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Nezabouchli jsme za sebou dveře 
Svědectví manželů, kteří se nevzdali 
a bojovali za svůj vztah... (str. 6)

Na otázky odpovídal laskavý písničkář Pavel Helan
Prozradil, co pro něho znamená Noc kostelů, co dělal 
v době nouzového stavu... (str. 5)

Mapy s otevřenými
kostely... 
(str. 12)

Žijeme ve velkém chrámu světa
Motto: „Učinil jsi měsíc k určování času... Přivádíš tmu, NOC se snese... 
               Slunce vychází... Člověk vyjde za svou prací.“ (Žalm 104,19-23)

Milí přátelé a poutníci,
střídáním dnů a nocí jsme se v čase posunuli o rok dále a před námi je opět mimo-

řádná noc otevřených chrámů – Noc kostelů. Noc má pro člověka zvláštní atmosféru 
díky kontrastu světla a tmy. Pro křesťany mají v roce nenahraditelný význam noční bo-
hoslužby dvou největších křesťanských svátků – Vánoc a Velikonoc. V noci prozářené 
světlem můžeme totiž zakusit něco z velikosti Toho, který o sobě řekl: „Já jsem Světlo 
světa.“ Můžeme žasnout nad mocí Toho, který střídáním dnů a nocí stanovil pevný řád 
běhu přírody a světa, jak to popisuje autor biblického Žalmu 104. Každý z nás už jsme 
možná podobně jako tento autor prožili okamžik úžasu nad krásou vycházejícího slun-
ce nebo noční oblohy poseté miliardami hvězd. Noc kostelů nám letos může připo-
menout, že všichni společně žijeme v jednom velkém chrámu tohoto světa, za jehož 
krásu neseme svůj díl odpovědnosti. Přeji vám požehnané a inspirativní chvíle prožité 
během Noci kostelů.

Mons. Martin David
pomocný biskup ostravsko-opavský
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Bůh dává naději
V době, kdy píšu tyto řádky, my-

slím zejména na ty z vás, kteří jste 
překročili práh kostela či modlitebny 
poprvé v životě. Vždyť „Noc kostelů“ 
pořádáme především kvůli vám! 

Přál bych si, abyste za prahem 
církevního prostoru, do nějž jste 
vstoupili, našli naději, kterou v této 
době všichni tolik potřebujeme. Ne, 
nenajdete v nich dokonalou církev. 

Křesťané mají v mnoha ohledech tytéž problémy jako nekřes-
ťané. Všichni máme tři základní potřeby: Potřebu vědět, že nás 
má někdo rád, potřebu vědět, že náš život má nějaký smysl,  
a potřebu někam patřit. Rozdíl mezi věřícími a nevěřícími není  
v tom, že věřící by měli nějaké „duchovnější“ potřeby než nevě-
řící. Rozdíl je v tom, že křesťané uvěřili – nebo se o to alespoň 
snaží –, že je nad námi Bůh, který jediný může tyto naše základní 

potřeby naplnit. A to je dobrá zpráva, kterou s vámi chceme sdí-
let – proto pořádáme Noc kostelů. Ačkoliv vás neznáme, jsme si 
jisti jednou věcí: Bůh vás má rád, Bůh dává vašemu životu smysl 
a společenství církve je místo, kde se můžete s Boží láskou setkat 
a kam můžete patřit.

Budeme mít velkou radost, když se rozhodnete Boha hle-
dat. Patrně jste s tím už začali – jinak byste nečetli tyto řádky. 
Pamatujte ale na to, že my ostatní jsme před vámi jen o krůček 
napřed. To víte, když se obrátí upovídaný člověk, máte upovída-
ného křesťana, když se obrátí líný člověk, máte líného křesťana... 
Nicméně stejně to má cenu, protože Bůh na nás pracuje a mění 
nás. Tato změna někdy dost bolí, ale tak to bývá s věcmi, které 
mají nějakou hodnotu. Přejeme vám, abyste našli Ježíše, který 
nás smiřuje s Bohem a který nás povede životem, pokud se Mu 
otevřeme. 

Dan Drápal
emeritní senior Církve Křesťanská společenství

Tři osobnosti odpovídaly na otázku:
Co pro vás znamená Noc kostelů?

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc, hejtman Moravskoslezského kraje

Tento rok si více než kdy jindy uvědomujeme význam slova VOLNOST. Koronavirus se České republice 
nevyhnul, a tak jsme se všichni museli přizpůsobit. Není možné jít na návštěvu, za kulturou, setkávat se  
s přáteli nebo navštívit kostel. Milovníci umění navštěvují galerie pouze virtuálně, věřící sledují bohosluž-
by přes internet. Epidemie nám kus volnosti vzala. Nešlo se dokonce volně procházet, roušky nám brání 
se volně nadechnout. Na druhou stranu jsme se hodně naučili. Mezi lidmi se zvedla obrovská vlna solida-
rity. Lidé šijí roušky, chodí nakupovat seniorům, nabízejí pomoc. Opět se ukázalo, že se naše společnost 
umí semknout, což je velmi povzbudivé. Snad nám všem tato ohleduplnost a ochota pomáhat vydrží  
i do budoucna. Budeme si více vážit volnosti. Budeme si užívat přítomnost svých nejbližších, možnost 
zajít si do kina a galerie nebo navštívit kostel. Letošní Noc kostelů bude jistě pro všechny její účastníky 
něčím jiná, výjimečná. Všichni si intenzivněji uvědomíme, jak cenná je volnost, jak cenná je svoboda.

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 

Noc kostelů se rok co rok stává stále populárnější. Záměrně uvádím toto slovo, které je odvozeno 
od latinského slova populus – lid, národ, i když v současnosti je spíše používáno ve smyslu, když je něco 
lidem známé. Oba tyto rysy Noc kostelů zcela naplňuje. Je určena široké veřejnosti, aby mohla poznat 
kostely i jinak než při bohoslužbách a také se třeba seznámit s historií daného místa. Stává se také pří-
ležitostí pro vzájemné setkávání, vzpomínání (na křest, 1. sv. přijímání, svatbu, ministrování či zpívání 
na kůru...), poslech hudby, rozjímání i poznávání. I díky tomu se stala v naší převážně sekularizované 
společnosti akcí obecně velmi dobře přijímanou a  známou. Jsem moc rád, že ve své domovské farnosti 
se můžu každý rok do této akce zapojit.

Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor města Ostravy 

Noc kostelů je jednou z mála akcí, ze které si člověk odnese hluboký zážitek, zklidní mysl a zastaví 
se v uspěchané době. Stačí pár minut, aby se návštěvník kostela ponořil do atmosféry plné klidu a du-
chovního souznění. V těchto chvílích člověk zavzpomíná na své blízké. Podobné souznění vnímá většina 
návštěvníků svatostánků a věřím, že v těchto okamžicích mají k sobě lidé blíž než kdy jindy.  

Je sympatické, že kostely uvítají nejen věřící, ale i návštěvníky, kteří do kostela pravidelně nechodí. 
Duchovní pro ně připravují zajímavý program. Dovolím si proto vyzvat všechny, aby vstali od počítačů  
a televizorů a vydali se během Noci kostelů na procházku večerní Ostravou a společně prožili tento krásný 
a zároveň kouzelný večer.
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Poprvé na Noci kostelů
V letošním roce se nově do Noci kostelů přihlásil velký 

počet církevních objektů (celkem sedmnáct) napříč denomi-
nacemi, a to přesto, že v ostatních krajích ČR hlásí, že počet 
nově přihlášených pomalu ustává. 

Některé z těchto „nováčků“ vám představíme, protože 
pouze z těchto sakrálních staveb si letos může návštěv-
ník odnést sběratelskou kartičku. 

Seznam nově přihlášených objektů:
 Bruntál, Spolkový dům Mariany Berlové
 Dětřichov nad Bystřicí, kostel sv. Jiří
 Fulnek-Vlkovice, kostel sv. Mikuláše
 Frýdek-Místek, Chlebovice, kostel sv. Cyrila a Metoděje
 Janovice, kostel sv. Josefa
 Jistebník, kostel sv. Petra a Pavla
 Karviná-Ráj, modlitebna CASD
 Markvartovice, kaple Nejsvětější Trojice
 Ostrava-Petřkovice, kaple Nanebevzetí Panny Marie
 Ostrava-Zábřeh, hřbitovní kaple
 Ostravice, kostel Nejsvětější Trojice
 Ostravice-Hamrovice, evangelický kostel
 Pražmo, kostel sv. Jana Nepomuckého
 Rybí, kostel Povýšení sv. Kříže
 Sudice, kostel sv. Jana Křtitele
 Supíkovice, kostel sv. Hedviky
 Velké Kunětice, kostel Panny Marie Sněžné

Vydejte se do Chlebovic na 
úpatí Palkovických hůrek

Jedním z nováčků Noci kostelů je rovněž kostel sv. Cyrila  
a Metoděje v Chlebovicích. Původní název obce, která ča-
sem zanikla, zněl Nemašchleb a právě letos si Chlebovičtí 
připomínají 700 let od jejího znovuzaložení. Z tohoto důvo-
du se rozhodli, že by z tohoto významného jubilea měl vzejít 
impuls i pro další generace. Hmotnou připomínkou na osla-
vy kulatého jubilea se pro jejich potomky stanou nové var-
hany v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Ten byl vystavěn r. 1863 
na památku 1000. výročí příchodu věrozvěstů na Moravu  
a r. 1947 rozšířen o boční kaple a sakristii. Zajímavostí chrá-
mu jsou dřevořezby na lavicích a okna vytvořená speciální 
technikou – ledováním.

Pojeďte do kostela
na kole! 

Chodíte v neděli do kostela? Jezdíte rádi na kole? 
Šlápněte do pedálů a v září propojte obě dvě aktivity. 
O víkendu 19.–20. 9. se můžete připojit k již 13. ročníku 
ekumenické celorepublikové akce „Do kostela na kole“. 

„V neděli jsou kostely doslova obleženy auty. Jejich majite-
lé si však často ani neuvědomují, jak hodně jejich – jistě velmi 
praktický – pomocník, škodí životnímu prostředí,“ uvádí Marek 
Drápal, organizátor akce. Vyměnit na jednu návštěvu chrá-
mu automobil za kolo může být prvním krokem ke změně 
našeho myšlení a převzetí zodpovědnosti za prostředí ko-
lem nás. Ostatně nás k tomu vybízí papež František v encyk-
lice Laudato si‘. Uvidíte známé ulice z jiného úhlu, a protože 
v neděli bývá na ulicích klid, uslyšíte i zpěv ptáků. Již něko-
lik let spojuje katedrální farnost Moravská Ostrava tuto akci  
s výletem do okolí. Po mši vyrazí skupina farníků i s dětmi 
po předem naplánovaném okruhu. 

„Pokud se rozhodnete připojit a ve vyhlášeném termínu jet 
do kostela na kole, můžete se zaregistrovat na webu http://
www.dokostelanakole.cz/registrace. Uvítáme, pokud nám 
zašlete fotografie zachycující průběh akce. Každý fotograf pak 
bude zařazen do slosování o ceny. Nezapomeňte ale na povin-
nou jízdní výbavu,“ zve k účasti na akci organizátor. 

 Akci vyhlašuje Ekologická sekce České křesťanské akade-
mie, Česká křesťanská environmentální síť a poradní odbor 
pro otázky životního prostředí při Synodní radě ČCE. Jejím 
smyslem je propagovat cyklistickou dopravu, která je spolu 
s chůzí šetrnější, levnější, zdravější a na kratší vzdálenosti do-
konce statisticky rychlejší než automobilová doprava.

Interaktivní farní zahrada  
přivítá poutníky 
v Ostravě-Heřmanicích

U kostela sv. Marka bude otevřena interaktivní farní zahrada a připra-
ven program pro děti. Po prohlídce kostelíka z konce 19. stol., zapálení 
svíčky či zhlédnutí krátkého filmu z produkce televize Noe se mohou 
poutníci občerstvit u grilovaných dobrot. 
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Skloňovaná otázka letošního jara byla: 
Kdy se co otevře? Na tuto otázku ohledně 
projektu Otevřené chrámy odpověděla 
koordinátorka církevní turistiky Andrea 
Węglarzyová: „Letošní čtvrtý ročník projek-
tu se i přes počáteční nejistou situaci opět 
uskuteční. Návštěvníkům se zájmem o cír-
kevní architekturu a umění nebo o chvíli zti-
šení v chrámu se o víkendech – a ve vybra-
ných kostelech též v pracovní dny – otevřou 
brány již od 8. června.“ Do 1. listopadu tak 
bude v Moravskoslezském kraji veřejnosti 
bezplatně zpřístupněno 30 kostelů a 3 kos-
telní věže. „K tradičním stálicím Otevřených 
chrámů se letos přidají dva nováčci,“ pro-
zrazuje koordinátorka. „Prvním je zatím 
utajená novinka letošní sezóny, která bude 
veřejnosti představena v letních měsících  
a na kterou se mohou těšit zejména milov-
níci dřevěných kostelů,“ dodává. 

Druhým nováčkem projektu je kostel 
sv. Josefa ve Slezské Ostravě s gotickým 
deskovým obrazem Panny Marie Karmel-
ské. Ten se nachází na hlavním oltáři a po 
dlouhou dobu k němu putovali křesťané  

z blízkého i vzdálenějšího okolí. Poutě se do 
kostela stojícího na kopci u bývalé říšské 
silnice z Ostravy přes Těrlicko do Těšína 
konají v červenci dodnes. Pozdně barokní 
chrám ovlivněný klasicismem, který zau-
jímá nejkrásnější místo v obci, je zároveň 
světovým technickým unikátem. 

R. 1913 musel být kostel v důsled-
ku poddolování uzavřen, protože klesl  
o 8 metrů, a až do r. 1928 probíhalo jeho 
zpevňování. Zpevnění bylo provedeno 
železobetonovým věncem podél zákla-
dů a zdiva a třemi železobetonovými lany 
napříč chrámovou lodí pod dlažbou. Sta-
rá cihlová klenba byla nahrazena lehkou 
klenbou z rabicu (kovové tkaniny), připev-
něnou na železnou kostru. Věž byla vy-
tvořena z železné konstrukce a byla obez-
děna dutými cihlami.

Biskupství ostravsko-opavské projekt 
Otevřené chrámy realizuje za podpory 
Moravskoslezského kraje.

Aktuální informace pro vás připravuje-
me na www.doo.cz/otevrenechramy.cz.

Projekt Otevřené chrámy zve návštěvníky k prohlídkám památek  
i mimo bohoslužby. Třicet tři kostelů, kaplí, kostelních věží  
a poutních míst v Moravskoslezském kraji je veřejnosti otevřeno  
od června do 1. listopadu.

Kostely, kaple a poutní místa se  
už počtvrté otevírají návštěvníkům 
Moravskoslezského kraje

Víte, že... 
celková výše věže kostela Naro-

zení Panny Marie v Příboře, která vé-
vodí celému městu, je úctyhodných 
54 metrů? V kostele jsou mimo jiné 
uchovávány ostatky svatého Urbana, 
patrona města. Na bohoslužby do to-
hoto kostela chodil jako chlapec na 
konci 16. stol. také svatý Jan Sarkan-
der, od jehož mučednické smrti letos 
uplynulo 400 let.
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Noc kostelů – znáte tu akci a objevil 
jste díky ní nějaké zajímavé místo, které 
Vám utkvělo v paměti? Které?

Na Noc kostelů se každý rok těším, je 
to moje oblíbená akce. Naše seznámení 
proběhlo kuriózně. Před lety, když jsem 
začínal jako písničkář, jsem uspořádal 
koncert v Brně, vytisknul si plakáty, vy-
lepil je, pronajal sál, propagoval a čekal, 
že přijde 200 lidí. A na koncertě jich bylo 
10. „Dneska ses moc netrefil, Pájo, všich-
ni jdou na Noc kostelů,“ uklidnila moje 
rozčarování kamarádka. Takže jsem vě-
děl, že to musí být nějaká velká a důleži-
tá akce. A v dalších letech už jsem na ní 
nadšeně hrál. Abych odpověděl na vaši 
otázku, tak v Čechách mi nejvíce utkvěl 
Benešov, na Moravě to byly Pozořice.

Jezdíte hodně na koncerty, které se 
konají také v kostelích. Je to pro Vás jiné 
než vystupovat na pódiu?  

Mám rád obojí – kostely i pódium. 
Těším se, že bych po zbytek života hrál  
a střídal kulturní domy a kostely. A největ-
ší sen je samozřejmě ten, že zavolá Bono 
a pozve mě jako předkapelu U2 na stadio-
ně (smích). Z toho jsem se zatím vždycky 
probudil.

Co pro Vás znamená kostel? Našel 
jste ještě jiné místo podobné kostelu? 

Kostel pro mne znamená místo, kte-
ré je posvěcené, tiché a současně plné 
zvuku. Je to místo, které pomáhá lidem 
zanechat starosti venku. Jiné místo tomu 
podobné? Asi není, snad jen synagoga  
v Třebíči je krásná. Anebo ta v Ružom- 
berku.

Prožíváme koronavirovou dobu, jak 
jste nouzový stav prožil? Na čem jste 
pracoval?

Díky nouzovému stavu jsem napsal 
novou píseň „Nečekaně darované ticho“, 
ke které natočila jen tak na mobil úžasný 
klip moje partnerka Michaela, přestože 
nikdy klip netočila. Myslím, že tato doba 
nás vede k nečekaným věcem. A potom 
jsem dostal pozvání ke třem přímým 
přenosům České televize a taky TV Noe, 
z toho jsem měl obrovskou radost, že ne-
musím sedět a můžu zase hrát lidem.

Jak se soustředíte před koncertem?
Před koncertem zůstávám v tichu 

nebo v lehkém rozhovoru, důležité je 
nic velkého neřešit. S cellistou Štěpánem 
Švestkou si ladíme nejvíce. Rozcvičujeme 
prsty po nástrojích a u toho se bavíme  
o tom, jak sekal trávu na chalupě, a já  
o tom, jak jsem vařil brambory a lososa. 
A když jsme u těch kostelů, tak velmi čas-
to nás přijde uvítat místní kněz, vždy ho 
prosíme před koncertem o požehnání.

Kdo Vás v životě nejvíce inspiruje, 
inspiroval?

Jé, to bude dlouhý seznam, chcete? 
Tak pěvecky Bono, Chris Martin, Andrea 
Bocelli, u nás Karel Gott nebo Petr Muk. 
Každý jiný, každý originál. Jako písničká-
ře mě inspirovali Honza Nedvěd, Vlasta 
Redl, Jura Pavlica a Hradišťan. Aktuálně 
sleduju, jak je šikovný Michal Horák. Tex-
tově je pro mne inspirací Leonard Cohen, 
z naší poezie právě čtu Vítězslava Ne-
zvala. A kytarově? Na YouTube obdivuju 
Tommyho Emmanuela, ten mě vždycky 

pohladí po duši. A pak jsou duchovní in-
spirace, jako C. S. Lewis nebo náš úžasný 
Vojtěch Kodet.

Těžké chvíle – máte návod, jak je 
překonávat?

Viděno očima světa, odevzdání se je 
úkon slabosti. Věci přece musíme zvládat 
sami, mít je v rukou. Odevzdání se Boží 
lásce je však cesta k velké síle a pokoji. 
Najednou vidím, že něco dělám a ono to 
souzní a zapadá. Uprostřed bouře se ode-
vzdávám. To je asi návod na těžké chvíle.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Budu se ženit :). A pak budu zase hrát. 

Už se moc těším na koncerty a mezitím 
střádám písně na nové CD. Snad se na 
podzim všechno rozjede. Zatím se mějte 
a opatrujte se. Pavel.

Rozhovor
s laskavým písničkářem
Pavlem Helanem

Noc kostelů 2020  
v televizi Noe 
Noc kostelů 2020 bude mít nový, vir-
tuální prvek propojení. Televize Noe 
bude živě přenášet dění ze všech 
osmi diecézí České republiky. Pomocí 
televizních kamer a přenosové tech-
niky nás jednotliví moderátoři sezná-
mí s tím, co je v daném místě zajíma-
vé. Prostřednictvím přenosu budou 
vyzváni k interaktivitě i samotní di-
váci. Počítá se s propojením jednot-
livých diecézních webových portálů  
a sociálních sítí.

Cílem projektu je rozšířit pově-
domí o sakrálních prostorách a akti-
vitách věřících k co nejširšímu počtu 
lidí. Ukázat, že kořeny, na kterých vy-
růstají naše dějiny, jsou i dnes patrné, 
a že jednotlivá společenství církve  
v naší zemi žijí, jsou mladá a krásná.

Každá diecéze bude mít k prezen-
taci určenou stopáž vysílání 30 mi-
nut. Začátek přímého přenosu bude 
v 19.00, kdy se propojí moderátor 
studia s arcidiecézí pražskou, v 19.30 
následuje českobudějovická diecéze, 
20.00 olomoucká arcidiecéze, 20.30 
brněnská diecéze, 21.00 královéhra-
decká diecéze, 21.30 plzeňská diecé-
ze, 22.00 litoměřická diecéze, 22.30 
ostravsko-opavská diecéze. 

Během celého čtyřhodinového pře- 
nosu budou moci televizní diváci na 
vysílání reagovat svými postřehy a od- 
povídat na soutěžní otázky. Vyloso-
vaní výherci obdrží dárkové předmě-
ty prezentující danou diecézi.
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Nacvičovali jsme u naší kamarádky 
divadelní hru. Nikdy jsme ji nakonec ne-
hráli, ani nikdo jiný, a přesto to je nejdů-
ležitější hra mého života. Uviděl jsem tam 
krásnou dívku. Na první pohled se mi 
moc líbila a já s ní chtěl okamžitě chodit. 
Bylo nám čerstvě sedmnáct a byla z toho 
velká láska, obrovský dar.

Jako dítě jsem nebyl pokřtěný a do 
kostela mě jako dítě nevzali. Nebyl jsem 
nevěřící, nevím, čím to bylo způsobeno. 
Vnímal jsem Boží existenci. S některými 
spolužáky na gymnáziu jsme vedli náru-
živé debaty na toto téma, rád na ně vzpo-
mínám, jak jsem bez jakéhokoliv vzdělání 
obhajoval svoje přesvědčení. Moje víra 
byla v zárodku. Se svou budoucí ženou 
jsem se rozvíjel ve své víře a před svatbou 
jsem přijal svátost křtu.

Chodili jsme spolu tři roky, nádherné 
roky. 

Jeden moment chci z této doby ještě 
zmínit. Když jsem začal studovat vysokou 
školu – 200 km od domova –, měl jsem 
pocit, že je férové se rozejít, že to je nová 
etapa, kterou bychom měli jít každý sám. 
Když jsem to udělal, v ten moment jsem 
věděl, že je to špatně. Patřili jsme k sobě 
a já už to teď věděl. Jsem mamlas, ublížil 
jsem své dívce – a ne naposled.

Manželství 

V létě 1984 jsme přijali svátost man-
želství. Já ještě studoval, manželka praco-
vala a společně jsme začali budovat naši 
rodinu. Narodily se nám postupně dvě 
holčičky a po vojně jsem začal pracovat 
jako učitel na učilišti v blízkém městě. 

To byla doba, kdy jsme byli pozváni 
do společenství rodin, kdy jsme se vzá-
jemně názorově ovlivňovali s vrstevníky 
ve farnosti a podnikali řadu aktivit – olym-
piádu, vydávání samizdatového časopisu, 
víkendová setkávání mladých v modlitbě, 
apod.

Sametová revoluce

Čekali jsme další dítě, když přišla sa-
metová revoluce, která nás strhla obrov-
ským, netušeným závanem svobody. Ra-
dovali jsme se a já (manželka byla s dětmi) 
se ocitnul v centru dění našeho města.

Narodila se nám holčička a já jsem byl 
kooptován jako místopředseda Národní-
ho výboru, v listopadu 1990 jsem se pak 
stal starostou. To trvalo do r. 1998. Období 
plné očekávání a také nasazení. Narodily 
se nám další tři děti. Už jsem to psal – jsem 
mamlas. Nechal jsem se strhnout svojí pý-
chou a důležitostí. Byli jsme nezkušení 
a já měl pocit, že všechno zvládnu. Žena 
cítila moje/naše limity, ale já ne. Byly mezi 
námi věci, které jsme dlouhodobě neřeši-
li, nemluvili jsme o nich. 

Selhání 

Pak přišla moje nevěra, mé ochladnutí 
ve víře, sobectví, hádky, dlouhé roky vzá-
jemného nepochopení. Ublížil jsem svým 
nejbližším. Odešel jsem z domova. 

Možná v tom byla určitá podobnost 
jako v době, kdy jsem začal studovat VŠ. 
Manželce jsem tehdy řekl: „Odcházím, 
abych se mohl vrátit.“ A myslel jsem to 
vážně. 

V té době jsem pracoval v bance na 
vysokém postu. Banka přišla o licenci 
a její vedení bylo obviněno z neplnění si 
povinností při správě cizího majetku. Byl 
jsem zatčen a strávil dva dny ve vězení 
– slušná šleha. Kromě toho jsem byl na-
jednou bez práce. Prožíval jsem to tehdy 
útrpně – jako velkou nespravedlnost. Nic 
jsem přece neprovedl. Ovlivnilo to moji 
další kariéru politika. Stáhnul jsem se z ve-
řejného života. Všechno bylo v troskách 
a mám za to, že mojí vinou. 

Přesto dnes tento moment beru pozi-
tivně – jako něco, co mne probralo a po-
mohlo zachránit.

Nevzdali jsme to

Vrátil jsem se po několika týdnech 
domů. Víra, odpuštění, láska, věrnost 
a nesmírná velkorysost mé ženy, to byly 
Boží doteky, které nám daly sílu ke smí-
ření se se sebou samými, s Bohem a vzá-
jemně. Jako zásadní vidím to, že i když 
to bylo nesmírně těžké a dlouhé období 
a řekli jsme si ledacos, nikdy to nebylo 
s nenávistí, neponižovali jsme se a neublí-
žili jsme si urážkami. 

Pomalu jsem se vracel do Boží náruče. 
Začal jsem chodit do kostela – to byla moje 
další konverze – a za nějaký čas jsem šel 
ke generální zpovědi. Spadlo to ze mne, 
i když do dneška mám výčitky. Z manžel-
ky cítím velkou sílu a tehdy jsem si uvě-
domil, co jsem mohl ztratit a jak jsem jí 
ublížil. 

Věci vzaly úplně jiný obrat. Má žena 
mi začala dělat ve fi rmě asistentku a my-
slím si, že to byl docela zásadní moment 
v našem vztahu. Viděli jsme se při práci, 
do té doby já byl  v luftu a ona stále doma. 
Měli jsme další společná témata a to nám 
určitě pomohlo. Pak manželka přišla s tím,
že je těhotná, narodil se nám chlapec 
a prožíváme období (16 let) postupně blíž 
a blíž Ježíši. Nádherná doba, nádherný 
čas.

Milost a milosrdenství Boží je neko-
nečné a nám/mně bylo dáno měrou vrcho-
vatou. Došlo mi, jak moc jsem ublížil těm, 
kteří jsou mi po Bohu nejbližší. Málem 
jsem rozbil to nejcennější – lásku svých 
bližních.

Máme společnou víru, milujeme se, 
podporujeme se, jsme rodiče, prarodi-
če, staráme se o naše rodiče, pracujeme 
a snažíme se být co nejblíž našemu Ježí-
ši. Jsme naplněni láskou. Přes všechny ty 
chyby (já jsem přece mamlas) to stojí za 
to a nás to naplňuje.

Nezabouchli jsme
za sebou dveře
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„Manželství není jen nejdůležitějším vztahem, 
je i vztahem, který dává člověku pocit, že život je krásný  

a hodný žití, i kdyby byl navenek sebetěžší.“
(Irving Stone, americký spisovatel žijící v letech 1903–1989)

Spokojená rodina není samozřejmostí  
a Centrum pro rodinu a sociální péči  
v Ostravě to ví!

Každá rodina je jiná, každá rodina je 
jedinečná, každá rodina může být spoko-
jená a šťastná. Spokojenost ani štěstí ro-
diny si nekoupíme, musíme na nich pra-
covat, snažit se, a to ideálně všichni její 
členové. 

Centrum pro rodinu a sociální péči  
v Ostravě prostřednictvím Střediska RO-
DINA podporuje rodiny, manželství a me-
zilidské vztahy. Jádro jeho činnosti spočí-
vá v podpoře založení manželství muže 
a ženy, podpoře jednotlivců i párů pro-
střednictvím různých kurzů, programů  
a aktivit. Pomáhá jednotlivcům se na 
manželství připravit, podporuje vzájem-
nou toleranci, vstřícnost a porozumění. 
Snaží se také pomáhat při výchově dětí 
v situacích, kdy si rodiče nevědí rady. 
Připravuje kurzy k efektivní komunikaci  
a výchově. Snaží se o upevňování stability 
manželství, zlepšování vztahů a prevenci 
různých krizí. Ale to někdy nestačí. 

Mohou přijít chvíle, kdy vzájemná to-
lerance a porozumění upadají a každý  
z manželů směřuje jinou cestou. Mohou 
přijít chvíle, kdy tápeme ve vztahu či vý-
chově dětí. Mohou přijít chvíle, ve kterých 
si sami neumíme poradit. V těchto situ-
acích nabízí Centrum pro rodinu pomoc 
prostřednictvím Poradny pro vztahy  
a rodinu. Umožňuje konzultace se zku-
šenými poradci a mediátory. Tyto služby 
nabízí bezplatně, aby byly přístupné všem, 
kdo pomoc potřebují. Snaží se napravovat 
vztahy tam, kde je to zapotřebí. 

Středisko RODINA poskytuje: Porad-
nu pro vztahy a rodinu, v rámci níž je 
možné využít odborné rodinné pora-
denství; mediace a rodinné konzultace; 
pastorálně terapeutické poradenství. Po-
skytuje rovněž podporu pěstounským 
rodinám – snažíme se o podporu a posi-

lu provázejících rodin a jejich členů v ná-
hradní rodinné péči. 

Aby rodina dobře fungovala, připravuje 
též Manželské večery, Kurz efektivního 
rodičovství, Školení PPR – přirozeného 
plánování rodičovství, Školu rodičov-
ských a rodinných kompetencí – man-
želská setkání a aktivity pro seniory.

www.prorodiny.cz

Rodinu jako základní kámen, 
na kterém je rozumné stavět, 
podporuje i Centrum pro  
rodinu v Kopřivnici 

Od ledna 2018 působí na Novojičín-
sku také Centrum pro rodinu Kopřivnice, 
z. s., které se v řadě aktivit inspiruje již více 
než dvě desítky let fungujícím rodinným 
centrem v Ostravě. Nabízí však i novátor-
ské projekty, jež v regionu chyběly. Vizí 

bylo vybudovat v Kopřivnici organizaci, 
která by byla místem, kde rodiny najdou 
pochopení a pomoc při řešení těžkých si-
tuací, ale též příležitost k setkávání, sdí-
lení, trávení společného času, vzdělávání 
a rozvoji. Již dva roky zde nabízejí veřej-
nosti přednášky a besedy s prorodinnou 
tematikou, které si získaly velkou oblibu. 
Pořádají večery pro manžele, převzali ko-
ordinaci přípravy snoubenců před uza-
vřením církevního sňatku a vytvořili kurz 
pro mladé lidi, kteří spolu chodí a plánují 
manželství. Od počátků činnosti nabízí ro-
dinné mediace a konzultace. Kopřivnické 
Centrum pro rodinu také doplnilo v re-
gionu chybějící možnost rodinné terapie 
a někteří jeho pracovníci se stali lektory 
preventivního školního programu Škola 
osobního života. Svoji činnost stále rozši-
řuje a snaží se nabídnout další nové pro-
gramy. 

https://cprkoprivnice.webnode.cz
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Osmiletý varhaník  
Štěpán rozezní chrám  
v Ludgeřovicích

Chloubou ludgeřovického kostela sv. Mikuláše jsou nepo-
chybně zdejší varhany. O půl osmé večer je během Noci kos-
telů v rámci krátkého koncertu rozezní Štěpán Ponča – teprve 
osmiletý varhaník, který patří mezi největší varhanické talenty 
v našem kraji! Na programu má například Toccatu a-moll, ale  
i skladbu, kterou sám složil. V závěru koncertu vystoupí se svým 
šestiletým bratrem Dominikem a tatínkem Viktorem, kdy všichni 
společně usednou za ludgeřovický nástroj.

Na klavír a varhany začal hrát ve svých 4 letech, od roku 2017 
pak pod vedením varhaníka a regenschoriho Mgr. BcA. Jana 
Strakoše. Hraní varhanní literatury i nohama na pedálovou 
klaviaturu a rovněž samotná koordinace rukou a nohou je  
u tak malého dítěte obdivuhodná. Zážitkem je taky pozorovat 
ovládání a rejstříkování varhan, které si provádí v průběhu vlast-
ních improvizací sám a které jej, jak je vidět i slyšet, velmi baví. 
Během svého varhaničení měl možnost před třemi lety hrát na 
největší varhany v Čechách u sv. Jakuba v Praze. Následující rok 
na nástroj v pražském Rudolfinu, ale také na nově zrekonstru-
ované varhany kostela sv. Tomáše v Brně a před nedávnem na 
nové varhany III/54 Filharmonie Hradec Králové. S vánočním 
programem vystoupil se školním sborem 8. ZŠ, se ZUŠ Brušperk  
a Musicou Templi. Při bohoslužbách jej mohou farníci příleži-
tostně slyšet ve Frýdku-Místku, Olomouci, Ostravě a Krnově.

Mimo muziku vám prozradí, že ho ve škole nejvíc baví mate-
matika, z kroužků robotika i taneční kroužek. Sám o sobě říká, 
že by chtěl být technikem a v dospělosti by rád pracoval v uhel-
né či jaderné elektrárně nebo jako konstruktér strojů.

Jak mě Bůh učil  
zacházet s časem

Asi bych začal tím, že jsem jako malý nesnášel chodit do kos-
tela. Něco jako modlitba u mne neexistovalo a neřekl bych, že 
jsem křesťan. V době, kdy mi bylo 13–14 let, se mě Bůh na jedné 
křesťanské akci dotkl a já jsem s Ním začal žít intenzivně svůj ži-
vot. Kromě Jeho lásky, kterou jsem od té doby zakoušel a která 
měnila moje postoje, mě také Bůh učil.  

Jednou jsem měl zvláštní sen. Zdálo se mi, že jsme byli ve 
třídě jen já a učitel. Psal jsem na tabuli, ale už jsem potřeboval 
odejít – již nevím kam, ale bylo to důležité. Učitel však trval na 
tom, ať zůstanu a dopíšu to. Sledoval jsem hodiny na stěně a ří-
kal si, že když vyjdu rychlou chůzí, tak to stihnu. Učitel však říkal, 
ať pokračuji. Věděl jsem, že kdybych teď odešel, ještě bych to 
možná během stihnul, ale nakonec jsem se rozhodl práci dodě-
lat, smířený s tím, že to nestihnu. 

Dopsal jsem. Učitel se usmál, ačkoliv jsem za celou dobu ne-
viděl jeho tvář, řekl „výborně“ a hodiny se začaly přetáčet doza-
du. Najednou jsem měl čas jít tam, kam jsem potřeboval. Tabule 
byla smazaná a učitel nikde. Ucítil jsem „Boží stopu“ a vzbudil 
se... Přemýšlel jsem nad tím a došlo mi, že čas, který jsem ve snu 
učiteli (Bohu) věnoval, se mi několikrát vrátil. Uvědomil jsem si, 
že pokud si na Boha najdu čas, On mi ten čas mnohonásobně 
vrátí.

Víte, že... 
kostely v Ludgeřovicích, Sudicích a Kravařích vybudo-

val architekt-samouk? Byl to Josef Seyfried (1865–1923).  
Tento syn zednického mistra z Kravař studoval nejprve na 
gymnáziu, ale po třech letech musel studií zanechat pro pří-
lišné finanční zatížení. Poté pracoval jako úředník u různých 
stavebních firem v Opavě a Těšíně. Velmi si oblíbil kreslířské 
práce. Jako samouk studoval architekturu a začal realizo-
vat různé projekty. Díky němu vzniklo nejen v jeho rodném 
městě několik monumentálních staveb, mezi něž patří také 
kostely inspirované severoněmeckou pseudogotikou.
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SLEEZZSSKÁ LILIE ŽŽIVĚ!
Vzhledem k opatřením a nařízením vlády ČČR v rámci 
prevence šíířřeení infekčních onemocnění budde 
program ffeestivvalu přenášen živě prostřednicctvím 
televizee NoNoe. NNaavíc ti, kteří se úspěšně zapoojí do 
proggrraamu Jedu nna festival!!!, se mohou fyzicicky 
zzúúččastnit sobotníhoo natáčení nebo nedělního 
benefičního koncertuu v kostele sv. Václava.   

JEDU NA FFEESTIVAVAV L!!!!!
Natočte krátké video o tom, coo ppro vás znamená á 
Slezská lilie, co vás na festivalu oossllovilo nebo co jjste 
tam zažili, a pošlete emailem na adressuu: 
hradil@telepace.cz. 
Autory zaslaných příspěvků odměníme volným 
vstupem na natáčení. Platí systém „Kdo dřív pošle, 
ten dřív mele“. Vaše příspěvky mohou být použity 
v pořadu Deset let Slezské lilie nebo na Benefičním 
koncertu. 

Návod najdete v aplikaci NOE Reporter, kterou lze 
stáhnout na Google play. Délka spotu: 7 až 15 vteř in; 
Do emailu uveďte, zda máte zájem navštívit sobotní 
Noc lilie nebo nedělní Benefiční koncert. Týden 
před festivalem zašleme informaci, zda je možné se 
vvejjít ddoo počtu v té době povolených osob, a kód vaší 
vvssttupenky.

NOC LILLIE IE SOBBOOTATAT 13|66

20:00 Deset let Slezsskké liliiee – tto bylo tak!
Komponovaný retrospektivní ppoořřaaddd, , ve kterém nás 
moderátoř i spolu se zajímavýmii hosttyy pprovedou 
dějinami festivalu rok po rocee. Účinkují: Beata 
Hlavenková, Big George & MMoby Dick XL, Jiří 
Jakubík a Good Work. Modderují: Jiří Sedláček 
a Tomáš Samiec
Moravská Ostrava, kosteel sv. Václava + studio MMaax; 
televize Noe – živě

22:30 Večer chvaal
Moravská Ostrava, kkostel ssvv. Václava; 
televize Noe – živě

DEN ANDDĚLŮ NEDĚLE 14|6

10:30 Mše svatáá
Mše svatá za 10 let festivalu – celebruje apoštolský 
nuncius Mons. Charles Daniel Balvo.
Ostrava-Kunčičky, kostel sv. Antonína zz Paddovy; 
televize Noe – živě

20:00 Benefiční koncert
BBenefiční koncert pro Nadační fonndd BBetlém 
neennarozeným, který pomáhá děětetemm před naroozzeením 
a jejichich matkám v Azylovémm dddomě pro těhooottné 
ženy v tíísnsni. Překvappeeníním b budou zajíjímmaaví interpretti i 
a spolupraccoovníci NNadaaččního ffoonndduu BBetlém m 
nenarozeným.
Moravská Ostrava, , kkoosstel sv. VVáclava; ; 
televize Noe – živěě

Jubilejní 10. ročník mezinárodního
křesťanského festivalu Slezská lilie 
proběhne 13. a 14. června 2020

Pro další aktuální informace sledujte, 
prosíme, webové stránky 

festivalu: www.slezskalilie.cz
a facebook festivalu: 

www.facebook.com/slezskalilie.

Vzhledem k opatřením a nařízením 
vlády ČR v rámci prevence šíření 

infekčních onemocnění proběhne 
z velké části na obrazovkách televize 

Noe, v kostele sv. Václava či 
v kostele sv. Antonína z Padovy 

v Ostravě-Kunčičkách.

Moby Dick

Beata Hlavenková

Good Work
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Dovolená
v blízkosti 
nedotčené
přírody

Nedotčená příroda, zvláštní kouzlo 
místa s příběhem, jeho historie, du-
chovní atmosféra a nově přebudovaná 
fara na penzion dělá z Rudy u Rýmařo-
va atraktivní místo na dovolenou.  

„Turistické atraktivity okolí jsou pestré, 
ale můžete si vystačit také klidným pobytem 
v místě. Najdete zde nerušený klid a pokoj,“ 
zve k návštěvě Pavlína Pěknicová, ma-
nažerka ubytovacích zařízení Biskupství 
ostravsko-opavského. Penzion ještě voní 
novotou a nabízí na první pohled drobné 
zajímavosti, jako je krásný výhled z okna 
kuchyně do staré zahrady nebo nepře-
hlédnutelné krásy, do kterých se určitě 
počítá známá křížová cesta se čtrnácti za-
staveními. Vydat se na ni může návštěv-
ník penzionu jen po sto metrech, neboť 
právě tak vzdálená od ubytování je. „Rud-
ská křížová cesta je skutečným unikátem  
a nádhernou sochařskou galerií pod širým 
nebem, spojuje daleký výhled do krajiny  
s duchovním zážitkem,“ popisuje Pavlína 
Pěknicová. Zájemce zde najde 4 pokoje, 
kuchyň, jídelnu, společenskou místnost, 

kolárnu a zahradu. „Vzhledem k dispozič-
nímu řešení objektu se domníváme, že pen-
zion U Křížové cesty bude pronajímán spíše 
jako celek. Cena je stále příznivá a pronájem 
celého objektu v kapacitě 20 osob vychází 
na 2500 Kč. Umožňujeme však též krátko-
dobé pronájmy jednotlivých pokojů, kde je 
cena stanovena na 400 korun za pokoj na 
noc,“ upřesňuje manažerka ubytování. 

Připouští, že pro přebudování fary, 
kdy objekt nabývá nový význam využití 
v podobě ubytovávání, částečně sloužil 
jako inspirace už stabilně fungující pen-
zion Johannes ve Staré Vsi u Rýmařova. 

„Penzion je již zavedený, lidé ho znají a na 
léto máme již plno. Ale k rekreaci nabízí-
me i další objekty, například ve Frýdlantu 
nad Ostravicí Rekreační dům Emauzy, kte-
rý je oblíbený skupinami pro svou velikost  
a oplocenou zahradu,“ vyjmenovává Pěk-
nicová.

Pro přehled dalších nabízených ob-
jektů a rezervaci mohou zájemci zaslat 
e-mail na ubytovani@doo.cz nebo volat 
na tel.: 731 625 715, popřípadě využít  
rezervačního formuláře na stránkách 
www.cirkevnituristika.cz.

Dřevěný kostel v Řepištích  
skrývá trámy, co pamatují  
Jana Žižku 

Při celkové opravě dřevěného kostela 
Michaela Archanděla v Řepištích čekalo 
na stavaře několik překvapení. Tím prv-
ním byl po rozkrytí podlah nález několika 
dochovaných krypt. Při zkoumání základů 
kostela se také prokázalo, že kostel byl ve 
své historii několikrát zásadně přestavěn.

Největší neznámou však bylo datum 
založení tohoto poměrně nenápadné-
ho dřevěného kostela. Dosud bylo jeho 
založení kladeno nejdříve do r. 1484, leč 
spolehlivé dokumenty, jež by to potvrzo-
valy, chyběly. Při stávající rekonstrukci se 
nicméně podařilo metodou dendrochro-

nologie datovat několik trámů roubených 
stěn. Překvapením, už druhým, bylo, že 
dva z nich – na severní roubené stěně 
kostelní lodi – pocházely z r. 1424. 

Trámy z r. 1424

Trámy měly dochovány podkorní leto-
kruhy, takže bylo možné přesné datování 
pokácení stromů, z nichž byly trámy tesá-
ny. V presbytáři jsou dřevěné konstrukce 
datovány do 17. stol. a trámy jižní a zá-
padní strany jsou z 19. stol. U dřevěných 
kostelů se běžně při velkých opravách 
postupovalo tak, že se při velkém poško-
zení rozebraly a znovu s využitím dob-
rých dochovaných trámů složily. Tímto 

způsobem se tedy v Řepištích dochovala 
část trámů ze stromů pokácených v roce,  
kdy zemřel Jan Žižka. Podle dosavadních 
informací zřejmě půjde o nejstarší docho-
vanou spolehlivě datovanou dřevěnou 
roubenou stěnu v České republice.

V současnosti se dokončují práce na 
celkové obnově kostela, je již položen 
nový dřevěný šindel, dokončují se restau-
rátorské opravy mobiliáře kostela včet-
ně varhan a jsou také odlity nové zvony. 
Hotovo bude do konce června letošního 
roku. Celkové náklady obnovy budou  
11 mil. Kč, z čehož 10 mil. Kč kryje dota-
ce EU z programu IROP a o zbylé náklady 
se dělí Římskokatolická farnost Vratimov, 
Moravskoslezský kraj a obec Řepiště.
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Poprvé na 
Noci kostelů

Přímo v Bruntále stojí za to navští-
vit Spolkový dům Mariany Berlové, 
což je vila židovské rodiny Sigmunda 
Berla, vybudovaná jako secesní stav-
ba architektem Josefem Hoffmanem 
r. 1922. Dnes slouží nejen jako Dětské 
denní centrum Beruška pro postiže-
né děti, ale též jako sbor Církve ad-
ventistů sedmého dne.

O pár kilometrů dál – v Dětřichově 
nad Bystřicí – dojdete krásnou lipo-
vou alejí ke kostelu sv. Jiří. I když po 
II. světové válce kostel chátral, byl 
několikrát vykraden a r. 2008 dokon-
ce vichřice Emma strhla kupoli jeho 
věže, dnes vítá věřící na pravidelných 
bohoslužbách a konají se v něm kon-
certy. R. 2013 zde totiž proběhla roz-
sáhlá rekonstrukce.

Hra Poutník láká  
k návštěvě zajímavých 
míst taktéž u našich 
sousedů v Polsku

Například do města Nisa, které pa-
tří mezi nejstarší ve Slezsku a právem 
se mu přezdívá „Slezský Řím“. I přes 
jeho poloviční poškození válkami  
a poválečnou demolicí se zde dodnes 
dochovalo 103 historických budov  
a kostelů. Patří k nim i největší a nej-
cennější sakrální stavba města – ba-
zilika minor sv. Jakuba a sv. Anežky, 
která byla v novogotickém slohu 
postavena r. 1430. Během třicetile-
té války se stala útočištěm obyvatel 
před švédskými vojsky a od r. 2011 je 
zapsaná v seznamu památek Národ-
ního institutu pro dědictví. Je zde po-
hřbeno osm vratislavských biskupů  
a návštěvníka uchvátí svou monu-
mentálností. Zvonice v sousedství 
baziliky dosahuje výšky 43 m.

Dobrá zpráva pro všechny 
milovníky deskových her
– přichází Poutník
„Pokud jste fanoušci deskových her, těšíte se na výlety a rádi se dozvíte nějaké 
nové tipy na vaše cesty, pak jsme právě pro vás vydali novou hru Poutník slezsko- 
-moravský,“ prozrazuje koordinátorka církevní turistiky Andrea Węglarzyová. 

Novinka ostravsko-opavského biskupství splňuje všechna kritéria pro dobrou hru. 
S poutníkem se prostřednictvím herního plánu a kvízových otázek hráč vydá po 
pomyslných stezkách Moravou, Slezskem a nahlédne také do – pro mnohé stále 
neobjeveného – opolského regionu našich severních sousedů. „Vybraných osmde-
sát kostelů, kaplí či poutních míst, které během hry s poutníkem navštívíte, jsou tím nej-
lepším z kulturního dědictví česko-polského příhraničí,“ uvádí koordinátorka a dodá-
vá, že Opava, Frýdek-Místek, Cvilín u Krnova, Bílá Voda či v Polsku Nisa, Opole, Hora 
sv. Anny, Ratiboř jsou jen malým výčtem z pestré škály historických center křes-
ťanských hodnot, která jsou součástí hry. „Naší snahou však nebylo vytvořit učeb-
nicovou přehlídku cenných staveb či jinak zajímavých lokalit, ale hlavně povzbudit 
zvídavost hráčů, aby tato místa chtěli navštívit a zažít jejich atmosféru na vlastní kůži,“ 
zdůrazňuje Andrea Węglarzyová. Hra je určena zejména pro rodiny s dětmi od  
7 do 12 let a slouží k poznávání zajímavých památek opolské a ostravsko-opavské 
diecéze. 2 až 6 hráčů získává karty památek po zodpovězení otázek či splněním 
úkolů uvedených na kartách. Lze si ji zahrát ve zjednodušené nebo v pokročilé 
variantě. Poutník slezsko-moravský je společným dílem tvůrčího týmu ostravsko-
-opavské a opolské diecéze a patří k jednomu ze záměrů česko-polského projektu 
Církevní turistika II – jdeme společnou cestou. Je k dostání na e-shopu Karmelitán-
ského nakladatelství za 590 Kč. 

Snímek: Vojtěch Curylo/Člověk a Víra
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Okres Jeseník

kostel sv. Petra a Pavla
Bernartice u Javorníku
18.00–20.00

kostel
Panny Marie
Sněžné
Velké Kunětice
18.00–21.00

modlitebna Křesťanského 
společenství Jeseník
Jeseník, Husova 2
17.00–21.00

kostel sv. Hedviky
Supíkovice
18.00–21.00

Poprvé na Noci kostelů
přivítají návštěvníky také dva kostely v bezprostřed-

ní blízkosti polských hranic. Jsou od sebe vzdálené necelé 
3 kilometry a od r. 1976 do r. 1990 patřily pod jednu obec. 
Jde o raně gotický opevněný kostel Panny Marie Sněžné  
s ohradní zdí a bránou ve Velkých Kuněticích, který byl za-
psán do seznamu kulturních památek ČSSR před r. 1988,  
a o farní kostel v Supíkovicích, zasvěcený sv. Hedvice.

kostel Božího Těla
Stará Červená Voda
18.00–21.00
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Okres Bruntál

Malá Morávka
19.00–21.00

kostel
Nejsvětější Trojice

Lomnice
18.00–21.00

kostel
sv. Jiří

Andělská Hora, 
Anenský vrch
18.00–21.00

kostel
sv. Anny
(Annaberg)

Bruntál, Dr. Edvarda Beneše
15.00–21.00

kostel CČSH

Bruntál,
Zámecké náměstí 2/8
18.00–22.00

modlitebna 
Církve bratrskéDětřichov nad

Bystřicí
18.00–20.00

kostel sv. Jiří

Břidličná
18.00–21.00

kostel
sv. Tří králů

Bruntál, Husova 913/2
17.00–22.00

Spolkový dům 
Mariany 
Berlové

13

LomniceLomnice

Krnov, 
Husovo nám.
18.00–21.00

kostel
ČCE

Krnov,
nám. Osvobození
19.00–22.00

kostel
sv. Martina

Krnov-Kostelec,
Bruntálská 1240
18.00–21.00

kostel
sv. Benedikta

Petrovice
18.00–20.00

kostel
sv. Rocha
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Okres Opava

Okres Olomouc

kostel Narození 
Panny Marie
Oldřišov, Sokolovská
16.00–21.30

modlitebna ČCE
Vítkov, Opavská 116
18.00–21.00

kostel Nanebevzetí
Panny Marie
Moravský Beroun – Nové Valteřice 
Nové Valteřice 1
18.00–21.00

kostel Nanebevzetí 
Panny Marie
Vítkov, Bezručova
17.00–22.00

kostel Nanebevzetí
Panny Marie
Moravský Beroun, Lidická
18.00–21.00

Moravský Moravský 
BerounBeroun

Víte, že... 
kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vít-

kově, jenž je výraznou dominantou měs-
ta, má něco málo přes sto let? Během té 
stovky let byl mnohokrát opravován,  
a dokonce dvakrát posvěcen – poprvé při 
dokončení stavby 15. října 1918, podru-
hé po opravách škod způsobených boji  
II. světové války 28. září 1946. Ač kostel 
stojí na kopci, při kopání základů počát-
kem minulého století překvapil dělníky 
silný pramen vody, který z tohoto kameni-
tého kopce vytryskl. Voda posloužila pro 
celou stavbu, pramen je dodnes činný.

Akatist Bohorodičky Panny Marie  
se bude zpívat v Sudicích

Slavením mše svaté v 18.00 a následným oslavným zpěvem Panny 
Marie východního ritu – Akatistem Bohorodičky Panny Marie zahájí  
Noc kostelů v chrámě sv. Jana Křtitele v Sudicích. Od 20.30 bude 
místní duchovní správce P. Aleš Písařovic povídat o své návštěvě 
Texasu a zároveň promítat fotografie – mj. i z farností P. Stephena 
Nesrsty, v nichž žijí lidé s českými předky, kteří vás stále ještě pozdra-
ví „Jak se máš?“, a zazpívají si s vámi české písně. Chybět nebude ani 
komentovaná prohlídka kostela a výstup na věž ke zvonici.
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kostel Nejsvětější Trojice
Bohuslavice
17.00–23.00

kaple Nejsvětější Trojice
Markvartovice
18.00–21.00

kostel sv. Jana 
Křtitele
Sudice
18.00–22.00

kostel sv. Mikuláše
Ludgeřovice, Markvartovická
17.00–23.30

modlitebna
Apoštolské církve
Hlučín, 1. máje 2
18.00–22.00

kostel sv. Vavřince 
a mariánské poutní 
místo Panny Marie 
Čenstochovské
Píšť
17.00–22.00

Chcete se projet na veteránech nebo 
netradičních motocyklech?

Potom si během Noci kostelů zajděte do modliteb-
ny Apoštolské církve v Hlučíně. Nebude chybět ani 
rodinná párty – mapety, skákací hrad, trampolína, 
soutěže o ceny..., grill párty, na které se návštěvníci 
občerství. Ve 21.00 se na travnaté ploše před centrem 
bude konat music párty s příběhem, povzbuzením  
a modlitbou v podání Dj Petee – EDM, House, Remixes.

Poprvé na Noci kostelů
Na Prajzské v Markvartovicích přivítá návštěvníky raně barokní 

stavba z 2. pol. 17. stol. – kaple Nejsvětější Trojice. Během II. světové 
války následkem bombardování vyhořela a do dnešní podoby byla 
obnovena až r. 1947.

Novogotický chrám sv. Jana Křtitele v Sudicích, postavený  
z červených režných cihel, vybudovali jako poněkud zmenšenou  
a pozměněnou kopii dómu v Kolíně nad Rýnem. Od r. 1990 je  
kulturní památkou ČR.
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kostel
Nanebevzetí 
Panny Marie
Ostrava-Třebovice, 
V Mešníku
17.00–24.00

Okres Ostrava
kostel
Neposkvrněného
početí Panny Marie
Ostrava-Přívoz,
nám. Svatopluka Čecha
17.00–23.00pravoslavná kaple 

sv. Andělů strážných
Ostrava-Pustkovec, 
Pustkovecká
17.00–22.00

Husův sbor
Ostrava-Svinov, 
Stanislavského 639
18.00–23.00

hřbitovní kaple
Ostrava-Zábřeh, 
U Studia
17.00–22.00

kostel Narození 
sv. Jana Křtitele
Stará Ves nad Ondřejnicí,
Farní 10
pouze online 

kostel sv. Antonína 
Paduánského
Vřesina, Osvobození 92
18.00–24.00

Husův sbor
Ostrava-Polanka nad Odrou, 
1. května 143
18.00–22.00

Pro návštěvníky si v Zábřehu připravili povídání o cesto-
vání, přednes poezie, ale i detektivní hru pro děti

Do Santiaga de Compostela se přítomní přenesou v 18.00. Od 20.00 zazní ky-
tarový recitál multiinstrumentalisty Jirky Valušáka, jenž pak povypráví o biodiver-
zitě Ostravska. V 21.00 čeká návštěvníky autorský přednes poezie z vlastní tvorby 
jáhna Kamila Kozelského. Po celou dobu programu bude připraveno občerstvení 
a povídání o starokatolictví. Je zde rovněž připravena soutěž pro malé detektivy 
a fotografi cká soutěž „Dotek věčnosti“. Večer zakončí ve 22.00 ztišení s modlitbou 
Taizé a požehnáním na závěr.

Poprvé na Noci kostelů
V Ostravě se mohou zájemci poprvé podívat během 

Noci kostelů např. do hřbitovní kaple, která slouží ži-
vému společenství starokatolické církve. Novobarokní 
kaple postavená r. 1909 zábřežským stavitelem Josefem 
Navrátilem byla dříve využívána jako kaple pohřební 
a tvoří spolu s druhou užitkovou budovou stejného 
půdorysu vstup na hřbitov v Ostravě-Zábřehu.
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kostel 
sv. Františka
a Viktora
Ostrava-Hrušov,
Divišova 228/15
18.00–24.00

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

evangelický 
Kristův kostel
Ostrava-Moravská Ostrava, 
Českobratrská
18.00–22.00

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

kaple Nanebevzetí 
Panny Marie
Ostrava-Petřkovice, U Kaple
18.00–21.00

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

kostel sv. Marka
Ostrava-Heřmanice,
K Návsi
16.00–24.00

kostel 
Svatého Ducha
Ostrava-Zábřeh, 
Kotlářova 124/A
18.00–22.00

Křesťanské
centrum Zálom
Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1
19.00–22.00

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

kostel Narození 
sv. Jana Křtitele
Stará Ves nad Ondřejnicí,
Farní 10
pouze online 

Jak vidí Ostravu evropští dobrovolníci po 10 měsících 
náročného pobytu včetně karantény?

O tom pohovoří Binta, Louis a další od 19.00 v kostele Neposkvrněného 
početí Panny Marie v Ostravě-Radvanicích. Ve 20.00 na ně naváže P. Marek 
Jargus s tématy: Proč jezdí radvanický farář na ostrov Caldey v jihozápad-
ním Walesu? Jak vypadá život komunity trapistických mnichů na ostrově?
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Okres Nový Jičín
kostel sv. Jana Křtitele 
a sv. Barbory
Fulnek-Lukavec
18.00–22.00

sborový dům ČCE
Nový Jičín, Janáčkovy sady 1
18.00–23.00

kostel sv. Mikuláše
Fulnek-Vlkovice
18.00–22.00

kostel Nejsvětější Trojice
Suchdol nad Odrou, Komenského
18.00–22.00

Poprvé na Noci kostelů 
Pomyslný trojúhelník tvoří na Novojičínsku tři nově 

otevřené církevní objekty. Nejvýraznější dominantou 
obce Jistebník v krásném Poodří je poměrně mladý 
jednolodní klasicistní kostel sv. Petra a Pavla, který byl 
zbudován v letech 1808–1812, a nahradil tak původní 
nevyhovující kostelík. 

Druhým vrcholem tohoto pomyslného trojúhelníku 
je chrám Povýšení sv. Kříže v obci Rybí. Polodřevěný kos-
tel pocházející pravděpodobně z 2. pol. 14. stol. má na 
vrcholu západní štítové zdi umístěn unikátní kamenný 
kříž v kruhu. Symbol zasvěcení kostela je k vidění rovněž 
na stropní malbě, kde je namalován kříž doplněný nápi-
sem „V tomto znamení zvítězíš“.

A do třetice zde máme malou obec Vlkovice, kde se 
nachází jednolodní zděný kostel sv. Mikuláše,  postave-
ný r. 1804 podle plánů Augustina Thalherra a upravený 
v 1. třetině 20. stol. Objekt je ukázkou klasicistní venkov-
ské sakrální architektury a je od 24. listopadu 2017 pa-
mátkově chráněn.

Mší svatou v 18.00 za město Příbor 
zahájí Noc kostelů v kostele 
Narození Panny Marie

 Život a dílo sv. Jana Sarkandra představí návštěv-
níkům v 19.30 PhDr. Mgr. Karel Kavička. Ti budou také 
moci o tomto světci zhlédnout výstavu fotografi í anebo 
v kostele rozsvítit svíčku za blízkého člověka.
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kostel Narození 
Panny Marie
Příbor, Politických vězňů
18.00–21.30

kostel Povýšení 
sv. Kříže 
Rybí
18:00–22:00

kostel sv. Petra 
a Pavla
Jistebník
18.00–21.00

modlitebna BJB
Příbor, Frenštátská 166
17.00–22.00

kostel sv. Valentina
Bravantice
18.00–22.00

kostel ČCE
Hodslavice
17.00–22.00

modlitebna ČCE
Štramberk, Zauličí 473
18.00–22.00

kostel sv. Kateřiny
Štramberk, Támovice
19.00–23.00

Tvořivé dílny pro děti, občerstvení 
a rozhovory na zahradě 

Jsou připraveny v modlitebně Bratrské jed-
noty baptistů v Příboře. Každou půlhodinu mezi 
17.00 a 20.30 je připraven půlhodinový program 
skládající se z přivítání, hudby, krátkého povzbu-
divého slova a prezentace akcí sboru. Přestávky 
mohou návštěvníci využít k prohlídce prostor, 
rozhovorům, tvoření nebo občerstvení.
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Okres Frýdek-Místek

20

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

kostel
Nejsvětější
Trojice
Ostravice
16.30–22.00

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

kostel sv. Vavřince
Paskov, Místecká 193
16.00–21.00

kostel 
sv. Bartoloměje
Frýdlant nad Ostravicí,
Náměstí 2
17.00–22.00

kostel sv. Mikuláše
Hukvaldy-Rychaltice,
Rychaltice 3
18.00–23.00

kostel sv. Cyrila a Metoděje
Frýdek-Místek, Chlebovice
18.00–22.00

Zajímavý program pro děti 
připravili ve Frýdlantu nad 
Ostravicí

Noc kostelů začne v kostele sv. Barto-
loměje v 17.00 mší svatou, na děti čekají 
zajímavé činnosti a na dospělé v 21.00 
varhanní koncert s hosty. Během pro-
hlídky bude možno napsat na připrave-
ný lístek prosbu nebo poděkování, které 
budou předneseny Bohu během večerní 
závěrečné modlitby.
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evangelický
kostel
Ostravice, Hamrovice
17.00–22.00

kostel 
sv. Josefa
Janovice
18.00–21.00

kostel sv. Jana Křtitele
ve Frýdku
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
18.00–22.00

modlitebna CASD
Frýdek-Místek, Slezská 1982
18.00–24.00

kostel Božího Těla
Jablunkov, Nádražní
16.00–24.00

kostel sv. Jana 
Nepomuckého
Pražmo
18.00–21.00

Ve Frýdku-Místku zahájí  
Noc kostelů zvony

V 18.00 se rozezní ve třech kostelech ve Frýdku-
-Místku – sv. Jana a Pavla, sv. Jakuba a Všech svatých 
– zvony. V kostele sv. Jana a Pavla uvedou mši svatou, 
po které si přítomní vyslechnou koncert místeckých 
varhaníků. Po celý večer (až do 22.00) si návštěvní-
ci mohou vyrobit na památku předmět s duchovní 
tematikou, zakoupit knihu o tomto chrámu anebo 
využít při dalším nabízeném programu hrací kou-
tek pro děti. Ve všech třech kostelích obdrží záložku 
do knihy, budou mít prostor na ztišení či rozhovor.  
V kostele sv. Jakuba se zájemci budou moci zúčast-
nit přepisu Bible.
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Poprvé na Noci kostelů
Vydejte se směrem na Beskydy

Vydáte-li se směrem na Beskydy, budete se moci v okruhu 30 km podívat hned 
do čtyř sakrálních objektů. Začít můžete v obci Pražmo, v níž najdete kostel  
sv. Jana Nepomuckého, ve kterém byl hlavní oltář postaven podle vzoru hlavní-
ho oltáře ve frýdecké bazilice Navštívení Panny Marie.

Po 9 km vjedete do Janovic, kde vás v rámci Noci kostelů poprvé přivítají far-
níci kostela sv. Josefa. Kdo se vyzná v architektuře, zaujme ho patrná podobnost  
s lurdským chrámem. Objekt je od r. 2001 zapsán v seznamu kulturních památek ČR.

Své putování můžete zakončit v Ostravici, kde najdete rovnou dva kostely. 
Nejprve je to římskokatolický kostel Nejsvětější Trojice, který patří mezi nejvý-
znamnější historické památky obce a který byl r. 1999 vyhlášen kulturní památkou 
ČR jako příklad venkovské církevní architektury konce 18. stol.

A pak také evangelický kostel v Ostravici-Hamrovicích, který zase nabídne 
krásný výhled do okolí. Jeho další zajímavostí jsou tři vchody, protože původně se 
věřící při vstupu do chrámu dělili podle obcí a každý vchod měl i svou oddělenou 
peněžní sbírku pro kostel. Dnes to již samozřejmě neplatí, vchází se jedním vcho-
dem, zbylé dva jsou zakryty závěsy. 

Vzácné historické varhany poprvé zazní na Noci kostelů  
v Markvartovicích 

Vzácné historické varhany z poloviny 19. stol. se opět rozezní v kapli Nejsvětější 
Trojice v Markvartovicích, která bude v rámci Noci kostelů letos otevřená poprvé. 
Kaple pochází z poloviny 17. stol., na samotném konci II. světové války vyhořela 
a musela být kompletně opravena. V květnu 2020 byla dokončena revitalizace  
a instalace výše zmiňovaných varhan.

Dominanta Petřkovic poprvé na Noci kostelů 
Své brány v rámci Noci kostelů letos poprvé otevře i kaple Nanebevzetí Panny 

Marie v Ostravě-Petřkovicích. Je to první z kostelů, na který návštěvníci Noci kos-
telů narazí po překročení „prajzské hranice“ (řeka Odra směrem na Hlučín). Kaple 
pochází z 2. pol. 19. stol. a tvoří dominantu Petřkovic – v minulosti významného 
centra těžby černého uhlí na Ostravsku.

Tipy pro Noc kostelů
V Ludgeřovicích  
nahlédnete do farního 
mini muzea, věže i sklepa

Novogotický chrám sv. Mikuláše 
v Ludgeřovicích je nepřehlédnutel-
nou dominantou při cestě z Ostravy 
do Opavy. Kromě koncertu osmile-
tého varhaníka Štěpána Ponči bude 
možné v průběhu celého večera 
navštívit nové farní „mini muzeum“  
v oratoři nad sakristií. Zdatní a odváž-
ní návštěvníci mohou nakouknout  
i do kostelní věže, kde je k vidění 
starý hodinový stroj a další zajíma-
vosti. Ti, kdo se raději drží při zemi, 
budou moci sestoupit do sklepení 
kostela a prohlédnout si místnost 
pro původní vytápění kostelní lodi. 
Program Noci kostelů v Ludgeřovi-
cích bude završen společnou adorací  
a svátostným požehnáním ve 23.30.

Na výstavu Jan Pavel II. 
zvou v kostele v Českém 
Těšíně

V kostele Nejsvětějšího Srdce Je-
žíšova, který byl r. 1892 vystavěn 
podle návrhu vídeňského architekta 
Ludwiga Zatzkého v novogotickém 
slohu jezuity, mohou návštěvníci vy-
slechnout ve 20.00 varhanní recitál, 
podívat se na kůr i do sakristie anebo 
si prohlédnout výstavu Jan Pavel II. 
..........................................................

V evangelickém sboru 
budou lítat drony 

V evangelickém sboru a.v. ČCE 
Na Rozvoji v Českém Těšíně nabíd-
nou od 18.00 prezentaci RC modelů, 
dronů a vrtulníků. Zájemci si budou 
moci vyzkoušet rychlá autíčka na dál-
kové ovládání přímo v terénu. Věno-
vat se jim budou odborníci – členové 
evangelického sboru, kteří s modely 
závodí na soutěžích. Ti též nabídnou 
návštěvníkům možnost osobního 
rozhovoru o víře, životních hodno-
tách, hledání nebo třeba o tom, co je 
trápí. Chybět nebude ani prohlídka 
kostelní věže. 
..........................................................

Orbis Pictus – Svět  
v obrazech nabídne  
evangelický kostel SCEAV 
v Orlové-město 

Od 18.00 bude pro děti připrave-
ná tematická hra Orbis Pictus – Svět 
v obrazech, a to při příležitosti 350 let 
od úmrtí Učitele národů – Jana Amo-
se Komenského. Komentované pro-
hlídky zákoutí kostela včetně půdy, 
věže a zvonů budou probíhat od 
20.00 do 23.30. Pořadatelé seznámí 
návštěvníky se spolkem Benjamín Or-
lová a Nadačním fondem Přátel kul-
turní památky Kostel SCEAV v Orlové 
a nabídnou upomínkové předměty 
k Noci kostelů či publikace k historii 
kostela. 
..........................................................

V modlitebně  
Církve bratrské

v Českém Těšíně přenese poslu-
chače do Afriky MUDr. D. Horský 
během své přednášky s názvem Lé-
kařem v Africe, která začne v 18.00. 
Ve 20.00 si návštěvníci rozloží pod 
širým nebem deky a zhlédnou film 
Na vrchol – „Na čem v životě opravdu 
záleží? To se pozná až tam nahoře...“



23

Okres Karviná

evangelický
kostel a.v.
Bohumín
-Nový Bohumín,
Štefánikova
18.00–23.00

kostel sv. Máří 
Magdalény
Dětmarovice
18.00–23.00

kostel Luterské
evangelické
církve a.v.
Český Těšín,
Hřbitovní 1151/14a
18.00–22.00

kostel Povýšení sv. Kříže
Karviná-Fryštát, Pivovarská
18.00–22.00

evangelický
kostel
SCEAV
Orlová-Město,
Petra Cingra 482
18.00–24.00

evangelický 
kostel a.v. ČCE
Český Těšín-Rozvoj,
nám. Dr. Martina 
Luthera 667/1
18.00–22.00

kostel Narození 
Panny Marie
Orlová-Město,
Lidická 770
18.00–24.00

kostel 
sv. Jindřicha
Petřvald u Karviné,
K Muzeu
18.00–24.00

kostel sv. Marka
Karviná-Fryštát, Markova
18.00–22.00

kostel
sv. Petra
z Alkantary
Karviná-Doly
18.00–22.00

Husův
sbor
Doubrava,
Doubrava 884
16.00–20.00

modlitebna 
Církve 
bratrské
Český Těšín,
Studentská
1631/25
18.00–22.00

modlitebna 
CASD
Karviná-Ráj,
Dačického 715/3
18.00–22.00

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

kostel Narození Panny Marie
Bohumín-Starý Bohumín, nám. Svobody
17.00–22.00

kostel
Nejsvětějšího 
srdce Ježíšova
Český Těšín,
Masarykovy sady 24
18.00–22.00
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Osmisměrka o ceny
Všichni, kteří vyluští osmisměrku a zašlou její správné řešení 
na mail: nockostelu@doo.cz do 21. 6. 2020, budou zařaze-
ni do slosování o didaktickou hru Poutník slezsko-moravský. 
Tři vylosované výherce uvedeme na webových stránkách: 
www.doo.cz.

BASKETBALL, KVERULANT, CUKROVAR, POSEDLOST, LÍSKA, BOREC, 
ZÁMRAZ, IZOLOVAT, CUKŘENKA, UZLINA, TŘMEN, JEANS, OKTÁV, 
TŘETIHORY, VYPÁTRAT, TRUMPETISTÉ, VZADU, ŽLOUTENKA, KLÁTY, 
OKUTÍ, OMÍTAČ, ZÁVOD, HEKTARY, FRAKTURA, KONFEDERACE, 
DRYÁK, VZPOR, TRIKO, AMYLALKOHOL, FORMULACE, STATI, SULFÁTY, 
ARASA, MANKO, PAKOMÁR, VIDLIČKA, SALVY, TROFEJE, SOUTOKY, 
MAZAL, DRTEK, NEMOC, STRŽE, ASTMA, ROLBA, UPLATIT, HUKOT, 
DŮLEK, ZKLAMAT, STODOLY, OPATI, KRYTY, DOLAR, KUŘÁK, CHALUPA, 
ROZVĚRAČ, JMÉNO, OPTIMUM, NOŽKA, AZBEST

Osmisměrka byla připravena ve spolupráci s křesťanským křížovkářským 
magazínem Šalamounky. 
Časopis vychází od roku 2002 a nabízí 4x ročně luštitelskou zábavu 
pro všechny generace. 
Roční předplatné 100 Kč. Objednávky na tel. 731 625 614. 
Více na salamounky.webnode.cz.Př
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