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Na co letos láká Noc kostelů?
Už příští pátek,
24. května, se koná
Noc kostelů. Zve na ni
i krátké video, které
lze nalézt na portále
YouTube. V ostravsko-opavské diecézi zase
připravují speciální
Poutnické novinky.
Krátký videospot zpracovala Petra
Dolíhalová, doprovodný komentář
a hudební podkres vznikl ve studiu
Radia Proglas. Video zve na prohlídky „věží, sakristií, kaplí, křížových chodeb, klášterních refektářů
i rajských zahrad. Nabízí nechat se
v chrámových prostorách provést
slovem, povznést hudbou, inspirovat se ve ztišení a modlitbě či potěšit
se při setkání.“
Ojedinělou propagační aktivitou Noci kostelů v ostravsko-opavské diecézi jsou tzv. Poutnické novinky. Zhruba měsíc před akcí jsou
distribuovány do různých institucí

od kulturních zařízení, infocenter
až po samotné kostely a modlitebny. Pořadatelé jimi chtějí představit zajímavé tipy na akce jak o Noci
kostelů, tak po ní. Lidé zde najdou
také mapy, přečtou si rozhovor se
známou osobností nebo si mohou
vyluštit osmisměrku. Poutnické novinky vycházejí v diecézi již podruhé. Po prvním ročníku bylo jasné, že
to může být i dobrý nástroj k evangelizaci. „Potěšilo mě, že jsme kromě
různých pozvánek na kulturně-hudební akce mohli zařadit i svědectví
o setkání s Bohem,“ zmiňuje koordinátorka Noci kostelů Magdaléna
Kocychová.
Letos organizátoři přidali i poutnický pas, který byl předchůdcem
novinek a vloni lidem chyběl. Sbírají
se do něj razítka z navštívených míst
– a letos poprvé lze do pasu doplnit
i razítka z projektu Otevřené chrámy, který od května do konce října
zpřístupňuje 30 kostelů.

Chlebový Kristus
Jedinečnou památku si lidé budou
moci prohlédnout v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Ve zdejší

kapli, která je jinak veřejnosti nepřístupná, bude k vidění plastika
Chlebového Krista. „Drobné dílo
vyrobené ze soust dvanácti vězňů
vytvořil na počátku komunistického režimu sochař Ludvík Šmotek,
vězněný v Uherském Hradišti. Arcibiskupství je před dvěma lety věnoval Jan Janků, další ze skupiny
odsouzených, mezi nimiž plastika
vznikla,“ shrnul vedoucí arcidiecézního Centra pro kulturu Martin Kučera. Biskupská kaple přitom podle
něj komunistický útlak věřících připomíná i jinak: „Právě zde před sedmdesáti lety tajně přijal biskupské
svěcení pozdější pražský arcibiskup,
kardinál František Tomášek, od jehož narození letos uplyne 120 let,“
upozorňuje Kučera.
V Prostějově lákají pořadatelé
Noci kostelů mimo jiné na divadelní
inscenaci „Hana“. Představení podle oceňovaného románu spisovatelky Aleny Mornštajnové v kostele
sv. Cyrila a Metoděje od 17.00 odehraje Francouzské divadlo při místním Cyrilometodějském gymnáziu.
Na ty, kdo nechtějí jen sledovat a poslouchat, myslí pak pořadatelé Noci kostelů ve Vracově na

Hodonínsku. Od 21.30 si zde lidé
mohou vyzkoušet, jak se pečou hostie. A k zapojení zvou návštěvníky
i v Hluku na Uherskohradišťsku –
po celý večer zde vedle mnoha dalších programů nabízejí také měření
výšky klenby kostela pomocí nafukovacích balónků.
V pražské arcidiecézi se do tradiční akce zapojí i vězeňská kaple a přilehlé prostory věznice Příbram-Bytíz. Vystoupí zde například hudební
skupina Církve adventistů sedmého dne s programem čtení evangelia (kazatel Pavel Smolka) a původních gospelů, složených speciálně
pro tamní věznici. A magnetem bude velký koncert vězeňské hudební
skupiny Freedom, který umělecky
zaštítí legendární frontman skupiny
Olympic Petr Janda.

Známou tvář nabídne i kostel sv.
Mikuláše v Benešově. V 18.30 tam
vystoupí Pavel Helan, „vlídný písničkář“ a finalista soutěže Česko
Slovensko má talent 2013.

Poklad bude sladký
V Brně nabízejí organizátoři i detektivní hru. Podle legendy o pokladu
ukrytém pod dávno zbořeným kostelem sv. Mikuláše budou během
Noci kostelů procházet centrem
města dvojice detektivů. Dostanou
starou mapku, aby mohli pátrat po
zajímavostech z historie chrámů.
Start a cíl (od 17.30 do 19.30) je na
Moravském náměstí před kostelem
sv. Tomáše u stánku komunity
Emmanuel, která soutěž připravila.
TOMÁŠ KUTIL a diecézní redaktoři

Katolický týdeník na Noci kostelů
Redakce KT nabízí organizátorům Noci kostelů ve farnostech, že jim zašle
zdarma aktuální vydání Katolického týdeníku k rozdávání návštěvníkům.
Nabídka platí do vyčerpání zásob a je limitována počtem 20 ks výtisků na
adresu jedné farnosti.
V případě zájmu se ozvěte do 20. května na e-mail podhorska@katyd.cz
nebo na tel. 224 250 395.

Uctili zakladatele
Hnutí Pro život

NEZVYKLÁ PREZENTACE KNIHY S ARGENTINSKÝM NÁPOJEM MATÉ. Nuncius Charles Balvo, generální
sekretář ČBK Stanislav Přibyl, šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství Pavel Mareš a argentinský velvyslanec
Roberto Alejandro Salafia představili minulou sobotu na veletrhu Svět knihy český překlad titulu U stolu s papežem
Františkem.
Snímek Jana Podhorská

„Obhajoba lidského života bohužel
u nás stále nemá intenzitu, jakou
by měla mít,“ uvedl český primas
Dominik Duka na setkání u příležitosti 20. výročí úmrtí lékaře a vědce Zdeňka Hejla, zakladatele české
skupiny Hnutí Pro život.
V Polné na Jihlavsku, kde Zdeněk
Hejl působil, nyní kardinál Duka za
zemřelého sloužil mši a spolu s vedením Hnutí Pro život ČR a s množstvím Hejlových přátel se pomodlil u lékařova hrobu. „Říkat matce,
že má právo nad životem vlastního
dítěte, jak se to dnes děje, je největším morálním selháním,“ řekl
pražský arcibiskup a vyslovil uznání organizátorům pochodů pro život
v Praze i v dalších městech. „Co dnes
nejvíc potřebujeme, je výchova k rodinnému životu. Rodina je od slova
rodit. Dobrá rodina je největším bohatstvím společnosti, jejím pramenem a budoucností,“ zdůraznil.
„Zdeněk Hejl byl za války dvakrát
vězněn gestapem a jako medik pomáhal v Terezíně léčit tyfovou epi-

demii vězňů. Později se vypracoval
na odborníka v chronobiologii,“ líčí
jeho spolupracovnice Sylva Bernardová a pokračuje: „Už během komunismu bránil nenarozené děti. Využíval svého intelektu a schopností,
aby přímo nebo peticí oslovoval ministerstva a žádal zrušení, případně
novelizaci potratového zákona. Nezalekl se vyšetřování ani vyhrožování a dokázal, že i v totalitě lze dosáhnout změn k lepšímu. Polistopadová
doba mu pak umožnila pracovat naplno, a to včetně kontaktů se zahra(vaš)
ničím.“

Lékař Zdeněk Hejl.

Snímek HPŽ

Chystá se svatoanežský dar pro papeže
Návrh společného
daru Svatému otci při
příležitosti listopadové
Národní svatoanežské
pouti do Říma dostává
konkrétní podobu.
Jednak půjde o finanční dar, který
bude moci papež použít pro chudé, a jednak o skulpturu – korunu
sv. Anežky České na kovovém podstavci. „Vytvoří ji umělec Daniel Ignác Trubač a bude mít formu monumentu, v němž budou zachyceny
otisky prstů dárců a na jehož vrchol

Skulptura ve srovnání s postavou.
Vizualizace Daniel Ignác Trubač

bude vložena koruna. Část otisků
prstů donátorů bude vyvedena plasticky přímo v podstavci a další budou
otisknuté na ručním papíře a vložené do schrány uvnitř,“ vysvětluje
P. Pavel Dokládal, jeden z organizátorů, který má přípravu pouti za
ČBK na starosti. Každý z dárců také obdrží pamětní medaili s potvrzením, že se na daru pro papeže
podílel.
Sbírku mohou od 1. června až do
31. srpna pořádat jednotlivé farnosti a poutní místa. „Stačí, aby se nám
osoba, která se prokáže pověřením
kněze, tedy statutárního zástupce
farnosti, přihlásila. Písemně požádá poutní výbor o zaslání pamětních

medailí podle odhadu zájemců, kteří
se připojí. Zároveň obdrží také arch
ručního papíru, kam jednoduchým
způsobem přes jakoukoliv razítkovou podušku vloží každý dárce svůj
otisk prstu. Připojí se tak nejen finančně, ale i fyzicky symbolem svého otisku,“ vysvětluje P. Dokládal.
Na konci srpna pověřená osoba nebo kněz odešle výtěžek sbírky na účet
zřízený královéhradeckým biskupstvím a současně odešle arch s otisky
prstů a vrátí zbylé pamětní medaile.
V případě většího zájmu lze požádat poutní výbor o dodatečné zaslání těchto upomínkových předmětů.
„Doporučená částka je 200 korun, možný je nižší i vyšší příspě-

vek. Současně je stanoveno, že farnost zajišťující tuto sbírku má právo
z jejího výtěžku odečíst 15 % a použít je na vlastní náklady spojené se
zajištěním této akce či na jakýkoliv dobrý účel,“ doplňuje P. Dokládal.
Se žádostmi potvrzenými statutárním zástupcem se lze obracet na adresu: Poutní centrum Biskupství královéhradeckého, Velké
nám. 35, Hradec Králové, e-mail:
poutnik@bihk.cz, anebo na adresu:
Českomoravská Fatima Koclířov,
č. p. 195, Koclířov, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz. Více lze zjistit
na www.anezka2019.cz.
(mach)

