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INFORMACE / DIÁŘ

Začal jubilejní rok 900. výročí premonstrátů 

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

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)

1. 1. 2021 9.30 Ostrava – katedrála Slavnost Matky Boží P. Marie (b. Martin a b. František)

6. 1. 18.00 Ostrava – katedrála Slavnost Zjevení Páně (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

Premonstráti oslaví příští rok 900 let 
od založení prvního kláštera sv. Nor-
bertem v Prémontré ve Francii. Stalo se 
tak na Vánoce v roce 1121. Významné 
výročí oslaví řeholníci jubilejním rokem, 
který zahájili v sobotu 28. listopadu 
nešporami z 1. neděle adventní přímo 
u ostatků zakladatele řádu ve Strahov-
ském klášteře. Do Prahy byly převezeny 
v 17. století. V klášterní bazilice celeb-
roval v neděli 29. listopadu mši svatou 
papežský nuncius Mons. Charles Bal-
vo. Ten také při zahájení oslav přečetl 
dekret apoštolské penitenciárie, který 
z rozhodnutí papeže Františka umož-
ňuje odpustky získat během celého 
jubilejního roku. 

Plnomocné odpustky pro  
poutníky až do ledna 2022

Termín je vymezen od 1. neděle advent-
ní (29. listopadu 2020) až do svátku Křtu 
Páně (9. ledna 2022). Odpustky mohou 
získat poutníci, kteří osobně navštíví ju-
bilejní kostely nebo oratoře řádu. Mezi 
vybraná místa patří klášterní kostely 
a jiná místa, kde premonstráti působí. 
V ostravsko-opavské diecézi žádné ta-
kové místo nemáme. Členem premonst-
rátského řádu je však biskup František 
Václav Lobkowicz. Nejbližším poutním 
cílem, kde můžeme získat plnomocné 
odpustky, je bazilika Navštívení Panny 
Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. 
V brněnské diecézi je s premonstráty 
spojeno také poutní místo Křtiny, které 
je rovněž na seznamu jubilejních kos-
telů.

Nejblíž na Svatém Kopečku

V České republice řád založený sv. Nor-
bertem působí na Strahově, v Želivi, 
v Teplé a Nové Říši. Sestry premonstrát-
ky mají klášter v Doksanech. Odpustky 
lze získat také na poutních místech, 
kde premonstráti působí. Je to napří-
klad Svatý Kopeček u Olomouce a pout-
ní místo Křtiny na jižní Moravě. Na 
Slovensku je premonstrátské opatství 
v Jasově. Tři kláštery jsou v Rakousku, 
a to v Stift Geras nedaleko Znojma, Sti-
ft Wilten u Innsbrucku a Stift Schägl, 

který rovněž sídlí nedaleko českých hra-
nic – na dohled od vodní nádrže Lipno 
v Horním Rakousku.

Řád v Evropě působí v Německu, Ho-
landsku, Belgii, ve Francii i v Maďarsku. 
Ve světě pak v USA, Kanadě, Brazílii, 
Indii a Austrálii. 

Program jubilejního roku v České 
republice najdete na https://premon-
strati2021.cz/. 

Celosvětový web jubilejního roku má 
odkaz https://www.900premontre.org/. 

Jak odpustky získat? 

Odpustky lze přijmout za obvyklých 
podmínek (svátostná zpověď, přijetí eu-
charistie a modlitba na úmysl Svatého 
otce). Součástí podmínek je navštívit 
v jubilejním roce jako poutníci jubilejní 
kostely nebo oratoře a být tam účastni 
řádně konaných posvátných obřadů, 
nebo se alespoň po vhodný čas budou 
věnovat pokorné modlitbě za obrácení 
hříšníků, získání kněžských a řeholních 
povolání a ochranu institutu lidské ro-
diny. Tyto prosby zakončí poutník mod-
litbou Páně, Vyznáním víry a vzýváním 
blahoslavené Panny Marie a svatého 
Norberta.

Celý text apoštolské penitenciárie je 
k dispozici na webových stránkách 
diecéze www.doo.cz. 
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Vánoce na míru

Kolik týdnů a dnů zbývá do Štědrého dne? Kolik úkolů v práci a ve škole 
je třeba ještě splnit? Kolik faktur proplatit? Kolik napsat pohlednic? 
Kolik napéct cukroví? Kolik nakoupit dárků? Kolik na to mám ještě pe-
něz? Pořád se nám hlavou honí nějaká čísla a termíny. K těmto počtům 
se nám letos ještě přidávají nové dosud o Vánocích nepoznané míry. 

Kolik nás může jít teď v neděli na mši svatou? Kolik na štědrovečerní 
půlnoční? Bude kostel otevřený pro dvacet, třicet nebo padesát far-
níků? Nebo se všechno opět zpřísní a na mši pustí jen patnáct lidí? 
A já se tam už nevejdu? 

Vše se dnes odměřuje a počítá. Do prodejny může jen přesný počet 
nákupních vozíků a před pokladnou držíme od sebe dvoumetrovou 
distanci. Ale i tak je viru pořád moc. Ten žádnou míru nezná. Dál se 
nekontrolovaně šíří po planetě, komplikuje školní vyučování, naku-
pování, znemožňuje cestování, likviduje živnosti, maže úspory z účtů 
a bere životy. Kolik jich už jen u nás bylo? Denně je počítáme. Je jich 
už tolik jako obyvatel středně velkého českého města.

Lékaři mockrát připodobnili současný stav boje s koronavirem k vál-
ce. Jsou v první linii a jednotlivé osobní bitvy těch, kdo s ním bojují, 
vidí zblízka. Stávají se součástí těchto bojů, ale i obětmi. Žijeme sice 
v míru, ale současně prožíváme různá omezení a strach o život stejně 
jako ve válce. Netušíme, kde na nás číhá virová nálož. Ani to, jak moc 
nám a našim blízkým může ublížit.

Prožíváme advent sešněrovaný různými omezeními a nařízeními. 
Hledáme tu správnou míru obezřetnosti a odvahy. A letos ještě více 
než kdykoliv předtím toužíme po míru – po životě bez viru. 

Možná právě tak moc a tak silně toužila celá pokolení po Mesiáši. Po 
Spasiteli, který přinese na zem pokoj, smíření a uzdravení. Měli víru. 

A když zaznělo: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré 
vůle“, věděli, že se dočkali. 

Pavel Siuda
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Nařízení vlády: kostely lze zaplnit z 30 %
Ostrava (pas) – Počty osob, které 
mohou na mši svatou do kostela, se 
od 3. prosince řídí novým krizovým 
nažízením vlády. Faráři již nemusí po-
čítat věřící podle protiepidemického 
systému PES. Nyní bude možné zaplnit 
kostelní lavice z 30 % běžné kapaci-
ty míst k sezení. Kolik to znamená  
osob, si však teď musí spočítat každý 
sám.

Covidový protiepidemický systém PES 
přesně stanovoval počty věřících na 
bohoslužbách podle aktuálního skóre 
nákazy v České republice. Nejpřínější 
fialový stupeň 5, který byl v platnosti od 
poloviny listopadu, umožnil návštěvu 
jen 15 osob. Další rozvolňování mělo 
dovolit 20, 30, 50 a 100 osob. 

Všichni musí sedět

Nové nařízení vlády platné od 3. pro-
since od 00:00 hodin do 12. prosince 
do 23:59 počty upracuje na 30 % míst 
k sezení. Přičemž účastníci po většinu 
času sedí na sedadlech, dodržují, s vý-
jimkou členů domácnosti, minimální 
rozestupy 2 metry mezi účastníky 
sedícími v jedné řadě sedadel, před 
vstupem do vnitřního prostoru si 
dezinfikují ruce, nedochází k podávání 
ruky při pozdravení pokoje a v rámci 
shromáždění nedochází k hromad-

nému zpěvu. Pro účast na svatbách 
a pohřbech je ve stejném termínu 
povolena účast 30 lidí.

Obnova stálé zpovědní služby

Od 8. prosince se obnoví stálá zpovědní 
služba v ostravské katedrále. Rozpis 
kněží je na webu diecéze. 

Biskupové vyzvali k postu za konec pandemie

Při 1. neděli adventní platil 4. stupeň opatření. Do kostela mohlo jen 20 lidí. V Místku si mohli lidé 
dojít pro svaté přijímání a nechat si požehnat knězem adventní věnce. Foto: Ivana Bužková/ČaV

Už se lze i ubytovat

Uvolňování restrikcí se dotkne také 
podnikatelských aktivit biskupství 
v oblasti ubytovacích služeb. Od 4. 12. 
se obnovuje provoz ubytovacích za-
řízení, která jsou uvedena na webu 
diecéze doo.cz, cirkevnituristika.cz 
a apartmanyutrojice.cz.

Brno/Olomouc (pas) – K modlitbě za 
ukončení pandemie koronaviru jsou 
od jejího počátku vyzývání věřící všech 
církví. Katoličtí biskupové na Sloven-
sku vyhlásili již koncem října osm po-
stních pátků za ukončení pandemie. 
Podpořit modlitbu postem se rozhodl 
i brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Vě-
řící své diecéze vyzval k zachovávání 
dobrovolného postu po čtyři po sobě 
následující středy. Postit se v Brně za-
čali 11. listopadu a posledním postním 
dnem je středa 2. prosince. Na tuto 
iniciativu navázali biskupové v celé 
České republice. Lidé se mají postit 
během adventu rovněž ve středy. „Br-
něnský biskup ve své diecézi vyhlásil 
na čtyři středy dobrovolný, vědomý 
a citelný půst za ukončení pandemie, 
k němuž je dobré přidat také almužnu 
na libovolný dobrý účel. To vše nadále 

ve spojení s modlitbou. Přidejme se 
k nim v celé naší zemi po první tři stře-
dy v prosinci – 2., 9. a 16. prosince,“ 
vyzvali biskupové.

Otevřít srdce Bohu

„Kéž nám mimořádný adventní půst 
pomůže otevřít srdce Bohu, kterým 
se necháme milovat, kterého bude-
me milovat a kterého necháme skrze 
sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, 
jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme 
především svou ochotu přijmout Boha, 
který k nám o Vánocích přichází jako 
Zachránce v betlémském Dítěti. Když 
k této Lásce skryté v malém Dítěti bu-
deme volat, když se jí zasvětíme, když 
si doma vystavíme betlém, abychom 
se betlémskému Dítěti poklonili, zaku-
síme Boží ochranu na sobě i na svých 
blízkých. Klanějme se mu, projevujme 

úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, 
kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se 
jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže 
své slitování. Nebude se dívat na naše 
viny a nenechá nás samotné. On je Bůh 
věrný, i když my věrní nejsme. Betlém-
ské Dítě, uctívané v našem národě taky 
jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti 
a lásce. Budeme-li ho milovat, naše lás-
ka změní nejen náš život, ale taky pře-
může nenávist v mezilidských vztazích. 
Přichází naše chvíle, abychom se vrátili 
zpět ke své první Lásce, k Bohu.“

Nemocní biskupové

Covid-19 prodělal v říjnu  administrátor 
diecéze biskup Martin David. Aktuálně 
se nemoc projevila u olomouckého ar-
cibiskupa Jana Graubnera a pomocné-
ho biskupa Josefa Nuzíka. Arcbiskup je 
v nemocnici.
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Světlo z Betléma posílá devítiletá Maria

Zasvěcení Dítěti Ježíš
(Pro modlitbu u jesliček v rodině)

Betlehem – Letošní Vánoce mají jednu 
jistotu: Betlémské světlo. I přes všechna 
omezení, která panují v cestování mezi 
jednotlivými zeměmi, se hornorakous-
kému rozhlasu ORF podařilo do Lince 
dopravit lampu s hořícím plamínkem 
z Betléma. Letos si pro ně však nezaletěl 
žádný rakouský školák, jak bylo dlou-
holetou tradicí. Světlo z místa Ježíšova 
narození lidem v Evropě zprostředko-
vala devítiletá betlémská dívka Maria 
Khoury. 

Školačka z místní křesťanské rodiny se 
úkolu ujala s velkou radostí. „Moje ro-
dina a já jsme velmi hrdí, že můžeme 
být součástí letošní rakouské vánoční 
tradice,“ řekla Maria z Betléma, kterou 
při přebírání světla v chrámu Božího 
narození vyfotografoval kameraman 
Walid Kamar z Jeruzaléma. Jeho úkolem 
také bylo dopravit speciální lampu na 
letiště do Tel Avivu, odkud se tradič-
ní vánoční symbol dostal v minulých 
dnech do Rakouska. 

Rodina Walida Kamara provází kampaň 
„ORF-Friedenslicht – Světlo míru“, jak 
se vánoční akce oficiálně v Rakousku 
jmenuje, od jeho počátku v roce 1985. 
Lampu s hořícím plamenem předal 
izraelský kameraman v Tel Avivu bez-
pečnostnímu důstojníkovi letecké spo-
lečnosti  Austrian Airlines. 

Světlo se letos dostane i do českých 
domovů. „Vzhledem k současnému 
vývoji epidemie proběhne v sobotu 
12. prosince 2020 místo mezinárodní-
ho setkání skautských delegací v Ra-
kousku online stream z ekumenické 
bohoslužby v Salcburgu. Vlastní pře-
dávání plamínku Betlémského světla 
proběhne na hranicích sousedících 
států,“ uvádějí skauti.

Rozvoz po České republice je pak na-
plánován na sobotu 19. prosince. „Po-
kud to situace dovolí, proběhne roz-
voz Betlémského světla po republice. 
Tímto dnem začíná možnost pořádání 
místních akcí. Doufáme, že epidemiolo-
gická situace v prosinci dovolí průběh 
rozvozu Betlémského světla i místních 
akcí. Samozřejmě se budeme snažit 
v co největší míře respektovat nařízení 
pro omezení šíření nákazy,“ dodávají 
skauti.

Pavel Siuda

Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, 
doufáme v tebe, milujeme tě 
a klaníme se ti jako svému Králi. 
Svou moc a slávu jsi skryl do podoby 
malého dítěte. Mnoho národů světa 
tě takto uctívá. I my tě uctíváme 
ve tvém Dětství, jako našeho Pána, 
Spasitele a Boha, který všemu vládne 
a všechno tvoří nové.
 
Věříme, že nás miluješ, proto chceme 
dnes začít nový život. Prosíme tě, 
smiluj se nad námi, odpusť nám 
naše hříchy a stvoř nám srdce čisté 
– srdce dítěte. Ty víš, že nejsme 

schopni bez tvé pomoci vykonat 
žádný dobrý skutek. Dej nám své 
požehnání, abychom byli schopni 
konat alespoň malé skutky lásky. 
Odevzdáváme se ti. Dívej se našima 
očima, usmívej se naším úsměvem, 
promlouvej našimi ústy, pracuj 
našima rukama. A kdybychom na 
tebe někdy zapomněli, připomeň 
se nám způsobem tobě vlastním – 
milosrdenstvím a něžnou láskou. 
Přijmi nás, malý Králi, do svého 
Nejsvětějšího Srdce jako své malé 
bratry a sestry a obejmi nás svou 
láskou. Amen.
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Nová vitráž k 30. výročí návratu salesiánů

Ostrava – Kostel sv. Josefa na Vítkovické 
ulici v Ostravě spolu se salesiánským 
střediskem tvoří jeden celek. Základy 
díla Dona Boska budoval v 30. letech 
20. století budoucí litoměřický biskup 
Štěpán kardinál Trochta. Unikátní stav-
ba z ocelové konstrukce z nedalekých 
železáren slouží salesiánům dodnes. Po 
vynucené přestávce mezi lety 1950 až 
1990 se areál vrátil původnímu účelu. 
30. výročí obnovení činnosti si připo-
menou 8. prosince. Areál se za tu dobu 
podařilo kompletně zrekonstruovat. 
Nově bude největší okno zdobit barev-
ná vitráž. 

Již 30 let kráčíme s mladými  
ke Vzkříšenému

„Za uplynulou dobu salesiánské dílo 
opět rozkvetlo a mnoho dobrého se po-
dařilo vykonat. Rozkvět je patrný i z uli-
ce na fasádě domu. V letech 2006–2008 
se na domě vyměnila okna, mříže po 
armádě se již nevrátily zpět,“ uvedl 
ředitel ostravské komunity salesiánů 
P. Jiří Caha. Opravy areálu pokračovaly 
i v dalších letech. „Byla opravena 
a nabarvena potupně celá fasáda – po-
čínaje kostelem v roce 2008 a konče 
přední stranou do ulice v roce 2012, na 
které záhy přibyly nápisy SALESIÁNI 
a DON BOSCO.“

Nad klášterem zavlála na stožáru salesi-
ánská vlajka a na fasádě pod okny byly 
v létě 2016 zdařile realizovány krásné 
graffiti. „Malby vyjadřují, co je naším 
posláním a jaká je naše činnost. Letos 
chceme design domu dokončit a za-

vršit. Nad hlavním vstupem do domu 
okno vyplní nová vitráž,“ prozradil sa-
lesián Jiří Caha a dodal, že dílo bude 
symbolizovat motiv vzkříšení.

„Vrcholem a současně i duchovním 
základem našeho díla a i celého naše-
ho života je Ježíšova smrt a jeho vzkří-
šení, které především o Velikonocích 
slavíme. Motiv vzkříšení bude ztvár-
něn v centrálním okně nad hlavním 
vstupem do domu formou malované 
vitráže,“ vysvětlil ředitel komunity. 
Autorem návrhu obrazu Vzkříšení je 
Marie Koplová z Ostravy, realizace vit-
ráže se ujala dílna Zdeňky Čermákové 
z Prahy.

Obraz symbolizuje těžní věž, 
Krista i Eucharistii

„Okno o rozměru 8 x 2 m má strukturu 
těžní věže, což může vyjadřovat i to, 
že Kristus vychází z temného hrobu 
ven na světlo jako vítěz. To je důvod 
naší radostné víry. Radost a víra jsou 
také hodnoty na graffiti, které s oknem 
bezprostředně sousedí prostorově, 
barevně a myšlenkově. V okně nalez-
neme i další barvy, které se objevují 
na ostatních graffiti, a také další, sym-
bolicky zobrazené hodnoty: laskavost 
a přátelství, rodina a služba. Vše urči-
tým způsoben souvisí se Vzkříšením,“ 
popsali salesiáni motiv vitráže, která 
rezonuje také s posláním následovníků 
sv. Jana Boska. „V 34. článku salesián-
ských stanov čteme: ‚Kráčíme spolu 
s mladými lidmi, abychom je přivedli 
k osobě vzkříšeného Pána, aby v něm 

objevili nejvyšší smysl vlastního živo-
ta a vyrůstali jako noví lidé.‘ Okno 
nad vstupem do domu můžeme tedy 
vnímat tak, že dům s naší činností je 
cestou ke Kristu.“

Sbírka na vitráž Vzkříšení

Přáním ostravských salesiánů bylo osa-
dit okno nad hlavním vchodem do bu-
dovy již na začátku prosince a oslavit 
tak kulaté výročí. Boj s pandemií koro-
naviru s nejistým koncem nouzového 
stavu však slavnostní požehnání urči-
tě posune. Místo 8. prosince se nabízí 
náhradní datum na konci ledna, kdy 
salesiáni slaví památku svého zakla-
datele sv. Jana Boska. Do té doby se 
salesiáni budou snažit vybrat potřebné 
peníze na zaplacení nové vitráže, kte-
rou financují ze svých úspor a z darů 
dobrodinců. „Rozpočet na realizaci 
vitráže, opravy a úpravy rámu, přidá-
ní třetího vnitřního skla a osvětlení je 
cca 350 tis. Kč. Z této částky uhradí sa-
lesiáni ze svých příjmů 140 tisíc korun. 
Od února je již vybráno ze sbírek a od 
jednotlivých dárců celkem 71 760,- Kč. 
Do cílové částky zbývá ještě sesbírat 
139 tisíc korun,“ podotkl otec Jiří Caha, 
SDB, s tím, že na podporu salesiánů 
lze využít jejich účet: 2501349963/2010 
pod VS: 0812. „Děkujeme za jakouko-
li vaši podporu, ať už to je modlitba, 
různá forma osobního zapojení a na-
sazení, finanční a materiální pomoc,“ 
poděkoval ředitel ostravské komunity 
salesiánů.

Pavel Siuda

Fasádu salesiánského domu na Vítkovické ulici v Ostravě doplní nad oknem centrálního schodiště barevná vitráž. Foto: Don Bosco Ostrava
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Studenti a studentky z Oder pomáhají
Ani v druhé vlně pandemie nezůsta-
li studenti pedagogických a sociál-
ních oborů Střední pedagogické školy 
a Střední zdravotnické školy svaté Anež-
ky České v Odrách stranou. Do pomoci 
ve zdravotnických zařízeních se od prv-
ních okamžiků zapojilo devatenáct pl-
noletých studentů oborů Zdravotnický 
asistent a Ošetřovatel. K nim se postup-
ně dle požadavků domovů a sociálních 
zařízení připojili také studenti oborů 
Sociální činnost.  Jejich odbornost vy-
užili v nemocnici Agel v Novém Jičíně, 
na odděleních následné péče v nemoc-
nici v Kopřivnici a Odrách, v domovech 
v Odrách a ve Vítkově, v organizacích 
Archa a Effata v Novém Jičíně. „Za jejich 
ochotu, obětavost, statečnost a velké 
nasazení také přímo v Covidových od-
děleních jim patří velké poděkování.  
Jsou opravdu skvělí a mají srdce na 
pravém místě,“ poděkovala studentům 
ředitelka školy Pavla Hostašová. 

Přinášíme osobní svědectví 
studentek:

Nela Hrachovcová, studentka 4. ročníku 
oboru Zdravotnický asistent

Jsem studentka střední zdravotnické 
školy, a tak se ani mi nevyhnula pra-
covní povinnost, věděla jsem však hned 
sama, že pomůžu. S pomocí jsem začala 
v půlce října na Covidovém oddělení 
nemocnice Agel v Novém Jičíně.

Co mi to dalo a vzalo? Práce v nemocni-
ci mi toho dala a dává hodně. Dozvídám 
se spoustu nových informací, vzdě-
lávám se a prakticky se zlepšuji. Toto 
mi velmi pomáhá při studiu. Vše dělám 
už automaticky, a tím jsem stále lépe 
připravená na svou sesterskou práci 
v budoucnu. Pracuji jako ošetřovatelka, 
občas jako výpomocná sestra. Tato prá-
ce v tomto období na tomto oddělení 
je velmi náročná. Ráno se oblékáme 
do ochranných obleků a ochranných 
pomůcek, v nich v některé náročnější 
dny trávíme i 6 hod, poté máme pauzu 
a následně se opět oblékáme, „topíme 
se ve vlastním potu”. Přestože je prá-
ce za těchto podmínek složitá a těžká, 
bojujeme a zvládáme to, řekla bych 
i na jedničku. Spousta z nás si na ten-
to systém již zvykla, a proto to pro nás 
už není takový boj. Velký obdiv u mne 
získávají za tuto práci všechny ošetřova-

učitelky ze školy nabídly, v téhle těžké 
době jsem chtěla pomoct sestřičkám 
i pacientům. Pracuji na ORL oddělení, 
které je nyní izolační COVID 3 oddělení. 
Práce je opravdu náročná a těžká, jak 
psychicky, tak fyzicky. Práce ve „ska-
fandrech“ je asi to nejtěžší, protože si je 
musíme za 12 hodin několikrát denně 
sundat a znova obléct. Veškeré výkony 
jsou díky tomu samozřejmě složitější 
– ranní úprava, odběry krve, aplikace 
inzulinu, aplikace Fraxiparinu apod. 
Podmínky jsou opravdu těžké, ale já 
si tu práci zamilovala. Dělám 4x týd-
ně 12 hodin, do toho máme práci do 
školy, ale všichni učitelé nám vychá-
zejí co nejvíce vstříc díky pracovním 
povinnostem. Jsem neskutečně moc 
ráda za tuto zkušenost, za možnost po-
moci a za obrovskou praxi do života. Po 
skončení této těžké doby jsem se také 
domluvila s paní vrchní ORL oddělení, 
že bych ráda docházela i o víkendech 
během školy. Personál je ochotný, milý 
a vstřícný. Hlavně si všichni zdravotníci 
na 100 % pomáháme a je skvělé, jak do-
kážeme být v této době ,,sehraný tým”. 
Společně to zvládneme!

telky a sestry těchto oddělení. Výpomoc 
v nemocnici a práce na mém oddělení 
mě velmi baví a naplňuje. V podstatě 
si už bez ní nedokážu představit žít, 
opravdu mě tato práce baví. A těším 
se, až ji jednou budu moct dělat naplno. 
Jelikož mívám týdně i několik směn po 
12 hodinách, nejsem schopná se plně 
věnovat škole nebo plnit docházku na 
online hodinách. Přestože se nám uči-
telé snaží vyjít vstříc a respektují naše 
směny a čas – za to jim děkuji –, je to 
pro nás studenty a maturanty s pra-
covní povinností velmi těžké. Někdy 
mám i pocit, že to nezvládám přijít poz-
dě večer unavená z nemocnice a poté 
plnit úkoly a učit se. Je to velmi náročné. 
Avšak myslím si, že jsme všichni silní 
a vše zvládáme! A situace se pomalu 
lepší. Doufám, že bude jen a jen lépe 
a že tato nemoc bude postupně ustu-
povat. A my vše zvládneme, i tu naši 
maturitní zkoušku.

Brigit Oprštěná, studentka 4. ročníku 
oboru Zdravotnický asistent

Na pomoc do nemocnice jsem se při-
hlásila ihned, jakmile nám to paní 

Studentky z oderské církevní střední školy na Covidovém oddělení nemocnice Agel v Novém Jičíně. 
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Tříkrálová sbírka a tři scénáře koledování
Tříkrálová koleda zazní! Tak zní slogan 
Tříkrálové sbírky 2021. Možná nebude 
znít ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá 
léta, a především požehnání do roku 
nového roku chtějí tři králové přinést 
do českých domovů navzdory koronavi-
ru. Na prvním místě však stojí zdraví 
koledníků i dárců, králové se tak pilně 
připravují na koledu v rouškách i kole-
du virtuální.

„Na Tříkrálovou sbírku se připravu-
jeme, ale víme, že tento ročník bude 
jiný,“ říká koordinátor sbírky pro ostrav-
sko-opavskou diecézi Martin Hořínek 
a zmiňuje několik rozměrů sbírky, od 
finančního, společenského, komunit-
ního až po pastorační. „O žádný z nich 
nechceme ani v této obtížné době 
přijít. Hledáme proto způsoby, jak ko-
ledování umožnit. Samozřejmě tak, aby 
bylo bezpečné. Bezpečnost koledníků 
i dárců pro nás byla vždycky důležitá 
a letos to nabývá ještě jiného významu 
a naléhavosti a tomu bude podřízena 
podoba koledování.“

Organizátoři sbírky napříč republikou 
pracují se třemi variantami koledování. 
Ta nejoptimističtější počítá s uvolněním 
všech restrikcí a klasickou tříkrálovou 
koledou v období od 1. do 24. ledna 
2021. Realističtěji se však v současné 

V sobotu 28. listopadu měl v Hlavnici pro-
běhnout tradiční Farní silvestr, tentokrát 
spojený s benefiční sbírkou pro mobilní 
hospic Charity Opava Pokojný přístav. Po-
řádání Farního silvestru sice znemožnila 
koronovirová opatření, sbírku na Pokojný 
přístav však nezhatila. A tak se v sobotu 
na farní zahradě sešli hlavničtí farníci 
při svěcení adventních věnců, které bylo 
spojeno s možností přispět na mobilní 
hospic. A výsledek je ohromný – na místě 
se vybralo 30.600 korun, což společně 
s dalšími 37 tisíci korun, zaslanými dárci 
na účet Charity Opava, již nyní přineslo 
Pokojnému přístavu 67.600 korun. I pro-
to byla sbírka z rozhodnutí pořadatelů 
prodloužena až do konce roku.

„Farní zahrada byla pro všechny zájem-
ce otevřená od 16 do 18 hodin v soula-

du s předepsanými hygienickými pra-
vidly,“ popisuje Gabriela Nádeníčková, 
která patří spolu s Barborou Čalovou 
a stěbořickým duchovním správcem 
o. Klementem Rečlem k hlavním orga-
nizátorům sbírky. „Kromě možnosti 
přispět si lidé mohli také koupit různé 
rukodělné výrobky, teplé nápoje z vý-
dejního okna nebo speciální sekt pro 
hospic, který byl připraven pro pláno-
vané silvestrovské posezení,“ doplňuje. 
„Ten si mohli lidé odnést domů a tam 
si připít se svými blízkými.“

Když už bylo před vyhlášením druhého 
nouzového stavu jisté, že Farní silves-
tr nebude moci proběhnout, přejme-
novali pořadatelé akci na (Ne)silvestr 
a rozeslali dopisy s prosbou o pomoc 
pro Pokojný přístav řadě podnikatelů 

trikralovasbirka.cz, kde jim koledníčci 
popřejí, a bude možné pomocí darova-
cí brány přispět na podporu záměrů 
konkrétní Charity. Mimo to je možné 
sbírku podpořit, jako každý rok, dár-
covskou dms ve tvaru: DMS KOLEDA 
30 (60 nebo 90) na číslo 87 777 nebo 
prostřednictvím tříkrálového účtu: 
66008822/0800, VS 777 (případně VS 
konkrétní Charity).

Sylva Lejsková, Diecézní charita

a poté ji otiskli také v místních médi-
ích. „Protože se naše snažení setkalo 
s tak skvělou odezvou, rozhodli jsme 
se sbírku prodloužit do konce roku,“ 
uzavírá Gabriela Nádeníčková. Finanč-
ní dary můžete tedy až do 31. pro-
since zasílat na účet Charity Opava 
154871941/0300, s uvedením VS 19. 
Do poznámky je zapotřebí uvést „be-
nefice“. 

„Chtěl bych do Hlavnice poslat velké 
poděkování, částka, kterou jste v tak 
relativně malém společenství a v tak 
náročné době vybrali, je skutečně ob-
divuhodná,“ vzkazuje ředitel Charity 
Opava Jan Hanuš. „A Pokojný přístav 
financi v těchto dnech skutečně po-
třebuje,“ dodává s uznáním.

Ivo Mludek, Charita Opava

V Hlavnici vybrali 30 tisíc na Pokojný přístav

chvíli jeví koleda s omezeními, při níž 
budou dodržena všechna nařízení. 
V přípravách je také koledování online, 
ale jak říká hlavní koordinátorka Gab-
riela Víšová: „Jen velmi neradi bychom 
koledovali pouze virtuálně, protože 
osobní setkávání je jedním z pilířů 
sbírky. Přesto se i na tuto variantu pilně 
chystáme.“ 

Online koleda přivede dárce na webo-
vé stránky Tříkrálové sbírky www.

Pokud koledníci v lednu do ulic vyrazí, budou muset mít roušky a desinfekci. Foto: Sternsinger.de
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Některá přání splnit nedokážeme, jiná ano…
Čtyřletý Makar vyrůstá sám s tatínkem 
a třemi sourozenci. Tatínek navíc ztratil 
práci a zabezpečení rodiny je tak zase 
o něco těžší. Společně žijí v Mariupoli 
na východě Ukrajiny. Ve městě, které 
leží jen pár kilometrů od frontové li-
nie, nezbývá rodině nic jiného než si 
vystačit s málem. Nemají kam jinam jít. 
Nejvíce by si přál, aby se k nim vrátila 
maminka, která je opustila… 

Nejpotřebnějším dětem, které kvůli 
války ztratily dětství i radost ze života, 
chceme darovat kousek této radosti 
zpět. Pomozte nám splnit jejich přání! 
Zapojte se do Mikulášské nadílky.

Mikulášskou nadílku pořádá Středisko 
humanitární pomoci a rozvojové spolu-
práce Diecézní charity ostravsko-opav-
ské od roku 2017. Cílem je obdarovat 
potřebné děti a přinést jim kousek ra-
dosti do nuzných podmínek, ve kterých 
žijí. „Loni na nadílku dárci přispěli přes 
150 tisíc korun. Díky tomu se nám poda-
řilo splnit všech 85 přání a dětem žijícím 
v blízkosti bojových zón jsme na místě 
předali 160 mikulášských balíčků,“ shr-
nuje loňskou nadílku Miroslav Hodeček, 
vedoucí humanitárního střediska.

Letos poprvé, za čtyřletou historii pro-
jektu, bude mít nadílka kvůli pandemii 
koronaviru jinou podobu. V minulých 
ročnících dárci plnili dětem konkrétní 
přání pořízením konkrétního dárku, 
o který si děti napsaly sv. Mikuláši. Ba-
líčky pak humanitární pracovníci osob-
ně předali dětem na východě Ukrajiny. 

„Přesto, že nemůžeme tak jako dřív 
převézt a předat dárky osobně, dárci 
se mohou zapojit a podpořit finančně 
přání dětí. Za vybrané prostředky pak 
naši partneři z Caritas Mariupol dár-
ky nakoupí a rozdají tamním dětem,“ 
upřesňuje změny Miroslav Hodeček. 

Mimo bojové zóny na východě Ukrajiny 
jsou v nadílce nově děti z Žytomyrské 
oblasti. „Při osobních návštěvách jsme 
viděli, v jak hrozných a nevyhovujících 
podmínkách některé potřebné děti 
a jejich rodiny žijí, proto jsme v oblasti 
začali tento rok pomáhat v rámci něko-
lika projektů a rozhodli se zapojit děti 
z regionu nedaleko nechvalně známého 

Černobylu i do Mikulášské nadílky,“ do-
plňuje Miroslav Hodeček.

Celkem je možné tento rok obdarovat 
50 dětí. 25 jich žije v blízkosti bojových 
zón na východě Ukrajiny a 25 jich po-
chází z velmi chudé Žytomyrské oblasti. 

Dárci se mohou do Mikulášské na-
dílky zapojit příspěvkem na pořízení 
konkrétního dárku do 15. prosince. Se-
znam všech dětí a jejich přání naleznou 
zájemci na webových stránkách www.
adoptujsi.cz

Mikulášská nadílka bude dětem předá-
na na svátek sv. Mikuláše, který se na 
Ukrajině slaví 19. prosince.

Jak se můžete zapojit do Mikulášské nadílky?

Veronika Mechová ze Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce předává dárek při 
loňské charitativní akci na Ukrajině. Foto: Diecézní charita ostravsko-opavská

Příspěvek na nákup dárku

Chcete-li udělat radost konkrétnímu dí-
těti, vyberte si přání na webových strán-
kách a dejte nám vědět, komu chcete 
splnit přání. Můžete nás kontaktovat 
e-mailem: veronika.mechova@dchoo.
charita.cz, nebo telefonicky: 733 741 
216. Přání pro vás rezervujeme. 

Přispět na konkrétní dárek je možné do 
15. 12. 2020.

Finanční dar

Přispět libovolnou částkou je možné na 
transparentní účet: 2800779701/2010 

s variabilním symbolem 999. Za vy-
brané finanční prostředky nakoupíme 
dárky na Ukrajině a předáme je dětem.

Finanční dary můžete zaslat do 15. 12. 
2020.

Darujme.cz

Stačí 3 kliknutí a nadílka rozsvítí oči 
dalším dětem. Přes portál darujme.cz 
můžete přispět konkrétní částkou. Vý-
zva je otevřená do 19. 12. 2020.

Za takto vybrané prostředky koupíme 
na Ukrajině dárky dětem, které nebu-
dou mít konkrétního dárce.
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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

Světlo mladým s handicapem potřinácté 
I letos navzdory pandemii bude svítit 
Světlo mladým s handicapem, a to již 
potřinácté!

Celá tato benefiční akce spočívá v pro-
deji minisvítilen, lamp, baterek a vánoč-
ního osvětlení, které rozzáří vaše výle-
ty, cesty, domovy i vaše srdce. Výtěžek 
z akce podpoří mladé lidi se zdravotním postižením ze so-
ciálně aktivizační služby BRÁNA – celá částka bude použita 
na přípravu a realizaci integračních aktivit, výletů a pobytů.

Protože se s vámi nemůžeme potkat, jak jsme byli zvyklí, 
letos jsme tuto benefiční akce uspořádali v „co–virtuální“ 
verzi od 14. 11. do 14. 12. Zakoupit „světlo“ si tak můžete 
prostřednictvím e-shopu na našem novém webu https://
www.svetlomladymshandicapem.cz/obchod/ nebo QR kódu.

Veškeré informace o této benefiční akci a o projektech, které 
jste nám pomohli pro BRÁNU realizovat, najdete na www.
svetlomladymshandicapem.cz! Děkujeme, že s námi svítíte!

Den sdílení SPOlupracujících manželských párů 
Centrum pro rodinu a sociální péči Vás – spolupracující 
manželské páry – srdečně zve 12. 12. na setkání, které má 
sloužit ke sdílení, inspiraci, naplnění a k vytváření jednoty 
v práci se snoubenci.

Cílem setkání je sdílení a vzdělání – takové, aby poskytlo 
posilu, rozhled a osvěžení – péči o samotné lektory. Víme, 
že všechny životy jsou plné programu, proto budeme rádi, 
když přijedete, abychom společně zažili adventně radostný 
a inspirativní den. Setkání se uskuteční na ulici Syllabova 
19 v Ostravě-Vítkovicích od 9:00. 

PROGRAM:

9:00    Představení a sdílení aktivit pro manželské páry

10:30  Káva a občerstvení

11:00  Přednáška MANŽELSTVÍ NENÍ V KURZU (Maria Fri-
drichová)

12:30  Oběd

13:30  Vize a strategie příprav na manželství v diecézi a diskuse

15:00  Přestávka na kávu a moučník

15:30  Modlitba chval a přímluva za rodiny

17:00  Zakončení

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře, který najdete 
na našem webu www.prorodiny.cz v aktualitách. V Centru 
je k dispozici také herna pro děti a v potřebných případech 
zajistíme pečovatele.

Informace poskytuje Ondřej Rozkopal – kontakt: orozkopal@
prorodiny.cz, tel.: 731744400.

Prosincový časopis In! se Simou Martausovou 

Doba adventní je doba očekávání. Můžeme očekávat spoustu 
věcí, lepší situaci, lepší zdraví, lepší životní podmínky, ale to, 
co je v tuto dobu opravdu důležité, je očekávat, že se vyplní 
Boží zaslíbení. Boží láska přijde mezi nás. Slovo se stane 
tělem. Že Ježíš přijde do mého života i srdce. Prosincový IN! 
chce být jedním z průvodců k tomuto cíli. Poznat, pozvat 
a zakusit Ježíšovu přítomnost.

V aktuálním čísle najdete například adventní kalendář plný 
výzev. „Místo čokolády v adventním kalendáři jsme si pro 
vás přichystali spoustu výzev, které vám pomohou rozví-
jet duši a tělo. Pojďte s námi prožít netradiční čekaní na 
příchod Spasitele,“ informuje své čtenářky redakce dívčího 
časopisu. „Budeme se navzájem podporovat, motivovat 
a sdílet své výzvy. Zapojte se našem webu in.cz a Instagra-
mu @casopisin.“

Krásné a naplněné očekávání Ježíše, našeho Pána přeje 
redakce IN!
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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

Dobrovolnické nasazení v Domově Vítkov

Když nám bylo umožněno pracovat jako dobrovolníci v za-
řízeních sociálních služeb, neváhal jsem ani chvíli a už 
jsem volal do zařízení, ve kterém mám i praktickou výuku. 
Jde o zařízení, které se jmenuje Domov Vítkov. Přesněji jde 
o domov důchodců, ve kterém jsem (a prohlašuji to hrdě) 
dobrovolníkem. Personál tohoto zařízení je neskutečně pra-
covitý a jsem velice rád, že mě osobně zasvětili do toho, jak 
takový běžný den (během korona krize) probíhá. Na nabídku 
stát se dobrovolníkem jsem kývl z jednoho prostého důvodů 
a ten zní: Myslím si, že se nic nevyrovná zkušenostem, kte-
ré nasbírám právě v onom zařízení. A mohu zde pomáhat 
potřebným.  

Daniel Kolesa, student 3. ročníku oboru Sociální činnost

Skromně, ale přesto společně, jsme zahájili advent

Jednou z tradičních akcí naší školy je každoroční žehnání 
adventních věnců, které pak zdobí třídy i další prostory školy. 

Přestože letos byla bohoslužba spojená s touto událostí velmi 
komorní, mohli jsme ji společně prožít! Zapálené svíčky na 
adventních věncích tak přinášejí naději a potěší všechny 
studenty i zaměstnance, kteří se mohou v těchto dnech učit 
a setkávat ve škole.

Na ty ostatní myslíme nejen při středečních bohoslužbách 
a při rozjímání u adventního věnce.

Jarmila Johnová, Biskupské gymnázium Ostrava

Soutěž: Jak svatá Ludmila naše životy ovlivnila

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická školasvaté 
Anežky České v Odrách vyhlásila 5. ročník celostátní literární 
soutěže na téma sv. Ludmily. Školní kolo je v režii jednotlivých 
škol a končí 31. 12. 2020. Více na  www.cssodry.cz

Nové katechetické direktorium
Sobota 16. 1. 2021, 9.00–13.00 | P. ThLic. Petr Smolek

Zveme všechny zájemce na seminář týkající se nově vydané-
ho dokumentu katolické církve. V rámci přednášky budou 
účastníci uvedeni do četby nového dokumentu, seznámí 
se s hlavními myšlenkami a perspektivami a s podněty pro 
katechetickou praxi v našich podmínkách. 

Direktorium je dokument závazný pro celou katolickou 
církev. Představuje aktuální chápání katecheze a vymezuje 
její hlavní úkoly a perspektivy v současném světě. Nové 
Katechetické direktorium, vydané 25. 6. 2020, navazuje na 
dva dřívější dokumenty z let 1971 a 1997.

Pokud to epidemická opatření dovolí, uskuteční se semi-
nář v budově biskupství. V opačném případě se uskuteční 
online. Je zapotřebí se přihlásit do 14. 1. 2021 na www.doo.
cz/prihlaska.

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

doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. 

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

Kurzovné 2 500 Kč | pro kněze a katechety s platnou kano-
nickou misí v ostravsko-opavské diecézi ZDARMA.

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

Kurz je akreditován v systému DVPP u MŠMT ČR. 

Přihlášky do 10. 1. 2021 na www.doo.cz/prihlaska. 

Studna „PRAŠIVÁ“ na Haiti
V rámci setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé v roce 
2019 proběhl doprovodný charitativní projekt Studny na 
Haiti pod záštitou organizace Praha – Haiti. Všichni, kdo se 
do projektu zapojili, namalovali příběh kapky vody a každou 
kapkou přispěli částkou 50 Kč na stavbu studny na Haiti. 
Díky výtěžku sbírky nese jedna ze studen na Haiti jméno 
„Prašivá“. Z důvodu omezení kvůli pandemii Covid-19 se 
některé práce opozdily, nicméně nyní již je vrt hotov. Má 
hloubku 28 m, hladina po navrtání zvodnělé vrstvy vystou-
pala do 21 m. Více informací najdete na webu pod odkazem 
http://www.praga-haiti.cz/studny#prasiva.

Ve spolupráci s Centrem pro rodinu a Centrem pro mládež 
začínáme připravovat program setkání 1. července 2021 
na Prašivé. Těšíme se na setkání s vámi!
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Štramberská Stará věž s novou střechou
Ať je v zemi koronavirus, svítí slunce, 
nebo mrzne, turisté si do Štramberku 
vždy najdou cestu. Z malebné siluety 
města se však na část tohoto roku vy-
tratila jedna z věží. Vedle hradní Trúby 
a věže farního kostela sv. Jana Nepo-
muckého je to právě Stará věž vedle 
fary, která na snímcích pořízených 
během podzimu bude chybět. Město 
ve spolupráci s farností se pustilo do 
její opravy. Impuls však přišel přímo 
z nebe. Záchranu Staré věže totiž ini-
cioval úder blesku 29. května 2018. 
„Moc nechybělo a tato dominanta 
města mohla být zničena,“ popisuje 
událost ve štramberském zpravodaji 
radní města Petr Buzek. Výboj blesku 
naštěstí střechu nezapálil. Citelně však 
poškodil nosnou konstrukci. 

„Při bližším pohledu z amfiteátru bylo 
jasně vidět, že došlo ke zničení hlavní-
ho nosného pilíře, k poškození střechy 
a k dalším materiálním škodám. Při 
důkladné prohlídce odborníky bylo 
navíc zjištěno, že v důsledku stáří 
je mnoho trámů v havarijním stavu, 
mnohé jsou napadeny hnilobou, hou-
bami, dřevokazným hmyzem a hrozí 
narušení statiky celé horní části. Bylo 
jasné, že oprava kulturní památky  
je nutná, ale zajistit finanční prostředky 
majitelem objektu bylo nemožné, 
protože farnost nyní splácí půjčky 
z opravy fasády a střechy kostela na 
náměstí. 

Milionová výhra se dělila 
Radostná zpráva dorazila letos v červnu 
z Prahy. Štramberk se stal „Historickým 
městem roku 2019“ a současně s tímto 
titulem získal odměnu 1 milion korun. 
Podmínkou ministerstva kultury bylo 
použít finance pro obnovu kulturních 
památek, které byly zapsané v daném 
roce na seznamu žadatelů o příspěvek. 
V Radě města jsme usoudili, že částí 
výhry podpoříme zvonici a část peněz  
se využije na poslední úpravy na Trú-
bě,“ uvedl radní Buzek, který je vděčný 
všem zastupitelům města, kteří tento 
návrh podpořili. 

Oprava věže byla po výběrovém řízení 
svěřena firmě Teslice CZ, s.r.o., která 
má s podobnými opravami letité zku-
šenosti. Do práce se tesaři pustili bě-
hem srpna. V polovině října byly téměř 

všechny dřevěné prvky demontovány. 
Veškeré úpravy běží pod dohledem 
odborníků, zástupců farnosti a města. 
Po dohodě s památkáři bylo rozhodnu-
to, které trámy se do konstrukce vrátí 
a které budou nahrazeny novými repli-
kami. Do začátku listopadu měla firma 
vyrobeny veškeré věrohodné kopie ne-
použitelných trámů se všemi detaily 
a během měsíce z nich tesaři postavili 
celou konstrukci a střechu pokryli 
dřevěným šindelem. Na pokrytí byl vy-
brán modřínový šindel. 

Na odstranění nepoužitelných pů-
vodních trámů svolala farnost dvě 
brigády. Vystřídalo se na nich přes čtyři-
cet dobrovolníků z řad farníků a Orla. 
Vlastníma rukama odnosili na náměstí 

několik tun nepotřebného materiálu 
z původní věžní konstrukce. 

Při demontáži střechy věže byly nale-
zeny dvě časové schránky s odkazem 
těch, kdo věž naposledy opravovali. 
Uvnitř byly staré fotografie, mince a také 
dokumenty ze života města v minulých 
dvou stoletích. Kopie těchto dokumen-
tů a letošní vzkazy z města a farnosti 
dalším generacím byly vloženy do 
nových schránek a umístěny na věž do 
renovované a nově pozlacené makovi-
ce. Do konce tohoto roku by měly být 
namontované do věže původní zvony, 
ciferníky hodin, motory k pohonům 
a korouhev s orlicí. 

Mgr. Petr Buzek
radní města Štramberk
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Část oprav zaplatí farnost. 
Vyhlásila veřejnou sbírku 
Celkové náklady na renovaci Staré věže, 
která je jediným pozůstatkem původní-
ho kostela sv. Bartoloměje ze 14. století, 
jsou přibližně 1 371 000 Kč. Z této část-
ky pokryje 685 000 část výhry, 137 000 
zaplatí rozpočet města a zbylé náklady 
ve výši 549 000 musí obstarat štram-
berská farnost. 

Chcete-li podpořit i vy obnovu tohoto 
historicky a architektonicky zajímavé-
ho objektu, můžete přispět na konto  
oficiálně zaregistrované veřejné sbírky  
na účet 5813647349/0800. 

Před odesláním částky vepište do po-
známky jméno, příjmení dárce. Veške-
ré příspěvky zaslané do prosince 2020 
budou použity na obnovu Staré věže.

Foto: Farnost Štramberk

Ve Štramberku vyzráli v roce 1241 nad 
tatarskými nájezdníky a dodnes na 
památku vítězství pečou tradiční perní-
kové uši. V roce 2020 obyvatelé „Morav-
ského Betléma“, jak se obci s malebný-
mi dřevěnými domečky a proslulou 
Štramberskou Trúbou přezdívá, vyzráli 
na Covid. Vymysleli totiž způsob, jak 
i přes všechny antipandemické restrik-
ce uspořádat tradiční výstavu betlémů. 
Začala již 1. prosince a potrvá dva mě-
síce až do Hromnic (2. února). 

Jesličky, které přes rok uchovává míst-
ní Vánoční chalupa se stálou expozicí, 
vystaví v oknech rodinných domů a ve 
výkladních skříní obchodů. „Betlémská 
stezka“ začíná u kapličky v Národním 
sadu a má celkem 29 zastavení. Pořa-
datelé mezi ně zařadili i mimořádnou 
scenérii živého betléma, kterou sehra-
jí místní ochotníci 26. prosince. Figur-
kový betlém v místním farním kostele 
bude rovněž vystaven až o Štědrém 
dnu, jak velí církevní tradice.

Betlémy byly dřív než stromek

„Stavění betlémů patří u nás k nejstar-
ším vánočním zvykům, daleko starším, 
než je zdobení vánočního stromku. 
Není rozdíl mezi betlémy historickými 
a současnými. Všechny vznikaly z lás-
ky a pro radost tvůrců i diváků,“ uvá-

„Moravský Betlém“ zve na jesličky v oknech

dějí v pozvánce na zimní procházku 
Štramberkem za líbeznými betlémy 
místní radnice a Vánoční chalupa. 

Do výstavy v oknech a výlohách se za-
pojí osm historických rodinných domů, 
základní škola, cukrárna U Hezounů, 
drogerie, řeznictví, fotoateliér, evange-
lická modlitebna i katolický kostel. Bet-

lémy vystaví také městský úřad, Vánoč-
ní chalupa, Informační centrum, místní 
hotely i pekárna štramberských uší. Na 
webu štramberské radnice je k dispo-
zici ke stažení mapka s vyznačenými 
místy jednotlivých zastávek i seznam 
zapojených domácností a provozoven. 

Pavel Siuda

Zasněžený malebný Štramberk zve letos na procházku po městě, při níž v oknech domů a dalších 
budov najdete vystavené vánoční betlémy. Foto: Iwona Olczyk/Pixabay.com
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Stavění betlémů je radost i starost 
zároveň. Figurky postaviček, kulisy 
staveb i obrazová plátna s nebeskou 
oblohou nebo siluetou Betléma leží od 
února v zaprášených krabicích. Stale-
té kousky mnohdy trpí nevhodným 
skladováním nebo jen zubem času. 
Sádrové a dřevěné sošky jsou leckdy 
poničené natolik, že se vystavovat ani 
nehodí. Kouzlo historických betlémů 
však láká do vánočně nazdobených 
kostelů nejvíc návštěvníků. Proto se 
pastýři, ovečky, tři králové i jednotliví 
členové Svaté rodiny jednou za čas 
objeví i v restaurátorské dílně. Zku-
šení odborníci na dřevořezby, barokní 
plátna i středověké polychromované 
sochy dokážou vyspravit titěrnou 
práci starých betlémářů. Jejich zla-
té ruce umí doslova zázraky. Z dílků 
polámaných sošek vzkřísí dávno ode-
psanou figurku, vyspraví odřený nátěr 
nebo doplní chybějící kousek. Stává se, 
že chybějící sošku musí znovu vyrobit. 
Nejednou scházel v jesličkách dokonce 
samotný Ježíšek.

Dát do pořádku krabice plné figurek 
však zabere spoustu času. Každá vy-
žaduje odbornou péči a s náročností si 
nezadá s velkou sochou. Své o tom ví 
Jan Bittner ze Staříče, který pokračuje 
v restaurátorské tradici svých předků. 
„Když někdo doveze nějakou bednu 
s figurkami a přeje si je opravit, tak už 
ze zkušenosti svého otce a dědy vím, 
kolik to dá práce. Každá se musí očistit, 

napadené červotočem ochránit speciál-
ním roztokem, vytmelit, domalovávat, 
retušovat a lakovat,“ popisuje jen část 
práce s každou postavičkou. 

Do dílny se dostávají většinou dřevěné 
figurky a hojně jsou rozšířené malované 
sádrové odlitky z 19. století. „Figurky 
jsou pěkně dělané, bývají v různých 
velikostech a hezky malované. Bohu-
žel však právě ty ze sádry bývají nejvíc 
poškozené,“ říká restaurátor. Na vině je 
nevhodné skladování a samotný prin-
cip užívání betlémů. „S figurkami a ce-

lou konstrukcí betlémů se manipuluje 
dvakrát ročně. Když se před Vánocemi 
staví a když se na Hromnice sbalí a ulo-
ží do beden. Protože se to dělá tak často, 
dochází k poškození,“ dodává Jan Bit-
tner. Aby se otloukání sošek předešlo, 
měla by každá z nich mít vlastní látkový 
obal nebo bedýnku. Ukládání jednotli-
vých postav do dřevní vlny, jak bývalo 
zvykem, taky nedoporučuje. „V ní se 
figurky do sebe zamotají, a když se to 
špatně uloží, tak jak je po roce z bedny 
vytahujete, tak se jiná zachytí, spadne 
a poláme.“

Nejvíc betlémů, které se dostanou do 
rukou restaurátorů, jsou právě ty vy-
řezávané ze dřeva. Na jejich stavu se 
však vždy nepodepsalo jen stáří, ale 
i neodborné opravy. „Například jsou 
přetřené Unikolkama někdy v 80. le-
tech. Ten nátěr se musí sundat. Když 
je to kvalitní řezba, tak je i kvalitní po-
vrchová původní úprava a je možné 
ty detaily obnovit. Někdy to však ani 
nejde, a tak se to jen retušuje,“ vypráví 
o titěrné práci s každou figurkou. 

Umělecké nadání se musí v restaurá-
torském řemesle projevit také při do-
plňování chybějících částí nebo celých 
postav. „Dodělávají se různé doplňky, 
část figurky, nebo když některá chy-
bí, tak se vyřeže. Na základě analogie 
ostatních postav se udělá skica v hlíně, 
která slouží jako model. Ze dřeva se pak 
vyřeže nová figurka, která se polychro-
muje.  Často v betlémech chybí Ježíšek, 
protože jim jej někdo během Vánoc 
ukradl. Jednou jsme vyráběli k Panně 
Marii svatého Josefa. Jako skicu jsme 
použili jednoho z králů, kterému jsme 
vzali tu truhličku a podle něj vyřezali 
nového Josefa,“ prozrazuje restaurátor-
ské majstrštyky Jan Bittner. 

Součástí kostelních betlémů jsou 
i různé budovy tvořící kulisu města, 
samotná chýše, krajina a také obra-
zové plátno, které tvoří jakousi oponu 
celé posvátné scenérie. Nesmí chybět 
betlémská hvězda. „Ta plátna jsou 
hodně zajímavá, ale jsou také neu-
stálým skládáním zničená. Většinou 
je maloval ten autor betléma. Někdy 
je však jen natažená plachta s noční 
oblohou s hvězdami a kometou, která 
visí nad každým betlémem,“ dodává 
restaurátor.

Pavel Siuda

Když figurce chybí ruka, pomůže restaurátor

Betlém z papíru může mít každý

Restaurátor Jan Bittner při opravě figurky 
jednoho z tří králů. Foto: Pavel Zuchnický

Dřevěné, sádrové, ale také z hmoty zvané  
papírmašé se v minulosti vyráběly figurky do 
betlémů. Speciální hmotu na bázi rozemletého 
papíru, kaolínu a dalších příměsí vyvinul 
v roce 1900 na německé straně Krušných Hor 
talentovaný řezbář Richard Mahr. Betlémy začal 
odlévat ze směsi z názvem „Marolin“, která 
dala i jméno rodinné firmě, která se usídlila 
ve měste Steinach a vyprodukovala tisíce 
betlémských figurek, ale i dalších soch, včetně 
oblíbeného ztvárnění Panny Marie Lurdské, 
sv. Terezie z Lisieux a dalších světců. Osudy 
firmy poznamenala 2. světová válka a centrální 
hospodářství v bývalé NDR. V 90. letech 20. století 
se podařilo produkci obnovit a betlémy se 
z původních forem znovu vyrábějí. 

Siluety některých figurek si můžete stáhnout, 
vytisknout a vytvořit si vlastní papírový betlém. 

, 14cm, 402_5J

www.marolin-figurenshop.at/bastelkrippe-krippenfiguren-zum-selber-ausdrucken-ausschneiden-und-aufstellen
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TÉMA

Největší soukromá výstava letos nebude
Výjimečná situace roku 2020 s nákazou 
Covid-19 jednoznačně ovlivnila a mini-
malizovala dění v životě každého z nás. 
Nejinak je tomu i v pořádání 18. ročníku 
největší výstavy betlémů v České republi-
ce, kterou pořádá Tiskárna Kleinwächter 
ve Frýdku-Místku a na kterou se jistě těšili 
naši stálí hosté, ale i ti, kdo se na ni chys-
tali v tomto roce poprvé.

Výstavu, která se po léta konala v Tiskár-
ně Kleinwächter, jsme museli pro nedo-
statek místa ve vlastních prostorách pře-
sunout do náhradních, větších prostor 
8. základní školy. Za umožnění a podporu 
děkujeme magistrátu města v čele s jeho 
primátorem panem RNDr. Michalem Po-
buckým, DiS, a paní ředitelce PhDr. Ivetě 
Wilczkové.

Svou vysokou účastí a nebývalým zá-
jmem nás vystavovatele neustále motivu-
jete k ještě intenzivnější přípravě oslavy 
českých Vánoc. K oslavě a prožití svátku 
narození Ježíše Krista, který, skromně 
v jeslích položený, rozzařuje tváře nás 
všech, kteří jsme se doposud setkávali 
každým rokem 26. a 27. prosince u pří-
ležitosti výstavy.

K umocnění krásného prožitku měly stej-
ně jako vždy předtím i v letošním zaznít 
krásné tóny živé vánoční hudby pod ve-
dením paní PhDr. Terezy Baronové, Ph.D, 
doplněné prací řezbářů pod vedením 
Lupo Anetty a sbírkou Charity na pomoc 
potřebným, které doplňují úžasnou at-

mosféru Vánoc bez komerčních úmyslů, 
protože Vánoce nejsou o penězích, ale 
o radosti.

V toto roku je obzvláště nutné si připome-
nout a uvědomit podstatu Vánoc, protože 
ne všichni budou mít to štěstí a možnost 
letošní Vánoce prožít tak, jak v minulosti 
byli zvyklí. 

Ne nadarmo je tato výstava betlémů ve 
Frýdku-Místku považována za největší 
v České republice. Považte, že poslední 
výstavu v roce 2019 nabídla ke shlédnutí 

204 betlémů a navštívilo ji více než12.000 
hostů. A za těch 18 let naší výstavu spat-
řili i návštěvníci ze Slovenska, Polska, Ně-
mecka, Finska, Holandska, Anglie, Ruska, 
Turecka, Indie, Jižní Afriky, Kanady, USA, 
Mexika, Argentiny a Australie a Peru.

Sbírka se rozrůstá i díky dárcům, kterým 
děkujeme, a prosíme, podpořte betlé-
mem naši sbírku, která nakonec dělá ra-
dost všem příchozím a nakonec i vám, 
pokud na výstavu přijdete. 

Josef Kleinwächter

Vánoce
Začíná advent, pak nastane čas,

Ježíš do jeslí položený,  
přijde mezi nás.

Kdo chce, ten ho uvidí,  
ve stáji na seně,

jak rozepíná ruce,  
pojďte všichni vstříc ke mně. 

Příležitost velká,  
nepropásněme čas,

otevřme brány srdcí svých,

když Ježíš v jeslích položený,  
přijde mezi nás.

autor: JoKleinNa největší světovou výstavu do italské Verony měl letos Josef Kleinwächter přivézt 24 svých betlé-
mů. Pořadatelé však expozici kvůlli pandemii koronaviru zrušili a přesunuli na rok 2021. 

Josef Kleinwächter přivézt na loňské výstavě s ředitelem televize Noe P. Leošem Ryškou, SDB.
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Kapela GOOD WORK, která je jednou 
z nejpočetnějších popových hudebních 
skupin v Česku, koncertuje už přes 
25 let po celé republice i v zahraničí. 
Na svém kontě má několik hudebních 
videoklipů, z nichž nejnovější „Hej, vstá-
vej“ natáčela ve Zlínském kraji a vybízí 
v něm posluchače k tomu, aby „nese-
děli na zadku a šli něco dělat“. Tak to 
alespoň popsala textařka kapely Vjer-
ka Šablaturová, která se ráda nechává 
inspirovat knihami Marka Orka Váchy. 
Jenže v této době, kdy jsou kolem nás 
opatření kvůli koronaviru, je to „zved-
nutí zadku“ obtížnější. Nicméně kapela 
nic nevzdává. Sice pokusy o zkoušky 
přes videohovory vůbec nešly a zákaz 
zpěvu v říjnu vzala kapela raději už jen 
s humorem, přece jen se našly aktivity, 
kterým se mohli členové věnovat. 

Na jaře GOOD WORK vydal již zmíněný 
videoklip a teď na podzim čeká na své 
uvedení další klip, který natočili během 
letošního bezkoncertního turné. O ka-
pele je známo, že má ráda spojování 
moderního světa, popové hudby, tradic 
a folklóru. Členové jsou totiž z celé Mo-
ravy a mnozí jsou i aktivní členové fol-
klórních skupin. Díky tomu se v písních 
odrážejí tradice a nářečí z těchto oblastí 
– Slovácko, Haná, Valašsko apod. Nový 
klip bude opět v tomto duchu. 

Další důležitým mezníkem kapely jsou 
podzimní páté narozeniny, přesněji 
řečeno – narozeniny nového názvu 
GOOD WORK. Pokud sledujete dění 
v hudební oblasti, tak si GOOD WORK 
určitě spojíte s názvem Paprsky. Ten je 
totiž jejich původním názvem a k přej-
menování došlo právě proto, aby kape-
la dosáhla na širší publikum. „Bylo 
téměř nemožné se s původním názvem 
dostat na světskou scénu – festivaly, 
oslavy měst apod. Už po pár měsících 
přejmenování jsme zažívali změnu,“ 
říká vedoucí kapely Jiří Jakubík a do-
dává, že tímto způsobem mohou při-
nášet Dobrou zprávu i lidem hledají-
cím a nevěřícím. Tento cíl je v kapele 
odedávna. Otevření kostelních dveří 
a „vypuštění“ GOOD WORKu do světa 
pokládají fanoušci i někteří kněží, kte-
ří kapelu provázejí, za krok správným 

GOOD WORK pracuje na klipech i novém CD

Učebnice varhanní improvizace
V nakladatelství 
ArTThon byla vy-
dána Učebnice 
varhanní impro-
vizace. Autorem 
je Bohumil Kra-
tochvíl, který má 
velké zkušenosti 
jako varhaník i pe-
dagog a také jako 
skladatel. Podobná 
publikace dosud 
v České republice 
nebyla vydána. 
Cílem učebnice je 
získání schopnosti 
improvizovat během církevních obřadů. 
Proto se v metodickém kontextu opírá 
o formy používané při liturgii, jakými 
jsou chorálová předehra, preludium, po-

stludium, imitační formy 
a další, založené přede-
vším na tradičních prv-
cích varhanních kompo-
zic. Podklady pro improvi-
zace jsou zvláště chrámo-
vé písně. Tato učebnice 
je vhodným vzdělávacím 
materiálem pro všechny, 
kteří v našich chrámech 
jako varhaníci slouží. 

Pro varhaníky ostrav-
sko-opavské diecéze je 
učebnice k dispozici 
za zvýhodněnou cenu 
260,- Kč. Zakoupit učeb-

nici je možné na biskupství v Ostravě 
u paní Radky Drastíkové tel: 597822241 
e-mail: rdrastikova@doo.cz.

směrem. K tomuto přispívá i styl hud-
by a textů, který mají ve svém reper-
toáru. Jdou cestou moderních zvuků, 
popových linek a aktuálního hudební-
ho dění, ve spojení s texty hlásajícími 
naději a pozitivní hodnoty. 

Aktuálně se skupina GOOD WORK při-
pravuje na vydání nového alba, na kte-
rém spolupracují s českými producenty 
(Ewa Farna, Kryštof, Mig 21), tak i s těmi 
zahraničními producenty, kteří stojí 
např. za TGD a Budka Suflera. Během 
prosince se kapela objeví i v pořadu Čes-
ké televize – Sama doma, kde vystoupí 
s několika svými písněmi.

Vánoční tipy: Pokud si chcete zpříjem-
nit vánoční dobu, doporučujeme klip 
GOOD WORKu Pásli ovce Valaši, který 
natočili ve spolupráci se zpěvákem 
Ghostmanem z Polska. Nebo můžete 
udělat radost na Vánoce CD skupiny, 
které je možno objednat na jejich strán-
kách: www.goodwork.cz.

Poutník slezsko-moravský
Desková hra pro 2–6 hráčů slouží k poznávání 
zajímavých památek opolské a ostravsko-opav-
ské diecéze. Hráči získávají karty památek po 
zodpovězení otázek nebo splněním úkolů uve-
dených na kartách. Hru prodává Karmelitánské 
nakladatelství za 531Kč. 
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KNIHOVNIČKA

KNIHKUPECTVÍ PAULÍNKY
Jungmannovo nám. 18
110 00 Praha 1
Tel./fax: 224 818 757,
On-line knihkupectví: 
www.paulinky.cz 
knihkupectvi@paulinky.cz
objednavky@paulinky.cz

365 dní s papežem Františkem 

Ranní promluvy od Svaté Marty

Ranní promluvy 
papeže Františka 
z Domu sv. Marty 
jsou pojem. Obsa-
hují silné myšlenky, 
konkrétní příměry 
a krátká duchovní 
povzbuzení, která 
se člověku dosta-
nou pod kůži. Pa-
pež se nebojí žád-
ného tématu. Uvažuje o smrti, hříchu 
a ďáblu. O korupci, vzájemném pomlou-
vání i duchu tohoto světa. Úplně nejvíc 
ale rozjímá o nekonečně milosrdném 
a milujícím Bohu. Učí nás dívat se na svět 
s pokorou, milovat druhé s trpělivostí, 
odpouštět, s radostí sloužit a s nadějí 
kráčet i temnými dny.

Udělejte každý den jeden malý krůček 
k velké proměně srdce.

400 stran, vázaná, 389 Kč.

Máma odchází do kláštera!

Stéphanie Combeová

Kláře bude zane-
dlouho čtyřicet. 
Doma má chápají-
cího manžela a tři 
zdravě zlobivé děti. 
Ženu se sklonem 
k perfekcionismu 
z m á h a j í  ú k o l y 
v práci, povinnos-
ti doma i závazky, 
které na sebe vzala 
navíc v zaměstnání 
a farnosti. Potřebovala by na chvíli vy-
pnout, vyčistit si hlavu, zkrátka „dobít 
baterky“. Jako řešení se nabízí týdenní 
duchovní pobyt v klášteře…

Je to dobrý nápad? Bude se umět, as-
poň na týden, oprostit od starostí o své 
blízké? Koho potká a co si od ostatních 
vyslechne? Jaké podněty se překvapivě 
dotknou jejího srdce? A bude si tato 
zdravě skeptická žena i nadále řídit svůj 

úryvek z Písma svatého a modlitba. Kniha 
nás může provázet dobou adventní, ale 
nabízí se i jako milý vánoční dárek.

Váz., 128 s., 249 Kč.

Přízrak z Kolosea

Sophie de Mullenheim

Nový titul z pera 
známé francouz-
ské spisovatelky 
přenese mladé 
čtenáře zpět do 
starověkého Říma, 
kdy se kvůli proná-
sledování museli 
křesťané skrývat 
v katakombách. 
Příběh tří kamará-
dů, kteří při potyč-
ce se zloději narazí na „přízrak“, zaujme 
nejen chlapce, ale i dívky se smyslem pro 
dobrodružství.

Brož., 232 s., 259 Kč.

Anděl strážný jde do školy

Edmond Prochain

Když andílek Trdliel 
pospíchá do školy 
pro anděly strážné, 
spadne z obláčku 
a přistane na stro-
mě, přímo před ok-
nem malého Aleše, 
chlapce, jehož má 
na starosti. Tehdy 
začíná jejich veselé 
dobrodružství…

Laskavý a humorný příběh pro děti od 
4 let.

Brož., ilustrováno, 64 s., 149 Kč.

9 dní k přiblížení se tajemství Vánoc

Anna Penna

Novéna je inspiro-
vána zamyšleními 
papeže Františka 
z exhortace Amoris 
laetitia (Radost 
z lásky). Na každý 
den pak připadá 
i jedna z událostí 
spjatých s Ježíšo-
vým narozením. 
Ponořme se tedy 
do tajemství Vánoc, 
aby přetvořilo náš život.

Brož., 80 s., 95 Kč.

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

Vánoční zázrak 

Stormie Omartianová

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 

uspěchaný život sama, nebo pustí k dílu 
i neviditelnou ruku Hospodina?

144 stran, brožovaná, 249 Kč.

Modlitební knížka – dárková vazba

Základní a tradiční katolické modlitby

Pramenem každé 
modlitby je žízeň 
našeho srdce po 
živém Bohu. Mod-
litba neomezuje 
naši svobodu ani 
nemůže být ně-
čím nařízeným. Je 
to naopak mocná 
vnitřní vzpruha, 
která dává naše-
mu jednání správný směr.

Dárkové provedení modlitební knížky váza-
né v umělé kůži. Na frontispisu reproduko-
ván obraz El Geca „Modlící se Kristus“ z NG. 

200 stran, vázaná, 299 Kč

„Karmelky“ 

s citáty sv. Terezie 
z Lisieux

Novinka! Mléčné 
karamelky (krow-
ky) s citáty sv. Te-
rezie z Lisieux. 
Sladká pozornost, 
která potěší tělo 
i duši. Vhodné jako 
vánoční či mikulášský dárek!

99 Kč, hmotnost 0,275 kg.
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Deprese, úzkosti, pocit viny a sv. Terezie z Lisieux
Nakladatelství Portál nabízí knižní 
novinku, která na analýze autobiografie 
oblíbené francouzské světice podává 
pomocnou ruku lidem, kteří trpí úzkos-
tí a depresí. Závažné celospolečenské 
téma zpracovává švýcarský kněz a te-
rapeut Joël Pralong ve své knize „Cesta 
důvěry se sv. Terezičkou“. Kniha se na 
český trh dostává v době, kdy se úzkosti 
a deprese v souvislosti s koronavirovou 
krizí dotýkají velkého množství lidí.

Autor se ve své úspěšné knize, která ve 
Francii vyšla už ve 4 vydáních, věnuje 
problému, který se nevyhýbá ani věřícím. 
Při hledání odpovědí na otázky jak žít 
s úzkostmi, depresí a pocity viny se opírá 
o „Malou cestu sv. Terezie z Lisieux“. Díky 
této její vlastní autobiografii můžeme vel-
mi dobře rekonstruovat, že francouzská 
světice na konci 19. století sama těmito 
duševními problémy velmi trpěla.

Joël Pralong dobře rozlišuje mezi ob-
lastí, kde má zasáhnout psycholog či 
psychiatr, a oblastí, kde může pomoct 
duchovní vedení a podpora. Provází 
čtenáře nejprve životem sv. Terezie, kde 
ukazuje řadu symptomů, s nimiž se svě-

tice potýkala. Popisuje, jak je ve svém 
duchovním životě proměňovala. Tuto 
zkušenost pak zobecňuje na způsob, 
jak se jí inspirovat v životě každého, kdo 
podobnými obtížemi sám trpí.

V duchu Malé cesty vybízí ke klidnému 
přijetí vlastní nedokonalosti, k důvěře 
a odevzdanosti do Boží lásky, k zamě-

ření na bezprostřední budoucnost, 
opuštění nereálných očekávání apod. 
Kniha z nakladatelství Portál, zařazená 
do edice „Spiritualita“, může pomoci 
jak věřícím, kteří trpí úzkostí a depre-
sí, tak jejich rodinným příslušníkům, 
duchovním a doprovázejícím.

Foto: Kateřina Kokešová, Portál

Vlčí doupě, Neděle v rodině i Roráty v mobilu
Farář z Dolního Němčí na Slovácku P. Petr 
Hofírek je podepsán pod nejednou mo-
bilní aplikaci, kterou si tisíce lidí stáhly 
do svého mobilu. Jednou z prvních byly 
„Postní kapky“, na které navazovaly 
„Velikonoční paprsky“. Jarní a podzimní  
lockdown a omezení ná-
vštěvnosti kostelů jej přimě-
ly zapracovat na inovacích 
již dřívějších aplikací a spuš-
tění nových. Aktuální no-
vinkou je aplikace „Roráty 
2020“ a „Vlčí doupě“, které 
reaguje na videokatecheze 
P. Romana Vlka. 

Pro orientaci v online světě 
při hledání bohoslužby, duchovního slo-
va nebo tipy na prožívání neděle a svát-
ků v kruhu svých nejbližších nabízí kněz 
„ajťák“ hned několik možností. Aplikace 
„AudioKostel“ slouží ke sledování živých 
přenosů bohoslužeb. Ale nejen to. Do-

plňkem jsou „Kapky naděje“ a „Slova 
moudrosti“ s duchovním zamyšlením 
a citáty. „Neděle v rodině“ spolupracuje 
na obsahu s Katechetickým centrem olo-
moucké arcidiecéze a texty pro nedělní 
liturgii připravené karmelitánem P. Voj-

těchem Kodetem. 

Další aplikací, z níž se do 
mobilů šíří různá moudra, 
je apka „Setkání se slovy“. 
P. Petr Hofírek ji vyvíjí od 
roku 2018 a říká o ní: „Když 
se myšlenka oblékne do slov, 
může se tak šířit k dalším 
lidem.“ Každý den se jejím 
prostřednictvím uživatelé 

setkávají s citáty, které již někoho oslovily 
a byly poslány dál k obohacení dalších. 
Přispět do obsahu může každý. „Pokud 
tě osloví nějaká myšlenka, pošli ji formu-
lářem „POŠLI CITÁT“ a může se tady obje-
vit,“ vyzývá ke spolupráci autor aplikace. 

Aplikace na dobu adventní „RORÁTY 
2020“ je aktuální právě pro nadcházejí-
cí čtyřtýdenní adventní dobu příprav na 
vánoční svátky. Roráty – adventní písně 
zpívané za ranního svítání před boho-
službou – si z této aplikace můžete pří-
mo pustit a najdete k nim i notový zápis 
a texty. Kromě zpěvů do nich P. Petr Ho-
fírek naprogramoval také různé modlitby 
a žalmy vhodné právě pro adventní dobu.

Ve spolupráci s knězem olomoucké 
arcidiecéze P. Romanem Vlkem, který 
se díky pandemii stal knězem „youtu-
berem“, vzniklo „Vlčí doupě“. Mobilní 
aplikace doplňuje cyklus nedělní kázání, 
které P. Roman pravidelně připravuje 
ve formě krátkých videí a publikuje na 
internetu. „Vlčí doupě“ umí přehrávat již 
jednotlivá videa, nabízí aktuální soutěže, 
moudra a další bonusy.

Pavel Siuda
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Ctihodný salesián Rudolf Komorek z Bílska

kardinál Bertram jistý čas váhal dát 
mu svolení zaměnit diecézní kněžství 
za řeholní, nechtěl ztrácet kněze žijící-
ho v pověsti svatosti, milujícího Boha 
i lidi, rozdávajícího své poslední peníze 
chudým a darujícího jediný kabát člo-
věku, který neměl žádný; kněze cho-
dícího stále v botách, v nichž se vrátil 
z fronty, zpovídajícího dlouhé zástupy 
věřících, kteří ho vyhledávali pro jeho 
lidský přístup a do daleka viditelný 
žitý vztah s Bohem. R. 1922 mu ale 
nakonec souhlas dal a P. Komorek tak 
mohl v tomto vcelku již pokročilém 
věku zahájit salesiánský noviciát.

Po dvou letech se mu splnil jeho sen – 
r. 1924 byl zařazen do skupinky kněží, 
kteří odpluli na misie do Brazílie. Tam 
dostal v San Felicianu na starost du-
chovní péči o polskou komunitu. Šlo 
o rozsáhlé území, na němž žilo cca 
1000 katolických rodin (z toho 800 pol-
ských), k nimž bylo vinou bídných 
komunikací velmi těžké se dostávat. 
Pro P. Rudolfa však překážky bránící 
mu duchovně či svátostně posloužit 
lidem neexistovaly. Poté co r. 1934 slo-
žil věčné sliby, putoval mezi své rodáky 
do Luis Alves ve státě Santa Catarina. 
K nim si rodák z Bílska „přibral“ i tam-
ní Italy a Němce.

Ani v Brazílii se P. Rudolf nešetřil a vr-
hal všechny své síly do služby bližním. 

Zpovídal nekonečné řady penitentů, 
kteří houfně vyhledávali speciálně 
tohoto zbožností a pokorou prosla-
veného salesiána, jenž měl dar čtení 
v lidských srdcích a bilokace a při mši 
sv. podle mnohých svědectví levitoval. 
Měli důvěru k tomuto nezištnému pas-
týři, jenž zůstával s věřícími dlouho do 
noci před svatostánkem s růžencem 
v ruce, obětavě jezdil zaopatřovat ne-
mocné a nikdy neopominul příležitost 
v hlásání pravé víry. Učil děti, které mu 
obzvláště přirostly k srdci, katechismu 
(ve 20 školách se učilo na 600 žáků). Do 
toho od r. 1936 zastával funkci spiritu-
ála v řádovém semináři v Lavrinhase.

Velké vypětí se muselo nutně podepsat 
na jeho zdraví – r. 1941 u něj diagnosti-
kovali lékaři tuberkulózu plic. Bylo jen 
otázkou času, jak dlouho bude ještě 
žít, nikdo však nepředpokládal, že by 
to mohlo být osm let. Vzdor nemoci 
neustával P. Komorek ve svém kněž-
ském poslání a zaměřil se na vysilující 
službu napadeným stejnou chorobou 
v sanatoriu a domově pro přestárlé, 
kam neúnavně coby „anděl utěšitel“, 
jak jej nazval jeden z jeho spolubratří, 
vyrážel z domu pro nemocné kněze 
v São José dos Campos.

Díky jeho přičinění se mnoho zatvrze-
lých hříšníků na poslední chvíli obráti-
lo, zlákáni pro Krista příkladem svaté-
ho života tohoto kněze, jenž, nedbaje 
své nemoci, rozdával se bez výhrad 
druhým, jimž v posledních hodinách 
své pozemské pouti poslal i léky urče-
né pro něj.

P. Rudolf Komorek, SDB, zemřel 11. pro-
since 1949 v sanatoriu v São José dos 
Campos s křížem v rukou. V den jeho 
pohřbu obchodníci zavřeli své krámy 
a stánky, aby se jej mohli spolu s celým 
městem účastnit.

Pověst svatosti, jíž se rodák z Bílska 
těšil, zapříčinila, že byl r. 1964 zahá-
jen jeho beatifikační proces. Sesbírané 
a do Vatikánu poslané dokumenty při-
měly r. 1995 jeho spolurodáka na Pet-
rově stolci – Jana Pavla II. – k prohlá-
šení P. Rudolfa Komorka ctihodným, 
což je prvním stupněm ke kanonizaci.

Libor Rösner

Vidnavským seminářem prošel i salesi-
ánský kněz, k jehož jménu se od r. 1995 
váže přídomek „ctihodný“. V říjnu le-
tošního roku uplynulo 130 let od na-
rození tohoto řeholníka, jenž „svatě 
žil a svatě též umřel“, jak poznamenal 
jeho tehdejší představený.

Narodil se 11. října 1890 v Bílsku (dneš-
ní Bielsko-Biała), jež tehdy bylo sou-
částí Rakouska-Uherska. Jeho rodiče – 
kovář Jan a švadlena Agnieszka – měli 
celkem sedm dětí a vedli je odmala 
k Bohu. Přezdívka „sv. Alois“, kterou 
Rudolfovi v kněžském semináři „přiši-
li“ spolužáci, napovídá dost o tom, jak 
se to manželům Komorkovým v jeho 
případě dařilo. Bohoslovecká studia 
zahájil r. 1909 po vychození německé-
ho gymnázia v Bílsku a celá je absol-
voval ve vidnavském semináři, v němž 
také r. 1913 přijal z rukou kardinála 
Georga von Kloppa kněžské svěcení.

První štací mladého novokněze byl 
Strumín (Strumień), rovněž tak součást 
C. a K. monarchie, po půl roce přešel do 
Zábřehu nedaleko Bílska. Již v prvních 
letech svého kněžství poutal pozornost 
nebývalou skromností, když např. spá-
val na holé zemi a lidem by se doslo-
va rozdal. Když potom vypukla I. svět. 
válka a mnoho mladých mužů z jeho 
farnosti dostalo povolávací rozkaz, po-
žádal P. Rudolf o možnost taktéž na-
rukovat. Bylo mu vyhověno a stal se 
vojenským kaplanem rezervy 100. plu-
ku pěchoty. Později, milován pacienty, 
též nemocničním kaplanem v Krakově, 
ale r. 1916 si podal další žádost – aby 
mohl sdílet osud obyčejných vojáků na 
frontě. Znovu byl vyslyšen a mašíroval 
k pěchotě do Tyrolska, v jejíž šicích si 
zasloužil medaili Červeného kříže za 
odvahu a mimořádné nasazení.

Konec války strávil P. Komorek v ital-
ském zajetí a po propuštění se vrátil 
do už obnoveného Polska. Táhlo ho 
to však jinam, na misie, kde by mohl 
sloužit Polákům opustivším svou do-
movinu. Mezitím strávil jeden kněžský 
rok i ve Fryštáku. Nejpozději zde se 
asi osobně seznámil se salesiánským 
dílem, jež ho nadchlo natolik, že za-
toužil stát se jeho součástí a takto spl-
nit svou touhu po misionářství. Adolf 



Studentky zdravotnických oborů Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách pomáhají při pandemii. 

Před téměř prázdnou katedrálou celebroval biskup Martin David mši svatou v den slavnosti Krista Krále. Foto. Zdeněk Poruba

První neděle adventní s žehnáním adventních věnců a radostí z prvního sněhu před kostelem sv. Jana a Pavla v Místku. Foto. Ivana Bužková

Dvakrát týdně se při rorátech ve farním kostele v Místku setká s dětmi biblická postava proroka Simeona. Foto: Ivana Bužková


