spi-
sovatel Bob Fliedr, publicistka Marcela 
Kašpárková, teolog Robert Svatoň, di-
vadelní režisérka Jaroslava Šiktancová 
a teoložka Barbora Šmejdová. 

Slovo na neděli připravují kněží P. Jan 
Hanák, P. Ladislav Heryán, SDB, P. Petr 
Glogar, OCD, 
P. Josef Prokeš, 
P. Pavel Pola, 
OCD, a evange-
lický farář Petr 
Vaďura . 

Archiv jednot-
livých promluv 
i nová kázání na 

www.fortna.eu/
uambonu.

Chtějí v Opavě opravit kostel. Začínají branou
Chátrající kostelík z roku 1359 na nej-
rušnější opavské křižovatce nedale-
ko východního nádraží má šanci na 
obnovu. Projevil o něj zájem spolek  
ZaOpavu. Kostelík nechal postavit opav-
ský Přemyslovec Mikuláš II. Opavský. 
Sloužil johanitům, kteří měli v soused-
ství klášter a špitál. V průběhu staletí 
byl kostelík několikrát poškozen a pře-
stavěn. Naposledy po 2. světové válce. 
V současnosti patří kulturní památka 
do správy farnosti Sv. Ducha, kde pů-
sobí řád minoritů. Osud nemovitosti by 
chtěl do svých rukou převzít opavský 
neziskový spolek, opravit jej a vrátit do 
života.

Začít chtějí branou, která stojí mimo 
objekt kostela a je součástí zbytků měst-
ských hradeb. Na její obnovu spolek 
ZaOpavu spustil ve spolupráci s festi-
valem Hradecký slunovrat sbírku na 
crowdfundingové platformě Startovač. 
Jejím clem je získat 150 tisíc korun na 
opravu gotického portálu ve zbytku 
městského opevnění. Podporu ve sbír-
ce iniciátorům nabídla řada známých 
osobností. Jsou mezi nimi autorka kni-
hy roku Šikmý kostel Karin Lednická, 
lanškrounský farář P. Zbigniew Czend-
lik nebo ekonom Tomáš Sedláček. 

Aby byla sbírka úspěšná, musí se na 
portálu Startovač během jednoho mě-
síce vybral celá cílová částka. „Je to 
smělý cíl, ale věříme, že nám naše pu-

blikum opět ukáže, jak je skvělé,“ říká 
Václav Müller z Hradeckého slunovra-
tu. „Kromě dobrého pocitu z pomoci 
při záchraně historické stavby totiž 
nabízíme také řadu velmi zajímavých 
odměn, které mohou být skvělým vá-
nočním dárkem,“ dodává. V nabídce 
jsou i netradiční odměny. „Můžete se 
stát vlastníkem speciálně upraveného 
prkna z původních kostelních dubo-
vých vrat, jimiž se začalo do kostela 
procházet před 661 lety,“ doplňuje 

Ředitel festivalu Hradecký slunovrat Václav Müller a Dalibor Halátek ze spolku ZaOpavu u brány. 
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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

Komiksová Bible
Iva Hothová, Andre Le Blanc
Nové vydání úspěš-
ného titulu Ko-
miksová Bible. Je 
to první ucelené 
české vydání snad 
nejpopulárnějš í 
verze Bible v ko-
miksovém zpraco-
vání na světě. Od 
roku 1978 vychází 
ve stále nových vy-
dáních a jazykových mutacích. Zahrnuje 
233 biblických příběhů, zjednodušených, 
ale krásně vystihujících podstatu biblické 
zvěsti. Kniha je určena všem, i nejmenším 
čtenářům.

800 stran, vázaná, 585 Kč.

Setkat se s Bohem v dějinách
Úvod do teologické interpretace dějin
Jaroslav Vokoun
Hlavním tématem 
knihy je působení 
Boží prozřetelnosti 
a citlivost pro setká-
ní s Bohem ve světě 
a v dějinách. Není 
cesty k Bohu mimo 
tento svět, ale jen 
skrze něj. A není 
cesty k Bohu mimo 
dějiny, ale jen skrze 
ně.

272 stran, brožovaná, 269 Kč.

Svatý Antonín z Padovy 
Vergilio Gamboso
Moderní ,  č t ivý 
a spolehlivý životo-
pis známého světce 
je plný nevšedních 
pohledů na sv. An-
tonína z Padovy. 
Antonín, jehož zna-
jí mnozí výhradně 
jako divotvůrce 
nebo pomocníka 
v různých životních problémech, byl str-
hujícím kazatelem, hlubokým mystikem, 

svatého a modlitba. Kniha nás může pro-
vázet dobou adventní, ale nabízí se i jako 
milý vánoční dárek.

váz., 128 s., 249 Kč

Sophie de Mullenheim
Přízrak z Kolosea
Nový titul známé 
francouzské spi-
sovatelky přene-
se mladé čtenáře 
zpět do starověké-
ho Říma, kdy se 
kvůli pronásledo-
vání museli křes-
ťané skrývat v ka-
takombách. Příběh 
tří kamarádů, kteří 
při potyčce se zloději narazí na „přízrak“, 
zaujme nejen chlapce, ale i dívky se smy-
slem pro dobrodružství.

brož., 232 s., 259 Kč.

Edmond Prochain
Anděl strážný jde do školy
Když andílek Trdliel 
pospíchá do školy, 
spadne z obláčku 
přímo před oknem 
malého Aleše – 
chlapce, jehož má 
na starosti. Tehdy 
začíná jejich veselé 
dobrodružství…

Laskavý a humor-
ný příběh pro děti 
od 4 let.

brož., ilustrováno, 64 s., 149 Kč.

Stormie Omartianová
Síla modlitby za vaše vnoučata
Vnoučata jsou da-
rem, který vám 
dává Bůh. A vaše 
modlitby jsou zase 
darem, který dá-
váte vy jim, aby 
ovlivnil celý jejich 
život – dokonce 
i tehdy, kdy už tu 
nebudete, abyste 
jeho dobré plody 
viděli na vlastní 
oči. Bůh vám svěřu-
je významný úkol: máte svému vnoučeti 
nebo vnoučatům sloužit – nejen slovem 
a skutkem, ale také modlitbou. 

Známá autorka nám předkládá návod, jak 
se modlit za různé oblasti života našich 
vnoučat. 

brož., 215 s., 235 Kč.

KARMELITÁNSKÉ 
NAKLADATELSTVÍ
Kostelní Vydří 58, 
380 01, Dačice
Tel./fax: 384 420 295,
e-mail: zasilky@kna.cz
internet: www.kna.cz, www.ikarmel.cz

Grzegorz Ryś
Rozjímavý růženec
Lodžský arcibis-
kup nás provede 
modlitbou růžen-
ce rozjímavým 
způsobem. Jeho 
rozjímání nad jed-
notlivými desátky 
růžence jsou vel-
mi neotřelá; člo-
věk se až diví, jak 
Boží slovo ve světle 
Ducha promlouvá 
k srdci.

brož., 96 s., 129 Kč.

Stormie Omartianová
Vánoční zázrak 
Známá americká 
autorka tentokrát 
opustila své obvyk-
lé téma modlitby 
za druhé a sepsa-
la dílko, v němž 
vypráví události 
Kristova naroze-
ní současným ja-
zykem. Součástí 
každé kapitolky 
je úryvek z Písma 

vzdělancem i zakladatelem teologických 
studií františkánského řádu.

208 stran, vázaná, 206 Kč.

Advent a Vánoce pro nejmenší
Novinka
Samolepky, omalovánky, hry, modlitby

Chcete strávit 
krásný Advent 
a Vánoce? hledání 
rozdílů,omalován-
ky, bludiště, spo-
jovačky, puzzle, 
samolepky, vybar-
vování a spousta 
dalších her!

20 zábavných úkolů pro děti od 3 do 6 let.
Cena 149 Kč. 
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Radio Proglas oslaví 25 let vysílání v novém
Brno – Se sloganem a kampaní „Rybu 
neutopíš! – Radio Proglas v novém“ 
buduje křesťanská stanice své nové 
sídlo na Olomoucké ulici v Brně. Jen tři 
zastávky tramvají od hlavního nádraží 
se v těchto dnech připravují nové kan-
celáře a vysílací studia Radia Proglas, 
které 8. prosince oslaví 25 let od zahá-
jení vysílání. 

„Děláme toho snad pětkrát víc než na 
začátku. Rozhodli jsme se proto přestě-
hovat, a to na Olomouckou ulici číslo 7. 
Čeká na nás prosluněná dvojnásobná 
plocha, kterou chceme upravit podle 
parametrů ‚rádia 21. století‘,“ uvedl ře-
ditel ráda Mons. Martin Holík. 

Stěhování z prostor Biskupského gym-
názia na Barvičově ulici na novou adre-
su však nebude zadarmo. Na adaptaci 
prostor, vybavení a provoz bude Radio 
Proglas potřebovat jednorázovou inves-
tici ve výši 11 milionů korun. „Můžeme 
slíbit, že je to na dlouhou dobu napo-
sledy. Pokud ke svému pravidelnému 
příspěvku pro Proglas přidáte tisíciko-
runu, zvládneme to! A vy budete mít ra-
dost spolu s námi,“ dodal ředitel Holík. 

Nové prostory si rádio převzalo v pon-
dělí 5. října, kdy jeho ředitel požehnal 
základní kámen přivezený ze Svatého 
Hostýna. Právě z tohoto poutního místa 
začala stanice v roce 1995 vysílat. „Dej, 
ať dílo stavby slouží ke Tvé cti a chvále, 

k našemu posvěcení a užitku zejména 
posluchačům, ale i dalším lidem,“ pro-
nesl Holík při žehnání.

Postup prací i stav konta s finančními 
dary dárců lze sledovat na https://www.
nase-radio.cz/

Duchovní a psychoterapeutická pomoc
Arcibiskupství olomoucké a Cyrilome-
todějská teologická fakulta Univerzity 
Palackého společně nabízejí duchovní 
a psychoterapeutickou pomoc na te-
lefonu – všem, kdo v čase epidemie 
potřebují podporu nebo povzbuzení.

Touto službou chtějí obě instituce vy-
tvořit bezpečný prostor vám, kteří jste 
se v důsledku nucené karantény a z ní 
vycházejících opatření dostali do psy-
chické nepohody a míra vašich obav 
a úzkostí přesahuje pro vás únosnou 
mez. Také v případě, kdy potřebujete 
duchovní podporu nebo povzbuzení: 
využijte nabízených kontaktů.

K dispozici vám jsou odborníci několika 
oborů, kteří se při telefonickém rozho-
voru s vámi budou snažit zvládnout 
vaši nastalou situaci nebo vás nasměru-
jí tak, aby se vám v dané situaci dostalo 
co nejlepší pomoci. Pomoc nabízíme na 
základě telefonického rozhovoru, a to 
na uvedených telefonních číslech. 

Všichni zúčastnění tuto službu vyko-
návají jako dobrovolnou vedle svých 
běžných pracovních povinností. Proto 
je možné, že ne vždy mohou hovor při-
jmout. Nedovoláte-li se tedy na vámi vy-
brané číslo, volejte na jiné z uvedených.

Duchovní pomoc
P. Pavel Stuška, kněz (731 621 190)

P. Václav Tomiczek, kněz, nemocniční 
kaplan (736 647 693)

s. Lucie Cincialová, řeholnice  
(731 600 081)

Dominik Opatrný, teolog, nemocniční 
kaplan (734 695 790)

Duchovní  
a psychoterapeutická pomoc 
P. Roman Macura, kněz,  
psychoterapeut (603 787 013)

P. Lukáš Engelmann, kněz,  
psychoterapeut (731 402 155)

Psychoterapeutická pomoc

Kateřina Hamplová, krizová  
intervence (775 115 446)

Richard Kořínek, psychoterapeut  
(604 777 044)

Arnošt Krtek, psychoterapeut  
(722 667 878)

Růžena Krtková, psychoterapeut  
(722 667 878)

Zdeněk Meier, psychoterapeut  
(603 496 710)

Petra Potměšilová, psycholog  
(603 293 252) jen pondělí a středa

Kristýna Černíková, krizová  
intervence (602 349 782 )

Carmen Švýcarská, psychoterapeut 
(604 322 522)

Marcela Anežka Kořenková,  
psychoterapeut (733 522 339).
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Mučedník Prassek s kořeny ve Strahovicích

tickému režimu v Německu. Na kněze 
byl vysvěcen v sobotu 13. března 1937 
v katedrále sv. Petra v Osnabrücku. 
V den svého kněžského svěcení označil 
sám sebe jako nejšťastnějšího člověka 
na světě.

Pamětníky je P. Johannes popisován 
jako charakterově pevný a odvážný 
kněz, jenž „chtěl být pro všechny vším“.

Odpůrce nacismu
Jenže v té době už pevně vládli v Němec-
ku nacisté, a tak jeho nedělní kázání 
přitahovala nejen množství posluchačů, 
ale také členy tajné policie – gestapa. Při 
různých setkáních debatních kroužků 
panovala uvolněná a srdečná atmosfé-
ra. Svým odporem k nacistickému reži-
mu se P. Johannes „mezi svými“ netajil. 
V létě 1941 se poznal s jemu duchovně 
blízkým evangelickým pastorem Karlem 
Friedrichem Stellbrinkem. Seznámil ho 
i s dalšími kaplany z farnosti Nejsvětější-
ho srdce v Lübecku – Eduardem Mülle-
rem a Hermannem Langem. Všichni 
čtyři si vyměňovali informace získané 
ze zahraničních vysílaček (jejich poslech 
byl úřady zakázán) a rozšiřovali protina-
cistické letáky s kázáními biskupa Ga-
lena a protestní dopis proti eutanazii 
biskupa Wurma.

Vzhledem k svým rodovým kořenům 
a jazykovým znalostem z rodiny, kde 
otec mluvil „po našemu“, měl P. Johann 
také velmi blízko dělníkům z porobe-
ných slovanských národů, kteří byli 
v Lübecku v době války nuceně nasa-
zení a s nimiž se zacházelo hůře než 
s otroky. Přes zákaz a hrozbu přísných 

trestů mezi nimi pastoračně působil 
a sloužil jim svátostmi. 

Do okruhu lidí, s nimiž se blíže stýkal, 
se však gestapu podařilo nasadit svého 
agenta – provokatéra, a byl tak dlouho 
sledován. „Klec spadla“ po bombardo-
vání Lübecku v noci z 28. na 29. března 
1942, když pastor Stellbrink ve svém 
kázání na Květnou neděli přirovnal 
zkázu města ke starozákonním Božím 
trestům. Byl okamžitě uvězněn a gesta-
po začalo vyšetřovat všechny jeho styky 
a zatýkat. 18. května 1942 si přišlo i pro 
kaplany farnosti Nejsvětějšího srdce 
Prasska, Müllera a Langeho. Přitom 
ještě dva týdny před svým zatčením byl 
P. Johannes pro své obětavé nasazení 
při odklízení trosek po bombardování, 
kdy pomáhal zachraňovat lidi zasypané 
v troskách zasažené nemocnice, vyzna-
menán tzv. „jménem Vůdce“ čestným 
odznakem protiletecké obrany (Luft-
schutz-Ehrenzeichen 1938). 

Nakonec bylo obžalovaných celkem dva-
cet. Obviněni byli z maření vojenského 
úsilí Říše, ze zločinu proti rozhlasovému 
zákonu, z podpory nepřítele a velezrady. 
Během procesu se P. Johannes ke své 
kritice nacionálního socialismu přihlá-
sil. Všichni čtyři obžalovaní duchovní 
(tři katoličtí kněží a evangelický pastor) 
byli 24. června 1943 odsouzeni k smrti. 

Mučedníci z Lübecku
Následujícího dne byli odsouzenci pře-
vezeni do vězení do Hamburku a zde 
10. listopadu 1943 gilotinou poprave-
ni. Tělo bylo převezeno do nedalekého 
koncentračního tábora Neuengamme, 
spáleno v krematoriu a popel rozsypán 
po táborové zahradě. 

Po 60 letech od jejich smrti v roce 2003 
byl zahájen proces blahořečení všech 
tří popravených kněží. Dne 1. června 
2010 uznal papež Benedikt XVI. mu-
čednictví těchto kněží a dal tak souhlas 
k beatifikaci „mučedníků z Lübecku“. 
Jménem papeže je beatifikoval Walter 
kardinál Kasper v proboštském kostele 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Lübecku 
dne 25. června 2011. Spolu – vzhledem 
k rodovým kořenům „s našim“ – Joha-
nnesem Prassekem byli beatifikováni 
také Eduard Müller a Hermann Lange. 

Bl. Johannesi Prassku, oroduj za nás!

Dr. Jan Larisch

Dne 10. listopadu tohoto roku uplyne 
77 let od mučednické smrti P. Johanne-
se Prasska. Kdo to byl a proč o něm 
v rubrice osobnosti víry v našem diecé-
zním časopise Okno psát?

Otec pocházel ze Strahovic
P. Johannes Prassek se narodil 13. srpna 
1911 v Hamburku-Grindelu, ale svými 
rodovými kořeny po otci patřil do Stra-
hovic ve Slezsku. Jeho otec Johannes 
Prassek se ve Strahovicích 19. června 
1886 narodil a žil zde až do roku 1904, 
kdy jako vyučený zedník odešel za prací 
do průmyslově se rozvíjejícího se Ham-
burku. Tam se oženil se služebnou Marií 
Hartmannovou (*1886), která pochá-
zela z Meklenburska a přišla do Ham-
burku za prací stejně jako on. Rodina 
žila v dělnickém severním předměstí 
Hamburku – Barmbeku, měla celkem 
tři děti: Emmu, Johannese a Paula.

Vliv matky a Školských sester
Mladá rodina patřila do chudé vrstvy 
obyvatelstva, na kterou především do-
padaly ekonomické důsledky 1. světové 
války, a tak dětství budoucího P. Joha-
nnese nebylo vůbec jednoduché. V jeho 
duchovní formaci sehrály roli dva zá-
kladní vlivy. Nejprve to byl příklad vlast-
ní matky, která – předtím evangelička 
– byla přijata do katolické církve a ná-
sledně jako konvertitka vedla intenziv-
ní duchovní život. Druhým byly sestry 
svaté Alžběty, tj. řeholní společenství, 
které v Barmbeku provozovalo základní 
školu, kterou Johannes od roku 1918 do 
roku 1922 navštěvoval. Pak byl přijat 
na katolické gymnázium v Hamburku- 
-Alsteruferu, po kvintě přestoupil v roce 
1927 na gymnázium Johanneum do 
Hamburku-Winterhude, kde v únoru 
1931 maturoval.

Štastný kněz
Rozhodl se pro kněžství, požádal bis-
kupa Berninga o přijetí do kněžského 
semináře, bylo mu vyhověno a hned 
v roce 1931 začal bohoslovecká studia 
– nejprve ve Frankfurtu nad Mohanem 
a od roku 1933 pokračoval ve studiu 
v Münsteru. Zde se setkal s významný-
mi kněžskými osobnostmi, na prvním 
místě s dnes blahoslaveným biskupem 
Clemensem Augustem von Galen, které 
ideově oponovaly nastupujícímu nacis-



Hrušov navštívil psychiatr a řeckokatolický kněz P. Max Kašparů. Požehnal varhany, celebroval mši svatou a přednášel. Foto: Vojtěch Curylo

Brigádu během oprav staré zvonice v amfiteátru ve Štramberku uspořádala místní farnost v sobotu 10. října. Foto: Dominik David

Na první svaté přijímání v rouškách z neděle 11. října budou vzpomínat děti z farnosti sv. Bartoloměje v Odrách. Foto: Nela Franková

V úterý 13. října vyzvedli technici do věže kostela ve Sviadnově dva nové zvony. Ocelový z r. 1918 zvonici po 102 letech opustil. Foto: Pavel Siuda


