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Chrámy s inspirací v přírodě
Motto: „Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.“ (Žalm 104,20)
Milí přátelé a poutníci,
těší mě, že jste přijali pozvání k Noci kostelů. Tato noc každý rok otevírá tisíce chrámů,
abychom objevovali atmosféru, krásu a význam těchto staveb vybudovaných k oslavě
Boží. Při stavbě chrámů se jejich autoři mnohdy inspirovali v přírodě, která je sama
tím největším chrámem. Stojí za povšimnutí, kolik obrazů přírody najdeme v chrámové
výzdobě často odkazující na biblické texty, které v chrámech zaznívají. Jeden z těchto
textů byl vybrán jako motto pro letošní Noc kostelů. Můžeme si uvědomit, jak blízké
je spojení prostoru chrámů a prostoru přírody. Jsou spojeny nejen inspirací, ale také
zodpovědností, kterou za ně máme. O tomto úzkém spojení pak svědčí nejen velké
chrámy, ale také mnohé kapličky a kříže zbudované právě v přírodě na různých místech
– jako připomínka důležitých událostí nebo jako symbol vděčnosti a úcty k Tomu, který
nás přesahuje a který do přírody vložil svůj moudrý řád. Přeji vám, abyste během Noci
kostelů zažili nejen obdiv nad krásou chrámových prostor, ale také třeba uprostřed
noci zahlédli kousek hvězdné oblohy, která je nepřekonatelnou inspirací všech mistrů,
kteří budovali chrámové klenby.
Mons. Martin David
apoštolský administrátor

Přivádíš tmu,
noc se snese
Když člověk vyrazí na Noc kostelů,
očekává otevřený chrám, zajímavý
výklad... Ale letos je řeč také o lese
a zvířatech. Proč? Mottem letošní
Noci kostelů je dvacátý verš ze Žalmu 104: „Přivádíš tmu, noc se snese,
celý les se hemží zvěří.“
Jde o píseň starou více než dva
a půl tisíce let, která překrásně zpívá o stvoření světa, které Bůh
učinil, aby člověk dostal prostor k životu. Žalm vlastně vychází
z popisu stvoření v sedmi dnech, jak ho zaznamenává 1. kapitola
knihy Genesis. V ní se autor popisu vůbec netrápí poznatky vědy
posledních několika století. Zpívá hymnus, který vykresluje Boha
jako dárce prostoru života. Teprve na konci stvoření se na scéně
objeví člověk, aby byl obrazem či stínem Boha na zemi. Má ji tedy
spravovat a chránit.
Člověk dostává velké pravomoci vůči Zemi. Ovšem i zde jsou
hranice, jak se zmiňuje Žalm 104. Slunce a Měsíc vymezují člověku rámec, který nemůže sám nastavovat – čas! Přichází nejen
den, v němž člověk koná svoji činnost, ale také noc jako moment,
kdy se člověk musí ukrýt do bezpečí – a noci vládnou šelmy. Noc
je čas, který nepatří člověku. Ale žalmista probouzí důležité vědomí: I šelmy a noc jsou pod mocí Boží. Celé stvoření, i to, které
se člověku jeví jako nebezpečné, je závislé na Bohu. Proto se Noc
stane velkým tématem vzkříšení.
Ne náhodou se zde zmiňujeme o stvoření. Letošní Noc kostelů si předsevzala spojit otevřené kostely s velmi širokým pojmem
životního prostředí. Nejde jen o přírodu, ale o celý prostor, který utváří lidský život. I kostel spolutvoří prostředí našich životů.
Jeho věže ukazují k nebi, bohoslužba vyslovuje pokornou modlitbu... Moudrý člověk vnímá svět jako celek a chová se k němu
s plným respektem a úctou.
P. Mgr. Ing. Michal Němeček
ředitel Pastoračního střediska

Aplikace Noc kostelů
pro Android
Pro návštěvníky letošní Noci kostelů připravujeme další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program
z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již
tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin bude nově k dispozici také aplikace pro
zařízení se systémem Android.
Aplikace bude poskytovat zejména informace o zapojených kostelích a jejich programech. Standardní funkcí bude
nabídka programu nejbližších kostelů a modliteben podle
GPS polohy uživatele. Kromě toho bude v přehledu zapojených míst možné hledat a listovat podle okresu či kraje. Tyto
údaje bude možné v aplikaci využívat i offline, bez nutnosti
připojení k internetu. Seznam zapojených kostelů a nabízených programů bude v aplikaci aktualizován z centrální databáze webových stránek www.nockostelu.cz.
Jednotlivé programy a kostely si uživatel bude moci uložit mezi oblíbené a vytvořit si tak program své vlastní Noci
kostelů. Aplikace Noc kostelů bude zdarma ke stažení v obchodu Google Play.

Žalmy
Biblické žalmy tvoří důležitou knihu Bible. Šlo vlastně o jakýsi kancionál, zpěvník tvořící součást bohoslužeb jak židovských, tak později i křesťanských. Celá řada moderních worshipů (křesťanských chválících písní) je vlastně biblickými
žalmy. Tyto biblické zpěvy obsahují mnoho témat: Od hymnu užívaného při korunovaci krále přes chválu za úrodu až
po zpěv člověka v zajetí, kterému bolest svírá srdce. Hebrejská poezie nepracuje s rýmem. Využívá zvukomalbu a velice často opakuje myšlenku v rozvíjejícím se verši (odborně
mluvíme o paralelismu).
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spisovatelem a skautem

P. Váchou

Jak vnímáte aktivitu Noc kostelů?
Jako znamení doby. Otevírání oken
a dveří církve – zde doslova – pro všechny, kteří chtějí vstoupit. Taky je pro mne
Noc kostelů připomínkou, že dějiny píší
jednotlivci. Ona to kamarádka Zlatka
Keprtová (pozn.: jedna z prvních organizátorek Noci kostelů v ČR) popírá a říká,
že jich bylo víc. Faktem je, že se jednou
jela do Rakouska podívat, jak Noc kostelů
dělají tam. Pak ji uspořádala v brněnské
diecézi a myšlenka se jako požár rozšířila
do celé České republiky.
Noc kostelů je věnovaná stvoření
a péči o životní prostředí. Jak by se podle vás mohli lidé k této výzvě, kterou
popsal papež František v Laudato si‘,
postavit?
Jsem moc rád, že se to otevírá. Od
roku 2015 jsem měl spoustu přednášek
o Laudato si‘ v různých farnostech po českých zemích, ale říkal jsem si, že se to prolomí tak po dvaceti letech. Zdá se, že se
to láme už teď. Všechno to, čemu říkáme
„ochrana přírody“, má v sobě nezměrný
duchovní potenciál – dovnitř i ven. Dělají
to všichni lidé dobré vůle, bez ohledu na
to, odkud kdo je, a ty různé ochranářské
projekty, stromové kaple a ekocentra jako
vírem do sebe stahují všechny, kdo jsou
přirozeně dobří.

Sloužíte na poutním místě, kde
vznikla pověst o lechovickém poustevníkovi. Nezatoužil jste nebo netoužíte
být někdy sám poustevníkem? Jen vy,
příroda a Bůh?
Pořád. A ta chvíle přijde. Když jsem
v osmnácti maturoval, věděl jsem, že to
jaro prošvihnu, že se budu muset učit. Ale
slíbil jsem si, že to další jaro už určitě budu
každý den venku. Jenže pak přišla vysoká
škola. Pak seminář. Kaplanské místo. Praha.
Tak se těším, že to jednou vyjde. Ale nevím, zda bych jako poustevník obstál,
mnišské řády ve své moudrosti posílaly
na poustevny jen ty nejlepší. Všechno je
mnohem náročnější než v klášteře, kde
zvon určuje, co dělat.
Jak k vám promlouvají boží muka,
která jsou často postavená v přírodě?
Krajina je zrcadlo duše, to je jistá věc.
V tom, jak s ní zacházíme, co do ní stavíme a jak se k ní chováme, v tom všem se
zrcadlí naše mysl. Od čínských megalomanských přehrad přes Gabčíkovo po
naše jihočeské rybníky. Naši předkové
cítili potřebu ty kříže, boží muka a kapličky postavit, aby jim připomínaly důležité události, vztah k Bohu. Naši současní
zbožní farníci se křižují vždy, když je míjejí, a já s nimi.
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O vás se ví, že rád cestujete a navštěvujete extrémní přírodní scenérie. Co
člověk zažívá, když vystoupí ze společnosti, dostane se mimo lidi do přírody?
Najde tam Boha?
Papež František to řekl krásně při své
cestě po Iráku v chaldejském Uru. Připomenul scénu, kdy Bůh vyzve Abraháma,
aby se podíval na hvězdy a zkusil je spočítat: „Člověk, který s odvahou hledí na hvězdy a věří v Boha, nemá žádné nepřátele.“
To je tak přesné!
Na cestách, co mám nejraději – ty
dálky. V České republice jsem jak v kleci,
kamkoli jedete, narazíte po pár krocích
na hranice. Jet tisíc kilometrů po silnici
rovné jak pravítko a pak, ano, být nahoře
v Andách, sám nebo s pár kamarády, to je
tak opojné! Ne, že bych Boha nenacházel
i u nás, na jižní Moravě. Ale tam nahoře
v Andách je to všechno jaksi divočejší,
rozeklanější, vyšší, nebezpečnější, intenzivnější, s cáry sněhu, země se chvěje
horkem a větrem, Duch svatý je mi zde
bližší než v těch našich zaoblených luzích
a hájích.

Má dnes křesťanská víra a její prožívání co říci do otázek, jako je klima,
tvorba krajiny, zemědělská či lesní produkce?
Řeknu to na mém oblíbeném příkladu. Do trapistického kláštera Sept-Fons
ve Francii, kde jsem chvíli pobýval, přijela
francouzská televize – řád měl jakési kulaté výročí. A že by natočili o klášteru dokument ve smyslu, co všechno za ta staletí
udělali dobrého mniši v zemědělství, jak
se starají, dnes bychom řekli ekologicky,

o lesy a pole, co vytvořili za architekturu atd.. A mniši se vzbouřili, že to tak
nechtějí. Protože pro ně je tím nejdůležitějším pramen, modlitba, mystika, kontemplace, Bůh. A pokud z tohoto zdroje
vychází skvělá architektura, ekologicky
šetrné hospodářství, biopotraviny, které
měli dřív, než pojem vznikl, citlivá péče
o krajinu, tím lépe, ale to není důvod, proč
jsou zde v klášteře. Pokud něco natočit,
tak film o příčině toho všeho, nikoli o důsledcích.

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.,
(* 14. září 1966, Brno) je český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut. Slouží jako
farář lechovické farnosti a farní vikář
(kaplan) Římskokatolické akademické
farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Na akademické půdě působí ve
funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy, kde je i předsedou
akademického senátu. Specializuje se
na otázky evoluční biologie, lékařské
a environmentální etiky.
V roce 1976 získal od svého skautského vedoucího přezdívku „Orko“, znamenající „Orlí oko“, kterou používá také
v občanském jménu Marek „Orko“
Vácha.

Při Noci kostelů se také otevře
konkatedrála v Opavě
První příležitost prohlédnout si konkatedrálu po rekonstrukci
se nabízí během Noci kostelů. Otevřeno bude od 16.00 do 23.00.
Komentované prohlídky jsou připraveny v 17.00, 19.00 a 21.00,
mimo ně si lze chrám projít individuálně.
„Obnovou prošel kompletně celý vnější plášť konkatedrály včetně
obnovy oken, restaurování kamenických a zámečnických součástí vnějšího pláště. Upraveno bylo rovněž okolí kostela,“ vypočítává projektový manažer ostravsko-opavského biskupství
Miroslav Přikryl. Stavební a restaurátorské práce se týkaly rovněž interiéru kostela, jak doplňuje projektový manažer: „Byla
provedena kompletní výměna již nevyhovující elektroinstalace
a kostel dostal nové vnitřní osvětlení. Mohutné dřevěné vyřezávané hlavice sloupů byly po válce jen provizorně doplněny sádrou,
což se při nynější opravě podařilo napravit a doplnit původní hlavice vyřezávanými prvky. Kostel byl také nově vymalován a byla
obnovena barevnost prokázaná restaurátorskými průzkumy.“

Součástí projektu bylo též vytvoření expozice ze severní
předsíně konkatedrály, která bude zpřístupněna pro prohlídky.
„Konkatedrála je po katedrále druhým nejvýznamnějším chrámem naší diecéze. Obnovou získala na vzdušnosti a její vznešenost v interiéru nyní vynikne i díky kvalitnímu novému osvětlení.
Jakmile bude možné obnovit normální provoz, budeme ji zpřístupňovat v rámci projektu Otevřené chrámy, takže doporučuji
osobní návštěvu,“ zve biskup Martin David.
Oficiální otevření konkatedrály po rekonstrukci se uskuteční pravděpodobně v sobotu 12. června 2021, poté budou obnoveny i pravidelné mše svaté.
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Na Hukvaldech budou děti v Hubertovi
objevovat krásu přírody
Na Hukvaldech vznikl v církvi ojedinělý
Hukvaldský biskupský environmentální resort – Hubert. Od 1. července bude
nabízet zážitkovým způsobem vzdělávání v oblasti přírodních věd. Děti a mládež,
pro něž je nabídka resortu určena především, ale ani celé rodiny nebudou jen
sedět a poslouchat. Právě naopak. Čeká
je bádání přímo v přírodě, potažmo v laboratořích, jsou pro ně připraveny zají-

mavé programy v učebnách, workshopy
i dílničky s kreativním tvořením. Všechny
aktivity směřují k tomu, aby nejen ti nejmenší přírodu více poznávali, vážili si jí
a začali ji aktivně chránit. Nedílnou součástí programů budou rovněž pracovní
listy: „Při jejich tvorbě klademe důraz na
inovativní didaktické metody,“ zdůrazňuje
manažerka Hukvaldského biskupského
environmentálního resortu Nela Vachtarčíková a ujišťuje: „Nabídku vzdělávacích
programů budeme pravidelně aktualizovat a doplňovat tak, abyste měli možnost
účastnit se se svými dětmi či studenty stále
nových a zajímavých aktivit.“ Témata jako:
Příroda léčí, Dobrodružství v oboře, Život
v půdě, ve kterých se praktickou činností budou zabývat tím, co mladí znají pouze z učebnic, na ně čekají zčásti v resortu
a zčásti v Oboře Hukvaldy, přilehlém zámeckém parku nebo též v přírodní rezervaci Palkovické hůrky.

Předpokládá se, že zde budou jezdit
rodiny s dětmi či senioři na své vzdělávací
programy, popř. prarodiče s vnoučaty na
různé rukodělné dílny. Mohou zde probíhat školení pedagogů, odpolední kroužky
a workshopy. Také jsou již naplánované
příměstské tábory, jejichž termíny lze najít
na stránkách resortu www.ekohubert.cz.

Toto jedinečné a nejnavštěvovanější místo Moravskoslezského kraje má opravdu
co nabídnout: mimo jiné i ukázky z včelařství, těžby dřeva, pstruhového hospodářství nebo rybníkářství. Díky tomu, jaké
má obora zázemí, zde může návštěvník
pozorovat zvířata od páchníka hnědého
až večer po sovy a netopýry. Během vybraných programů se dokonce účastníci
podívají tam, kam je normálně návštěvníkům obory vstup zakázán.
„Je krása sledovat, jak se celý projekt
chýlí ke zdárnému konci. Hukvaldy jsou pří5

mo kouzelné místo a pokaždé, když tam
jedeme na další kontrolní den, se těším
na otevření resortu zase o něco více. Okolní příroda je úchvatná a myslím, že aktivity v ní lidem přinesou nejen nové informace, ale především krásné zážitky,“ netají se
Nela Vachtarčíková.

Projekt Otevřené chrámy přivítá
čtyři nováčky – začíná hned
po Noci kostelů
Projekt Otevřené chrámy chce i v roce 2021 zpřístupnit široké veřejnosti
vybrané kostely a chrámy v Moravskoslezském kraji. Termín jejich otevření
je naplánovaný na den následující po Noci kostelů, na sobotu 29. května.
Podoba projektu se bude odvíjet od aktuálních protiepidemických
opatření a bude aktualizována na webových stránkách.
V letošním roce se do něho zapojí čtyři nováčci. Jsou jimi:
▼ Chrám Nejsvětější Trojice
ve Fulneku
Jeden z nejkrásnějších barokních kostelů na Moravě, chrám Nejsvětější Trojice ve Fulneku (s přiléhajícím klášterem), postavil
kněžský řád augustiniánů. Dnes je spravován kněžími z kongregace pallotinů. Kostel je výjimečný unikátní freskovou výzdobou, jejíž součástí je tzv. Biblia pauperum – obrazová Bible
chudých, dále jedinou gotickou křížovou chodbou v Moravskoslezském kraji a rajským dvorem.

▲ Konkatedrála Nanebevzetí
Panny Marie v Opavě
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě prošla v letech
2019–2020 největší celkovou obnovou od oprav po 2. světové
válce. V průběhu rekonstrukce došlo k řadě archeologických nálezů – např. starého náhrobního kamene se znakem německých
rytířů či kamenného svorníku z gotické fáze výstavby chrámu.
6

▼ Kostel Neposkvrněného početí
Panny Marie ve Starém Městě
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě
(u Bruntálu) s expozicí a prezentací archeologických výzkumů.
Prokázala se totiž překvapivá skutečnost, že v místě současného klasicistního kostela stála již v 1. polovině 13. století rozlehlá trojlodní románská bazilika. Návštěvník tam může zažít
něco na způsob cestování časem – při vstupu románským portálem nasaje atmosféru 13. století. Jakmile jím projde, rázem
se ocitne o 700 let později v prostoru, jenž se dochoval téměř
v nezměněné podobě tak, jak jej znali obyvatelé obce v období po 2. světové válce. Vstupem do sakristie se opět přesune v čase o několik staletí zpět do gotické fáze zdejšího kostela
z 2. poloviny 14. století.

▲ Dřevěný kostel sv. Bedřicha na Bílé
Dřevěný kostel sv. Bedřicha na Bílé se vymyká obvyklým tvarům
jiných beskydských dřevěných kostelů. Postaven byl jako jedna
z nejmladších staveb regionu v 70. letech 19. stol. podle vzoru
středověkých norských stožárových kostelů (tzv. stavkirken).
Je jediným originálním zástupcem tohoto typu ve střední Evropě. Kostel z dálky zaujme vysokou štíhlou věží a prolamovanou
střechou ve dvou úrovních.

Modlitbou a rozjímáním
člověk čas neztrácí
Milí poutníci,
žijeme v čím dál rychlejším světě. O co nás ochudila pandemie covidu-19 v setkávání se s přáteli a kolegy
z práce, o to více nám narostla komunikace a sociální
sdílení ve virtuálním online světě. Místo společných procházek, kolektivních sportů a společných posezení velmi často sedíme doma u počítače, ať už z pracovních důvodů, nebo při „rozhovorech“ s přáteli. Digitální doba nás
všechny stále více uchvacuje. Možnou obrácenou alternativou je nabídka putování
po sakrálních místech nacházejících se v naší krásné přírodě. Naše země je známá vysokým počtem božích muk, kapliček i křížových cest v otevřené krajině. Proč se tedy
nevydat na putování po jejich krásách a přitom si ušetřit čas pro sebe, rodinu, přátele
a na setkání s Bohem?
Z vlastní zkušenosti vím, že putování v přírodě spojené s rozjímáním je lékem nejen pro tělo, ale také pro duši. V naší diecézi se nachází bezpočet možností pro tuto
aktivitu a já osobně jsem si oblíbil venkovní křížové cesty. Velmi pěkným místem
pro rozjímání je křížová cesta v Bílovci či Hradci nad Moravicí. Zajímavá křížová cesta
se nachází také v Bělském lese v Ostravě, zakončená u pramene pod sochou Panny
Marie. V minulém roce na jaře byla vysvěcena kaplička u hájenky v Kozmicích, kterou
vystavěla rodina na svém pozemku jako poděkování za dar života a víry. Má svůj příběh, který vám ale nebudu prozrazovat. Vyjeví se vám, až se u této kapličky zastavíte
při svém putování.
Modlitbou a rozjímáním člověk čas neztrácí, ale naopak nalézá.
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Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

Komenský
a mor
Roku 1631 zasáhla Lešno morová nákaza.
Místní lidé byli jednak nezkušení a jednak
pověrčiví. Hledali viníka, sváděli pohromu na kdekoho, na sebe navzájem a především na nemocné. To oni jistě přivolali
Boží trest. Také se k nim podle toho chovali. Vyháněli je z města, nebo naopak zavírali v domech, kde nemocní bez pomoci hrozným způsobem umírali. Komenský
– jinak člověk mírné povahy – se velmi
hněval. Copak takto se chová věřící křesťan?! Napsal k této příležitosti stručný spis
Zpráva kratičká o morním nakažení, kde
vysvětluje, jak se mají křesťané ujímat nemocných a umírajících lidí. Kromě praktických rad hygienických a lékařských

objasňuje také teologii – co by to bylo
za víru, která hlásá věčnou lásku, dobrotivost a spásu, ale když přijde na věc, nechá bližního trpět bez pomoci. Že je tu
riziko nákazy a smrti? Ano, ale co je správné ve světle víry, lásky a naděje? Lpění na
pozemském životě, nebo milosrdenství?
Jednota bratrská v čele s Komenským tenkrát v Lešně prokázala opravdovost své
víry na skutcích milosrdenství. S vědomím
rizika nákazy se ujímala všech nemocných.
Kdykoli v jeho době nastala epidemie, lidé omezili kontakty. Škola dle Komenského nebyla přípravou na zaměstnání, ale „dílnou lidskosti“, místem, kde se
děti učily „znát dobré, chtít dobré a konat
dobré, a to i tehdy, když se nikdo nedívá“.
Epidemie (morová) byla Komenskému
lekcí, výchovou k lidskosti.
Komenský navzdory všem svým ztrátám nikdy nezahořkl, protože po celý svůj
život neupínal naději k hodnotám, které
by byly dočasné. Život vezdejší mu byl
„přípravou pro život věčný“.

Jan Hábl

Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., je pedagog
a komeniolog. Působí na Katedře pedagogiky a psychologie na PdF Univerzity
Hradec Králové. Je autorem projektu Komenský 2020 a řady titulů odborných i beletristických: Lidskost není docela ztracena
(2019), I když se nikdo nedívá (2016), Labyrint upgrade. Jinotajný román (nejen) pro
děti (2015), Lekce z lidskosti (2011). Více na
www.janhabl.cz; www.komensky2020.cz.

Poprvé na
Noci kostelů
V Ryžovišti potkáte paní
Eleonoru Doratu i kata
V jednom z nejkrásnějších chrámů
v celém okolí – kostele sv. Jana Křtitele v Ryžovišti – je připraven zajímavý bohatý program. V dobovém
kostýmu bude paní Eleonora Dorata,
paní z hradu Sovinec, která je v kostele se svým manželem Ruprechtem
pohřbena, provázet návštěvníky chrámem. Na komentovanou prohlídku
je vždy upozorní kostelní zvon a provázet ji bude živá barokní hudba. Na
varhany pak zazní skladby J. S. Bacha
a G. F. Handla.
Vzhledem k historické skutečnosti,
že obec Ryžoviště disponovala hrdelním právem, byl v obci přítomen
i kat s rodinou. Díky tomu má kostel
další zajímavost – zvláštní místnost
určenou pro účast na mši svaté pro
člověka vykonávajícího toto „nečisté
povolání“. Mistr kat si samozřejmě
nenechá ujít příležitost, takže na Noc
kostelů rovněž zavítá a bude komentovat svou historii v rámci obce.
Stejně tak dostala příležitost vyprávět o svém díle – oltářním obrazu
a jeho budoucím restaurování – další
historická postava, a sice barokní malíř
Antonín Richter. V kostele bude možné zhlédnout v digitální podobě farní
kroniky ze 17. století s výkladem amatérského historika Martina Rechtoríka.

Také letos bude otevřena
nepřehlédnutelná
dominanta při cestě
z Ostravy do Opavy

Ubytování v srdci Jeseníků a Beskyd
Báječnou relaxační či aktivní dovolenou v srdci Jeseníků nebo Beskyd můžete prožít
ve vybavených apartmánech s poetickými názvy – Apartmán Lyra, Penzion Johannes,
Penzion U Křížové cesty, chata Poustevna, Rekreační dům Emauzy. Ubytování nabízí vybavené kuchyně, podkrovní pokoje, venkovní posezení, dětské hřiště a atmosféru mnoha z nich doplňuje krb. Vybrat si svůj penzion a rezervovat termín můžete na: +420 731 625 715; ubytovani@doo.cz; www.apartmanyutrojice.cz.
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V novogotickém chrámu sv. Mikuláše v Ludgeřovicích zahájí program
Noci kostelů i letos mše svatá v 17.00.
V průběhu celého večera pak bude
možné navštívit farní „mini muzeum“
v oratoři nad sakristií. Zdatní a odvážní návštěvníci mohou nakouknout
i do kostelní věže, kde je ke zhlédnutí
starý hodinový stroj a další zajímavosti z oblasti stavebnictví. Ti, kdo
se raději drží při zemi, třeba využijí
příležitost k sestoupení do sklepení
kostela a prohlídce místnosti pro původní vytápění kostelní lodi. Setkávání završí společná adorace a svátostné požehnání ve 23.30.

Snad každý se už někdy modlil
Prosím,
ať se
uzdravím!

Prosím,
ať to
vyjde!

Čte tyto
řádky někdo, kdo
nikdy podobná slova
neřekl, ať už vědomě,
či nevědomě?

Prosím,
ať už to
skončí!

V životě jsou situace, o kterých
můžeme říct, že nás přesahují,
nevíme, jak je řešit, jak jimi projít.
Nebo nás příliš bolí, a tak
hledáme pomoc někde
mezi nebem a zemí.

Žijete v takové situaci

právě teď?

Chcete své starosti svěřit

někam výš?

Jak
mám žít
dál?

Pak jsou tu i pro vás lidé zapojení
do modlitebního řetězce.

Co jsou Modlitby 24-7?

Svědectví

Nepřetržitě probíhající modlitební řetězce (24 hodin, 7 dnů v týdnu) na
různých místech České republiky, do nichž se zapojují lidé z celého spektra křesťanských církví, kterým není jedno, co se děje kolem nich. Za sebe,
za naše města, ale také za zdravotníky, učitele, vládu či zastavení pandemie
se do tzv. modlitebních místností přicházejí modlit všechny generace.

Svou přímluvu mohou vyjádřit slovy,
ale též malováním, zpěvem, četbou Bible nebo přebýváním v tichu. Místnost je
otevřena nejen pro křesťany, ale i pro lidi
hledající Boha, kteří s Ním chtějí zkusit
mluvit. Ježíš nám řekl: „O cokoliv poprosíte Otce v mém jménu, to vám dám.“ Můžeme si říct o pokoj, uzdravení, pomoc nebo
o cokoliv, co potřebujeme. Bůh je neviditelný a není vždy snadné Ho slyšet a rozumět Mu. Proto se lidé učí modlit tím, že
se modlí.
Zaujala vás myšlenka nepřetržité modlitby a rádi byste se k ní přidali? Na internetové stránce www.modlitby24-7.cz najdete mapu se seznamem měst, v nichž se
modlitební řetězce pořádají. Pokud zrov-

na v daném městě modlitební řetězec
probíhá, můžete si vybrat, kterou hodinu chcete držet „modlitební stráž“. V Moravskoslezském kraji patří mezi tato místa
např. Albrechtice u Českého Těšína, Český
Těšín, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Karviná, Návsí, Třanovice nebo Třinec.
Nenašli jste na mapě město, které
jste hledali? Proč nezkusit vytvořit novou
modlitební místnost 24-7? Stačí najít přátele, místnost, vybrat určité dny a zaplnit
každou hodinu modlitebního řetězce. Takovéto modlitební stráže mění lidi na celém světě již přes 2 000 let. I dnes milióny
lidí objevují, že Bůh je opravdový, že život
je jeden veliký zázrak a že to nejmocnější,
co se dá dělat, je modlit se.
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Letos na jaře jsme se dozvěděli konečný výsledek mnoha vyšetření našeho
přítele. Diagnóza překonala i naše
nejčernější představy. Slyšeli jsme
slova jako „zhoubný“, „agresivní“, na
„těžko přístupném místě“... Kamarád
dostal termín operace úterý po Velikonočním pondělí. Nezbylo než čekat.
Vnímali jsme, jak intenzivní čas s ním
jeho rodina během letošních Velikonoc prožívala. Nejen my jsme jim
posílali přání a ujištění o modlitbách,
když nám do mailu přistála nabídka
zapojit se do modlitebního řetězce
v rámci Modliteb 24-7. Bylo silné spojit se v přímluvách se známými i neznámými modlitebníky, a když přítel
z nemocnice den před operací napsal:
„Naši milovaní přátelé, moc děkujeme
za Vaše doprovázení a stálé povzbuzování. Proud modliteb a obětovaných mší
je tak neuvěřitelný, že si tady (aspoň) já
v klidu ležím, momentálně se ničeho nebojím a nestíhám odpovídat na ta krásná povzbudivá slova velké rodiny Božích
přátel,...“ zakusili jsme praktickou sílu
modliteb.
PS: Několikahodinová operace
proběhla podle slov lékaře nezvykle
dobře a nyní probíhá následná léčba.

Jak komediant Boží žije
v této zvláštní době
Obrácení
U mne došlo k obrácení až v dospělosti. Vyrůstal jsem v rodině, kde oba rodiče
byli přesvědčení komunisté, ale vlastně
nás vychovávali a žili v duchu křesťanské
morálky. Měl jsem krásné dětství plné lásky. Víra, Bůh, náboženství a kostel, to pro
mne byla slova, která patřila historii, do
muzea.
Až když jsem byl ženatý, měli jsme
dvě děti, začal jsem potkávat lidi, kteří byli
věřící. Také jsem začal kolem sebe vnímat
znamení, která mou nevírou otřásla. A tak
jsem po 7 letech od našeho úředního
sňatku přijal o Velikonocích křest a další
svátosti. Vydali jsme se na cestu víry.

Když přišla pandemie
Na jaře minulého roku to pro nás byl
šok. Vyjeli jsme na šňůru s Moravskými
pašijemi a Popelkou. Místo 45 plánovaných představení jsme odehráli 8. Konec.
Stop.

rou zpívat a chválit Boha a to mi dalo smysl
a řád. Intenzivnější modlitba a chvály. Pak
jsem mohl i psát. Dopsal jsem dva scénáře.
Naši finanční situaci jsme svěřili Bohu.
Bůh se stará. Oslovili nás přátelé s nabídkou pomoci a od června do září jsme hráli.
Sice nám pořadatelé spoustu představení
odvolali, ale zase přibylo pár menších akcí.

Ráno vstávám ve čtyři
Na podzim přišla další omezení. Začal
jsem mít zdravotní problémy. Po několika vyšetřeních zněla diagnóza: psychosomatické. Znovu (a tím více) jsem se upřel
k modlitbě. Ráno se snažím vstávat ve
čtyři a den začínám modlitbou a četbou.
Někdy vložím noční bdění. Ano, zachovej
řád a řád zachová tebe.
A letos? Práce máme stále dost. Začali jsme chodit na brigády, připravujeme
nová představení. Ale má to cenu? Kdy
budeme moci před diváky naživo? Je těžké něco dělat, když nevíte, zda a kdy budete moci hrát. Objednáme představe-

dál. Kam směřujeme? Žijeme více v rodině. Alespoň v té naší velké rodině máme
více času jeden na druhého. Žijeme jednodušeji a šetrněji. Nejezdíme tolik po
republice tam a zpět. Všeobecně se tolik
necestuje, nelétá. Víte, někdy mě napadá:
Proč se tohle všechno děje? Je to proto, že
se Země brání?
Vždyť dost často se k ní, k Božímu stvořitelskému dílu, chováme neuctivě, bez
pokory, sobecky. Bezohledně ji pleníme.
Teď měla Země čas se trošku nadechnout,

zatímco my se dusíme pod rouškou, než ji
zase zaplavíme jednorázovými rouškami,
rukavicemi, pytlíky, desinfekčními roztoky...

V lese

Je nás pět v rodině, pro které je divadlo jediným zdrojem obživy. Já, moje
žena, dva synové, kteří mají své rodiny,
a dcera. Co teď? Vrhli jsme se na práci kolem domu, dodělávali jsme resty kolem
divadla, ale u ničeho jsem nevydržel. Byl
jsem roztržitý, bez cíle a smyslu. Pak jsem
našel ve stole, který jsem si uklízel, starý
zpěvník s chválami. Tak jsem začal s kyta-

ní, pak přesuneme, pak opět přesuneme
nebo zrušíme. Ta nejistota vyvolává nechuť něco dělat. „Má to smysl?“ říkáte si.

Zastavení
Na druhou stranu to zastavení přináší
i pozitivní věci. Jako bychom zpomalili,
uzemnili se. Máme čas přemýšlet, co bude
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Když teď nemohu hrát, chodím pracovat
do lesa, kde pálíme klestí. Vůbec si nestěžuji, protože je to nádherná práce, a myslím si, že když si herec vyzkouší něco jiného, ohromně ho to posune. Mám tam
čas na svoje osobní filosofování. Jeden
den, když byl ještě sníh, jsme začali pálit.
Dříví bylo hodně mokré a nechtělo hořet.
Kouřilo to a já si s každou větví, kterou jsem
tam přiložil, říkal: „Hlavně ať to nezdechne.“ Všechno byl problém, ale já ho stále krmil a krmil. Trvalo mi hodinu, než se

rozhořel a začal se zvětšovat, až dosáhl
obrovské síly. Hučel a já věděl, že mohu
přiložit jakoukoliv větev. Tak jsem přikládal i obrovské větve se sněhem, jenom to
zasyčelo a hned hořely. Uvědomil jsem si,
že jsem ten oheň musel nejdřív pořádně
nakrmit, než všechno spálil.
Došlo mi, že když já nehořím, tak mě jakýkoliv problém může zadusit. Ale když se
pořádně rozhořím, tak není nic problém.

Samozřejmě tušíte, že to krmení není jenom jídlo a pití, ale to, co čtu, na co se
dívám, co poslouchám. Když teď nemůžeme nikam chodit, tak se můžeme pořádně krmit. A pokud víme, že to naše
krmivo, které používáme, není zdravé,
můžeme ho klidně vypnout, na to máme
svobodu. Můžeme se sami zastavit a poslouchat. A může to být i poslouchání ticha, tím můžeme třeba každý den začít.

VÍTĚZSLAV MARČÍK se narodil 1. května
1963 ve Zlíně (v tehdejším Gottwaldově).
Vyučil se elektrikářem a vystudoval lidovou konzervatoř v Ostravě. Od počátku 90. let hraje loutkové divadlo; založil
Teátr Víti Marčíka, který od r. 2014 funguje pod názvem Divadlo Víti Marčíka.
Účinkuje v mnoha představeních (např.
hry Moravské pašije, Setkání před Betlémem, Robinson Crusoe, Romeo a Julie, pohádky Bajaja, Šípková Růženka,
O Zlatovlásce, Popelka). Bydlí v Drahotěšicích na jihu Čech. Je ženatý, s manželkou Evou mají šest dětí a 6 vnoučat.

Koncert v kostele
je zážitek
Tradičně velkolepou hudební přehlídku nabídne ve
dnech 3.–28. září 2021 již 18. ročník Svatováclavského
hudebního festivalu. Náš největší mezinárodní festival
duchovní a tzv. staré hudby opět rozezní kostely celého
Moravskoslezského kraje díky obdivuhodným 29 koncertům, z nichž 15 se bude konat v Ostravě.
Zářijový hudební maraton bude zahájen 3. září v ostravské katedrále Božského Spasitele, a to Rossiniho monumentální slavnostní mší provedenou Národním orchestrem Polského rozhlasu – NOSPR, společně s Českým
filharmonickým sborem Brno a sólisty. Jedním z nejzajímavějších projektů bude provedení Dvořákova oratoria Svatá Ludmila na den přesně 1100 let od zavraždění
světice (15. září) či závěrečný koncert Stabat Mater Francise Poulenca pod taktovkou francouzského dirigenta
Philippa Bernolda. Těšit se můžete také na hudební pohlazení v podobě barokních projektů v čele s ansámbly
Collegium 1704, Collegium Marianum, Ensemble Inégal,
francouzským Ensemble Castelkorn nebo na koncerty
italského kontraaltisty Filippa Mineccii. Komorní řadu
obohatí recitál světoznámého pianisty Federica Colliho,
Bennewitzovo kvarteto s pianistou Martinem Kasíkem
či Motiečius&Kiminius – akordeonista s virtuosem na litevský birbyne (u nás neznámý dechový lidový nástroj).
Pestrý program zahrne i netradiční projekty, a sice Bigbandovou elektroniku Cotatcha Orchestra s nominací na
Cenu Anděl, koncertní verzi slavné Balady pro banditu
s Jihočeskou filharmonií nebo vystoupení ukrajinského
pravoslavného sboru Orpheus. Nechte se již nyní zlákat prostřednictvím SHF YouTube kanálu nabitého záznamy
koncertů a zajistěte si nejlepší vstupenky přes www.shf.cz.

29

koncertů
18. ROČNÍK
03 – 28/09/2021

Koncert
v kostele je
zážitek

COLLEGIUM 1704 / COLLEGIUM MARIANUM
NÁRODNÍ ORCHESTR POLSKÉHO ROZHLASU – NOSPR
FILIPPO MINECCIA / FEDERICO COLLI / COTATCHA ORCHESTRA
ORPHEUS – PRAVOSLAVNÉ SBORY / BALADA PRO BANDITU

ZA FINANČNÍ
PODPORY

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI

www.shf.cz
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kostel sv. Františka

Okres Jeseník

Vidnava, Hrdinů
19.00–21.00

kostel
sv. Kateřiny
Vidnava, Kostelní
19.00–21.00

kostel
Božího Těla
Stará Červená Voda
20.00–23.00

kostel
sv. Hedviky

kostel
Panny Marie
Sněžné

Supíkovice
20.00–23.00

Velké Kunětice
20.00–23.00

Slezská lilie podpoří spolek
Vstaň a choď
Benefice, která proběhne v rámci letošního ročníku festivalu
Slezská lilie, podpoří spolek Vstaň a choď. Hlavní inspirací
pro jeho službu je biblická výzva: Nezůstávej sedět ve svém
životě na místě, nestěžuj si, ale pohni se směrem k Bohu
a k druhým lidem.
Společenství tzv. Vstaňchoďáků nabízí pro každého, ať už jezdícího, nebo chodícího, mladého, či staršího, podporu, aby hledal své místo v životě, svoji službu tam,
kde právě je.
Zakladatelé spolku – manželé Lenka a Milan Svojanovští – se s dalšími spolupracovníky již několik let s pověřením biskupa zabývají pastorační prací pro jezdící a chodící. „Jezdící jsou lidé s fyzickým handicapem (obvykle na vozíku) a chodící
my všichni ostatní. Na našich setkáních Duch svatý staví mosty bez ohledu na to, zda
je náš handicap viditelný, nebo skrytý. K základním principům patří vzájemná služba
a prožívání bratrství mezi sebou a s Bohem,“ vysvětlují manželé.
I v tomto společenství rok s Covidem sice omezil některá osobní setkávání, ale
ty hlavní akce mohly proběhnout naplno. „Paradoxně jsme zažívali rozvoj, okolnosti nás učí novým věcem, takže během roku můžeme prožívat on-line mnoho z našich
aktivit,“ radují se Svojanovští. Fungovaly tedy Buňky milosrdenství, ale také Iniciativa smíření, adorace s chválami, Kavárny Dárce, biblické triády, setkání manželů,
služebníků, duchovní doprovázení a rozhovory atd.
V tuto chvíli připravují organizátoři již 8. letní duchovní obnovu, a to v termínu
16.–22. 8. 2021. Více informací zájemci najdou na webu www.vstanachod.cz.
Vstaňchoďáci působí na mnoha místech republiky: „A samozřejmě jsme otevřené
společenství, takže zveme i vás osobně.“
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OPEN AIR | ON LINE
Po dvou letech můžeme opět ochutnat festival pod širým nebem, a to
v unikátním prostředí bývalého dolu Alexandr. Vzhledem k trvajícím
opatřením bude program přenášen živě prostřednictvím televize
Noe. Podle aktuálního rozvolňování umožníme vstup maximálnímu
povolenému počtu diváků. Informace sledujte na našich stránkách.
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NOC LILIE
CHARITA SV. ALEXANDRA
Ostrava-Kunčičky

20:00 Hradišťan a Pavel Helan
koncert k 20. výročí Charity sv. Alexandra
22:00 Večer chval – Přyvozacy
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DEN ANDĚLŮ
V KOSTELE SV. ANTONÍNA Z PADOVY
Ostrava-Kunčičky

10:00 Mše svatá – No Problema

CHARITA SV. ALEXANDRA
Ostrava-Kunčičky

20:00 Komponovaný benefiční koncert na téma
„„Vstaň a choď “ pro stejnojmennou komunitní
organizaci. Vystoupí Ewa Farna, Lake Malawi,
Markéta Konvičková, Jiří Krhut a další…

Okres Bruntál

Perlu severomoravského baroka
nebo Růžencovou kapli lze navštívit
v Rýmařově

kostel sv. Rocha

Hned dvě památky otevřou v Rýmařově. První z nich je kaple
Navštívení Panny Marie – V Lipkách, jež je nejhodnotnější historickou památkou města. Tato stavba je považována
za perlu severomoravského baroka. Pro návštěvníky zde bude
k dispozici od 18.00 do 21.00 průvodcovská služba a prohlédnout si mohou taktéž výstavu obrazů. Druhým objektem
je kostel sv. Archanděla Michaela, kde Noc kostelů začne
v 18.00 mší svatou. Zde stojí za prohlédnutí Růžencová kaple,
která spolu s oltářem a tribunou patří k nejpůvodnějším částem chrámu, a návštěvníci mohou také vystoupat na věž. Rovněž zde pak mohou využít služeb průvodce.

Petrovice
18.00–21.00

kostel ČCE
Krnov, Husovo nám.
18.00–21.00

kostel sv. Michaela
Archanděla
Světlá Hora-Dětřichovice
17.00–20.00

kostel CČSH
Bruntál, Dr. Edvarda Beneše
15.00–21.00

kostel
sv. Jakuba st.
Dolní Moravice
18.00–20.00

kostel
sv. Archanděla
Michaela

Lomnice

Rýmařov,
Školní nám. 207/3
18.00–21.00

kaple
Navštívení
Panny Marie
– V Lipkách

kostel
sv. Jana Křtitele
Ryžoviště,
Mučedníků 51
18.00–23.00

Rýmařov, Opavská
18.00–21.00
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kostel
sv. Jiří
Lomnice
18.00–21.00

Staré Hamry jsou poslední zastávkou Noci kostelů
Poslední zastávkou před hranicemi se Slovenskem jsou v rámci Noci kostelů nově
otevřené dva objekty ve Starých Hamrech. Kdo si ten den udělá výlet do Beskyd,
může poprvé o Noci kostelů navštívit kapli Panny Marie, Pomocnice křesťanů, na
Gruni, kde se nachází nejmenší varhany (dvourejstříkové z r. 1891) v ostravsko-opavské diecézi. Během prohlídek naplánovaných na 19.00 a 20.00 si návštěvníci kromě zachovalé výzdoby mohou prohlédnout dojemnou zajímavost – domácí kříže zavěšené
poblíž oltáře. Když se budovala přehradní nádrž Šance, lidé ze zátopové oblasti, kteří
museli své domovy opustit, nosili kříže a křížky ze svých chalup sem na kopec a zde
je ponechávali. Snad s prosbou o ochranu v novém domově, snad jako poděkování
za krásné chvíle života prožité uprostřed beskydských hor, snad jako příslib, že na
svůj rodný kraj nezapomenou a že se ještě přijdou podívat... Od roku 2002 je kostelík
vyhlášen kulturní památkou. Příležitostně se zde slouží mše a v neděli předcházející
24. květnu – svátku Panny Marie, Pomocnice křesťanů, se konají poutě.
Otevřený bude poprvé také filiální kostel sv. Jindřicha v Hamrech. Jeho výbornou akustiku prověří v 18.25 a 19.25 hudební vstupy. Na návštěvníky čeká
i prohlídka s komentářem. Blízko kostela se nachází hřbitov a symbolický památník
Maryčky Magdonové. Při cestě zpět se návštěvník může zastavit v kostele Nejsvětější Trojice v Ostravici a prohlédnout si cenný hlavní oltář, křtitelnici a další
zařízení, dovezené sem ze zrušeného klášterního kostela augustiniánů eremitů ve
Fulneku. Velmi vzácný je též oltářní obraz Nejsvětější Trojice.

V Orlové lákají
návštěvníky nejen na
povídání s fotografem
a cestovatelem
Markem Olšarem
Všechny krásy světa – s podtitulem
O setkáních – představí fotograf
a cestovatel Marek Olšar. Od 19.30
proběhne v kostele Narození Panny
Marie vernisáž výstavy jeho fotografií. „V našem městě dobře známý fotograf a sympaťák bude povídat o setkáních a příhodách na svých cestách
a představí nám aspoň kousek krásy
světa, kterou viděl,“ zvou návštěvníky
pořadatelé. Kromě toho se příchozí
mohou opět těšit na koncert, komentovanou prohlídku kostela včetně
věže nebo na povídání s panem farářem P. Rafalem Walou u skleničky
dobrého mešního vína.

Dětmarovice představí opravené varhany
a Něbrojovu kapli sv. Izidora
V kostele sv. Máří Magdalény v Dětmarovicích se v 17.50 rozeznějí zvony a pozvou návštěvníky na Noc kostelů. Od 19.00 bude probíhat komentovaná prohlídka
diecézního organologa a hlavního garanta restaurování varhan Jiřího Krátkého
„Opravené varhany“. Na ni naváže varhanní vystoupení Martina Uhlíka – Velebí má
duše Hospodina. K vidění zde rovněž bude výstava velkoformátových fotografií
spolku Člověk a víra nebo výstavka dětských prací na téma Život kolem nás. Pro
návštěvníky budou k např. dispozici pohlednice kostela, sběratelské kartičky, Poutnické novinky, tašky s obrázkem kostela, malé občerstvení a pro nejmenší návštěvníky je připravena sladká pozornost.
Od 18.00 do 20.00 se k prohlídce, zastavení a modlitbě otevře nejstarší dochovaná stavba v Dětmarovicích – Něbrojova kaple sv. Izidora. Kaple stojí na kopci,
údajně v blízkosti pohřebiště z třicetileté války, legendy zase říkají, že byla postavena z důvodů odvrácení kletby na Něbrojův rod či z nešťastné lásky.

Rodinnou párty s aktivitami pro děti nabídnou
v Apoštolské církvi v Hlučíně
Rodinná párty se skákacím hradem, trampolínou a hrami pro děti proběhne od
18.00 do 21.00. Naváže na ni půlhodinová hra se světly a ve 21.30 se přítomní pomodlí za město. Apoštolská církev zve rovněž na aktivity Rodinného centra, které
probíhají během roku.
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Symboliku biblických
příběhů představí v kostele
Husova sboru v Doubravě
Slovo Boží a lidské, symbolika biblických příběhů, komentovaná prohlídka kostela a hudební vstupy varhaníků budou od 16.00 do 19.00 součástí
programu v kostele Husova sboru.

Okres Opava

kostel
sv. Jana Křtitele
Sudice, nám. P. Arnošta Jureczky
18.00–22.00

kostel
sv. Jana Křtitele
Opava, Praskova
17.00–23.00

kaple
Nejsvětější
Trojice

kostel
Nejsvětější
Trojice

Markvartovice,
Ke Kapli
18.00–21.00

Bohuslavice,
Opavská
17.00–23.00

konkatedrála
Nanebevzetí
Panny Marie
Opava, Rybí trh
16.00–23.00

Moravský
Beroun

modlitebna
Apoštolské
církve
Hlučín, 1. máje 2
18.00–21.30

Okres Olomouc

kostel Nanebevzetí
Panny Marie
Vítkov, Bezručova
17.00–22.00

kostel Nanebevzetí
Panny Marie

kostel
sv. Mikuláše

Moravský Beroun, Lidická
18.00–21.00

Ludgeřovice,
Markvartovická
17.00–23.30
15

kostel
Neposkvrněného
početí Panny Marie

Okres Ostrava

kostel
Nanebevzetí
Panny Marie

pravoslavná kaple
sv. Andělů strážných

Ostrava-Třebovice,
V Mešníku
17.00–24.00

Ostrava-Pustkovec,
Pustkovecká
17.00–22.00

Ostrava-Přívoz,
nám. Svatopluka Čecha
17.00–23.00

kostel Panny
Marie Královny
Ostrava-Mariánské Hory,
Stojanovo nám.
18.00–22.00

kostel sv. Antonína
Paduánského
Vřesina, Osvobození 92
17.00–24.00

kostel Krista Krále
Ostrava-Svinov,
Bílovecká 548
18.00–21.00

Husův sbor
Ostrava-Svinov,
Stanislavského 639
18.00–22.00

Husův sbor

Husův sbor

Ostrava-Stará Bělá,
Junácká 92
18.00–20.00

Ostrava-Polanka nad Odrou,
1. května 143
18.00–21.00

kostel
sv. Jana Nepomuckého
a sv. Mikuláše

Husovy sbory ve Staré Bělé
a ve Vratimově se pro příchozí
otevřou od 18.00 do 20.00

Ostrava-Stará Bělá, Blanická 130/132
18.00–24.00

Součástí programu ve Staré Bělé bude hudební
vystoupení, výstava a možnost rozhovoru s duchovním.
Ve Vratimově se naskytne možnost ke ztišení
za zvuku reprodukované hudby a výstava fotografií Hany Stránské.

kostel Narození
sv. Jana Křtitele
Stará Ves nad Ondřejnicí,
Farní 10
18.00–22.00
16

kaple Nanebevzetí
Panny Marie

evangelický
Kristův kostel

Ostrava-Petřkovice, U Kaple
18.00–21.00

Ostrava-Moravská Ostrava,
Českobratrská
18.00–22.00

kaple
sv. Josefa

kostel
sv. Františka
a Viktora

Ostrava-Koblov,
Koblovská
18.00–20.00

Ostrava-Hrušov,
Divišova 228/15
18.00–22.00

kostel sv. Marka
Ostrava-Heřmanice,
K Návsi
18.00–23.00

katedrála
Božského Spasitele
Ostrava-Moravská Ostrava,
nám. Msgre Šrámka
17.00–23.00

Husův sbor
Ostrava-Michálkovice,
Michalské nám. 10
17.00–19.00

kostel
sv. Václava
Ostrava-Moravská Ostrava,
Kostelní nám.
18.00–23.00

kostel sv. Josefa
Ostrava-Slezská Ostrava,
Těšínská 91
18.00–23.00

kostel Neposkvrněného
početí Panny Marie
Ostrava-Radvanice, Těšínská 236/244
18.00–22.00

Husův sbor
Ostrava-Radvanice,
Menšíkova 9
17.00–19.00

evangelický kostel
Křesťanské
centrum Zálom

Šenov, Hlavní
18.00–22.00

Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1
19.00–22.00

kostel
Svatého Ducha

Husův sbor
Vratimov, Husova
18.00–20.00

Ostrava-Zábřeh,
Kotlářova 124/A
18.00–22.00
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Okres Nový Jičín

kostel sv. Mikuláše
Bílovec, Slezské nám.
18.00–22.00

zámecká kaple
sv. Hyacinta
Bílovec, Zámecká 660/9
18.00–23.00

kostel
Nejsvětější Trojice
Fulnek, Kostelní
18.00–22.00

kostel Nejsvětější Trojice
Suchdol nad Odrou, Komenského
18.00–22.00

V Ženklavě budou k dětem
promlouvat svatí
V kostele Navštívení Panny Marie zahájí program
v 17.00 mší svatou a májovou pobožností. Farníci zde připravili zajímavý program pro děti. Na palouku před kostelem vytvoří osm stanovišť představujících světce vyobrazené v chrámu. Děti budou plnit úkoly týkající se jejich
života, načež bude jejich úkolem poznávat je přímo v kostele. Za úspěšně splněné úkoly je čeká odměna. Dospělí se
mezitím mohou zastavit v chrámu a vychutnat si ticho. Na
programu bude ve 20.00 též filmová projekce a možnost
vystoupat na věž.

sborový dům ČCE

Do kostela s lucernou

Nový Jičín, Janáčkovy sady 1
18.00–22.00

Na programu v kostele sv. Valentina v Bravanticích se
ve velké míře podílejí rovněž skauti. Po mši svaté v 18.00
a následném kulturním programu si od 20.00 převezmou
malé návštěvníky, pro něž připravili v přilehlém zámeckém parku program s názvem „... les se hemží zvířaty –
světluškami a vlčaty“. Vrcholem setkání bude netradiční
noční prohlídka chrámu nazvaná Do kostela s lucernou.
Pouze při světle svíček návštěvník zakusí atmosféru ztemnělého svatostánku.

Posezení na zahradě, soutěže a hry nejen pro děti,
ping-pong, výstavu obrázků, ale i grilování připravili
organizátoři z Farního sboru Českobratrské církve
evangelické v Novém Jičíně.
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kostel sv. Valentina

Noc kostelů tentokrát
i na kole!

Bravantice
18.00–22.00

V rámci letošní Noci kostelů připravili
pořadatelé v Bílovci a Fulneku rovněž
putování po místních kapličkách

modlitebna
BJB

Převážně po městě se poutníci projdou nebo projedou v Bílovci. Navštívit mohou například kapli sv. Barbory, což je bývalá špitální kaple, kapli Panny Marie Pomocné za nemocnicí,
odkud se podle legendy rozbíhají podzemní chodby, případně Selskou kapli ve Staré Vsi. U každé svatyňky čeká na putující překvapení v podobě malovaných kamínků. „Lidé si je
po nalezení mohou vzít domů, nebo je položit na jiné viditelné
místo, aby je našel a radoval se z nich někdo další. Můžete donést i své namalované kamínky a vyměnit je,“ nabízejí pořadatelé. V Bílovci si mohou zájemci prohlédnout také kostel
sv. Mikuláše nebo s kastelánem nejen kapli, ale i zámek.
Během večera zazní v chrámu varhany spolu se zobcovou
flétnou, návštěvníci si zde budou moci zapálit svíci a napsat
své prosby, za něž se budou farníci modlit.

Příbor, Frenštátská 166
17.00–20.00

kostel
sv. Valentina
Příbor, Lidická
17.30–22.00

STARÁ VES

kaple
Panny Marie
Pomocné

Selská kaple

BÍLOVEC
kostel sv. Mikuláše

kaple sv. Barbory

Zámecká kaple
kaple Panny Marie

S
kaple sv. Floriána

Z

V
J

Taktéž ve Fulneku připravili organizátoři program především pod širým nebem. Pro návštěvníky vytvořili tři okruhy
po sakrálních památkách v okolí Fulneku, Děrného a Lukavce. Jeden bude určen pro pěší, dva pro cyklisty. Na prvních
50 účastníků bude čekat malé překvapení. Pro návštěvníky
bude také otevřen opravený chrám Nejsvětější Trojice ve
Fulneku.
kaple
sv. Martina

S
Z

V
J

kaple
Nejsvětější
Trojice

kostel
Navštívení Panny Marie

Bergoldova
kaple

kaple
sv. Rocha

Ženklava
17.00–22.00

FULNEK

Švédská
kaple
Kostel
Nejsvětější Trojice
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kaple
Nortburga

Okres Frýdek-Místek
kostel
sv. Vavřince

kostel
sv. Michaela
archanděla

Paskov, Místecká 193
16.00–21.00

bazilika Navštívení
Panny Marie
ve Frýdku
Frýdek-Místek,
Mariánské nám. 145
18.00–22.00

Řepiště
18.00–24.00

kostel sv. Jana
Nepomuckého
Sviadnov, Na Drahách
18.00–23.00

modlitebna
Církve bratrské
ve Výměníku
Frýdek-Místek, V. Talicha 2266
18.00–23.00

kostel Všech svatých
v Místku
Frýdek-Místek, Frýdlantská
18.00–22.00

kostel
Nejsvětější
Trojice
Ostravice
17.00–21.00

Chrámy ve Frýdku-Místku
nabízejí příležitost ke ztišení
a modlitbě
Již tradičně se v 18.00 rozeznějí zvony
chrámu sv. Jakuba a kostela Všech svatých, aby oznámily, že u nich začíná Noc
kostelů. Až do desáté hodiny večerní však
bude návštěvníky obou kostelů provázet
ticho. Ti si je mohou v klidu prohlédnout
a případně zde zanechat napsanou prosbu, za kterou se věřící budou poté modlit.

kaple
Panny Marie,
Pomocnice
křesťanů
Staré Hamry-Gruň
18.00–21.00

Koncert místeckých varhaníků i koutek pro děti
nabídnou návštěvníkům v kostele sv. Jana a Pavla. Když v 18.00 doznějí zvony, jež
Noc kostelů zahájí i zde, odehrají místečtí varhaníci koncert. Příchozí si budou moci na
památku vyrobit předmět s duchovní tematikou nebo zakoupit knihu o kostele sv. Jana
a Pavla, příp. mešní víno. Během prohlídky varhan, výstavy liturgických rouch a předmětů či modlitby se mohou děti zabavit v hracím koutku.
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kostel
sv. Jindřicha
Staré Hamry
18.00–21.00

modlitebna CASD

kostel sv. Jana Křtitele
ve Frýdku

Frýdek-Místek, Slezská 1982
18.00–21.00

Frýdek-Místek, Farní
18.00–24.00

kostel sv. Jakuba
v Místku
Frýdek-Místek,
Farní nám.
18.00–22.00

kostel
sv. Jana a Pavla
v Místku
Frýdek-Místek, Janáčkova
18.00–22.00

kostel sv. Josefa
Staré Město, Jamnická
18.00–22.30

kostel Božího Těla
Jablunkov, Nádražní
18.00–23.00

kostel sv. Jana
Nepomuckého
Pražmo
18.00–21.00

evangelický
kostel

kostel
sv. Josefa

Ostravice, Hamrovice
17.00–22.00

Janovice
18.00–21.00
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Po celkové opravě se na Noci kostelů
předvede dřevěný kostel sv. Michaela
archanděla v Řepištích
Kostel sv. Michaela archanděla v Řepištích, jehož
trámy pamatují Jana Žižku, se dočkal otevření také
v rámci Noci kostelů. Návštěvníci si jistě při jeho návštěvě všimnou především nového šindele na kostele. Restaurátoři též obnovili kazatelnu, hlavní oltář,
mramorování poprsně kruchty a jejích podpůrných
sloupů. Kostelíkem se mohou během večera rozeznít zrestaurované varhany či nově odlité zvony
z pravé zvonoviny. Ty starší, železné, pocházející
z doby po 2. světové válce, budou součástí expozice
dochovaných prvků v krovu kostela. Pokud si nestihnete tento skvost prohlédnout během Noci kostelů, je možnost přijít na mši svatou každou neděli
v 10.45, popř. v rámci projektu Otevřené chrámy, a to
vždy ve středu a neděli od 12.00 do 17.00 a v sobotu
od 9.00 do 14.00.

Svítit dětem na cestu
Kolik z nás v dětství usínalo při poslouchání příběhů o poslušných
broučcích, kteří každou noc létali svítit lidem na cestu, vyprávěli si
příběhy a společně se radovali i strachovali…?
Letos je to už 145 let, co Jan Karafiát vydal knihu, která svým poetickým a možná
i trochu melancholickým stylem přenáší čtenáře do venkovského světa svatojánských broučků. Tento rok je výroční nejen pro první českou autorskou pohádku,
ale i pro jejího stvořitele – evangelického faráře Jana Karafiáta, od jehož narození
uplyne letos 175 let.
Při prvním vydání neměla kniha velký úspěch. Později se však stala jednou
z nejvydávanějších českých dětských knih. Básník Jan Skácel v předmluvě k vydání
z roku 1967 píše: „Věděl jsem, že bude pro mne nebezpečné otevřít po téměř čtyřiceti
letech Karafiátovu knížku. Ale udělal jsem to a nelituji. Umyl jsem si oči v nejvzácnější
vodě a byla slaná jako tenkrát, když jsem ještě neuměl číst a doma nám četli Broučky
nahlas. Nač zapírat. Několikrát mně vstoupily při četbě do očí slzy.“
V současné době se najde i hojně kritiky. Broučci mohou pro některé představovat spíše zastaralý příklad výchovy, který odpovídá době, ve které kniha vznikla
(2. pol. 19. století). Stále nová a nová vydání však svědčí o její oblíbenosti. Skrze
pohádkový příběh předává dětem důležité hodnoty. Malý Brouček je zvídavý, neposlušný a dělá i mnoho chyb. Vždy se z nich ale umí poučit. Svět svatojánských
broučků je obrazem rodinného života, kde se pěstuje úcta k rodičům a k práci.
Knížka není výčtem morálních zásad. V příbězích, opravdově a srozumitelně, učí
děti pomáhat si navzájem, vyhýbat se lhaní a násilí, být pokorný a milovat život
i všechny okolo! Vždyť i broučci se umí pořádně veselit a těšit.
Kniha se nevyhýbá smutným tématům − k životu broučků patří i smrt. Autor
dokáže dětského čtenáře s touto součástí života seznámit lehce a jemně. Když někdo umře, vyroste na tom místě chudobka – broučkům bílá, beruškám s červeným
okrajem. Slovy Jana Skácela: „Karafiát jediný dokázal dětem říci, že na světě je smrt,
a nevylekal je.”

Martina Dvořáková

Najdi 10 rozdílů

Broučci se dočkali přes 100 různých
vydání a byli ilustrováni mnoha známými autory. Tereza Konupčíková
o svých ilustracích pro nejnovější
vydání (Books&Pipes 2020):
K ilustraci Broučků jsem se dostala čistě
náhodou. Malovala jsem si do skicáku
obrázky a napadl mě výjev z Broučků,
které jsem v dětství milovala. Přidala
jsem si je na Instagram a v reakci na to
se mi ozvalo nakladatelství Books&Pipes, že chystají znovu vydání této knihy
a zda bych neměla zájem o její ilustrování. Slovo dalo slovo a do roka jsem již
pracovala na ilustracích.
Nicméně práce na této knize byla
náročná. Už jen z toho důvodu, že každý má zafixovanou obrázkovou podobu od Jiřího Trnky. Snažila jsem se volit
situace, které nebyly ještě zachyceny,
a pokud to nešlo jinak, alespoň pozměnit scénu, pojmout obrázek jinak.
Celá kniha tím, jak je napsána
a o čem vypráví, mě přenáší do mého
dětství. Pouštěli jsme si Broučky na videokazetě u babičky a na gramofonu
jako mluvené slovo. Jsem ráda, že si
Broučci stále nacházejí své čtenáře i po
tolika letech. Výchova dětí se od dob
pana Karafiáta hodně změnila. A možná právě proto mohou nabídnout nový
pohled na věc jak pro děti, tak pro rodiče. Třeba začne být poslušnost in a třeba
přestane být křesťanství tabuizováno.
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Tereza Konupčíková

kostel Povýšení sv. Kříže

Okres Karviná

Karviná-Fryštát, Pivovarská
18.00–21.00

kaple Andělů
strážných

kaple sv. Izidora
(Něbrojova kaple)
Dětmarovice
18.00–20.00

kostel
sv. Máří
Magdalény

kostel
sv. Marka
Karviná-Fryštát,
Markova
18.00–21.00

Dětmarovice
18.00–22.00

Karviná-Staré Město,
nám. Ondry Foltýna
18.00–20.30

kaple sv. Anny
Karviná-Darkov,
Lázeňská
18.00–20.30

kostel
sv. Petra
z Alkantary

modlitebna
Apoštolské
církve

Karviná-Doly
18.00–21.00

Karviná,
Za Panelárnou
2481/2
17.00–21.00

kaple
sv. Anny

modlitebna
CASD

Karviná-Ráj,
Kubiszova
18.00–20.30

Karviná-Ráj,
Dačického 715/3
18.00–22.00

modlitebna
Církve
bratrské

Husův dům ČCE
Orlová,
Fr. Palackého 787
18.00–24.00

Český Těšín,
Studentská
1631/25
18.00–24.00

kostel Narození
Panny Marie

Husův
sbor

Orlová-Město,
Lidická 770
18.00–24.00

Doubrava,
Doubrava 884
16.00–19.00

evangelický
kostel
SCEAV

kostel
Slezské církve
evangelické a.v.

Orlová-Město,
Petra Cingra 482
18.00–24.00

Český Těšín,
Na Nivách 1
18.00–24.00
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kostel
Nejsvětějšího
srdce Ježíšova
Český Těšín,
Masarykovy sady 24
18.00–22.00

evangelický
kostel a.v. ČCE
Český Těšín-Rozvoj,
nám. Dr. Martina
Luthera 667/1
18.00–23.00

VODOROVNĚ
SVISLE
2. TRAUMA
1. PRAMEN
7. ODBORNÍK NA EKOLOGII
3. TAKTIKA
8. OCHLAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ
4. VÝROBA
9. BIOLOGICKÁ STANOVIŠTĚ 5. HROMADA ODPADU
6. PŘIZPŮSOBENÍ
11. NÁDOBA NA ODPAD
10. VYSOCE REAKTIVNÍ PLYN

Vytvořeno pomocí https://krizovky.org/.

Křížovka

Osmisměrka o ceny
Všichni, kteří vyluští osmisměrku a zašlou její správné řešení na
mail: nockostelu@doo.cz do 6. 6. 2021, budou zařazeni do slosování o didaktickou hru Poutník slezsko-moravský. Pět vylosovaných výherců uvedeme na webových stránkách: www.doo.cz.
Použitá slova:

EKOLOGIE, EKOSYSTÉM, ELEKTŘINA, EMISE, ENERGIE, HAJNÝ,
HOSPODIN, JALOVEC, JARO, JÁHLY, KARAFIÁT, KLIMATIZACE,
KOTEL, KOV, KROUPY, KVĚTINA, KŘÍDLA, LES, LETĚT, LÁTKA, LÉTAT,
LÉTO, MECH, MED, MODLITBA, MOŘE, MĚSÍC, NEBE, NEKTAR,
NOC, ODPAD, OKOLÍ, OZON, PAPÍR, PLAST, PLYN, PODZIM, POLE,
ROZVOJ, SKLO, SNÍH, SOVA, SPÁT, STANOVIŠTĚ, STOPA, STROM,
STRÁŇ, SVATOJÁNCI, SVĚTNICE, TEPLOTA, TRÁVA, VODA, VYPÍNAT,
VZDUCH, VÍTR, VĚTRÁNÍ, VŘES, ZAHRADA, ZATEPLENÍ, ZDROJ,
ZELEŇ, ZEMĚ, ZIMA, ZÁPAD, ČELÁDKA, ŽIVOT, ŽLUNA
Záštitu nad Nocí kostelů 2021 převzali: Mons. František V. Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský;
prof. Ing. Ivo Vondrák CSc., hejtman Moravskoslezského kraje; Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy.
Noc kostelů 2021 finančně podpořilo Ministerstvo kultury a Moravskoslezský kraj.
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