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       V měsíci srpnu slavíme každoročně dva mariánské svátky: 15. srpna Slavnost Nanebevzetí Panny Marie a 22. srpna
svátek Panny Marie Královny. V roce 1925 napsal papež Pius XII. encykliku o Mariině kralování (Ad coeli Reginam,
1954) a později v mariánském roce vyhlásil 31. květen jako svátek Panny Marie Královny; později byl tento svátek
přesunut na 22. srpen - týden po Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, aby se zdůraznila souvislost mezi
Nanebevzetím a Mariiným kralováním. 

Papež v uvedeném dokumentu rozvíjí čtyři hlavní témata: 
1. Maria je královnou především proto, že je Boží Matkou. 
2. Jako Kristus je Králem a Vykupitelem, tak i Maria má podíl na tomto kralování, protože je úzce spojená s jeho dílem
vykoupení. 
3. Maria je Královnou pro svou jedinečnost a dokonalost  
4. Maria je Královnou pro moc své přímluvy. 

  Encyklika končí výzvou, abychom Marii ctili, napodobovali ji a viděli v ní královnu pronásledovaných a královnu
míru. Zároveň nám pomáhá více si uvědomit svoji vlastní královskou důstojnost pokřtěných, kteří následují jediného
Krále a Pána.
    Dovolte mi se osobně podělit s praktickými dopady obou svátků.  Před více než měsícem jsme otevřeli konkatedrálu
v Opavě, která je zasvěcená právě Nanebevzetí Panny Marie. Věřící, kteří po dvou letech oprav znovu vešli do kostela, si
nejvíce všímali toho, že za hlavním oltářem přibylo zlacení na stěně – jako  pozadí  za Pannou  Marií.  Zjistilo se totiž,
že  to  tak  původně  bylo  a  to  z prostého důvodu – Panna Maria vstupuje do slávy a zlato za ní to má symbolizovat. To,
na co se máme dívat, je Mariino oslavení, které je předzvěstí i našeho oslavení.

     Kralování. Během samotné obnovy konkatedrály přicházely různé momenty. Jednou se zadrhly potřebné
dokumenty, podruhé přišla pandemie, potřetí se nestíhalo, prostě pořád něco. Vím, kdo to byl, kdo mi řekl potřebnou
inspiraci a udělal  to  slovy:  „Co  se  staráš?  Je  to  tvoje,  nebo  to  patří Panně Marii?“  Ta  věta mi  pak  dodávala  sílu
a pomohla překonat všechno ostatní.  My nekralujeme. Bůh kraluje. Bůh dává kralovat Panně Marii pro její poslušnost,
následování a vytrvalost, která jde až pod kříž.  Jestli  budeme  Pannu  Marii  následovat  ve všech  těchto oblastech,
pak se i na nás splní to, co je psáno:
Když jsme s ním umřeli, budeme s ním také žít. Když vytrváme, budeme s ním i kralovat.  (2Tim 2,11–12)

         P. Jan Czudek, delegát ad omnia



Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie prošla v průběhu
dvou     let   nejnákladnější    památkovou        rekonstrukcí 
od založení ostravsko-opavského biskupství. Díky péči
stavebníků a památkářů se dočkala obnovy jak fasáda, tak
interiér chrámu. O tom, že se revitalizace konkatedrály
povedla, svědčí získání titulu Památka roku 2020
Moravskoslezského kraje.

Co vše se v konkatedrále opravovalo? 
Kromě výmalby se provádělo nové osvětlení, rekonstruovaly se kamenné a zámečnické prvky,
dveře u boků oltáře dostaly mramorový háv (místo předchozího bílého). Z prostoru kostela
zmizela většina křišťálových lustrů, které byly přesunuty do kaple svaté Anny.
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Obnova konkatedrály 
Nanebevzetí Panny Marie 
v Opavě

A co nového je v konkatedrále k vidění? 
Z předních prostor konkatedrály se vchází do nově vytvořené galerie, v níž jsou vystaveny
historické monstrance, relikviáře, liturgické knihy či velký kámen se znakem písmene T, který
byl nalezen v základech chrámu. A v nejstarší části chrámu – na schodišti na kůr – se ponechalo
částečně odkryto původní zdivo. Je očištěné a naimpregnované, aby nepadalo.

Znamená to, že po dvouleté rekonstrukci již není v konkatedrále co opravovat? 
Nikoliv. Po prázdninách začnou práce na restaurování bočních oltářů, kaple Panny Marie
Lurdské, kde byly nalezeny přibližně 200 let staré malby, a kaple Jana Nepomuckého.  

Kdy je možné konkatedrálu navštívit? 
Konkatedrála je po revitalizaci zapojena do programu Otevřené chrámy. Až do konce října je
možné jej v pátek, v sobotu a v neděli v době od 13 do 18 hodin navštívit a využít průvodcovské
služby. V ostatních dnech je chrám otevřen do 16 hodin. 

Magdaléna Sovadinová



    Nicméně na střední škole přišel okamžik, který mi
trochu zamotal hlavu. Měl jsem kamaráda, velmi
bystrého, který byl evangelicko-augsburského vyznání.
Nehlásil se k tomu vyznání jenom ze zvyku, ale byl
skutečně věřícím. Jak víte, u evangelíků je trochu jiný
pohled na Pannu Marii. Jednou jsme se na téma Panny
Marie bavili a on mi položil záludnou otázku: proč tak
uctíváme Pannu Marii a zda to nepřeháníme? Já kromě
toho, že jsem se nechtěl nechat zahanbit, jsem neměl
argumenty. Možná si teď řeknete: „no byl jsi ještě
mladý“. Ale to nebyl ten pravý důvod. Byl jsem už skoro
před maturitou. Ten pravý důvod byl jiný. Nikdy jsem se
nad tím nezamyslel. Protože jsem nechtěl přiznat
porážku, tak jsem řekl, že to je dobré mít „nahoře“
někoho známého. Použil jsem tehdy příklad ze života. 

   Vy starší si ještě pamatujete dobu, jak se
čekalo před Vánocemi na pomeranče, a když
přišly, byly k dostání jenom v omezeném
počtu. Mít známou prodavačku znamenalo mít
výhody. Vytasil jsem tehdy před svým
spolužákem      onen     argument     ze   života
v domnění, jak ho ohromím. On mi s velkým
klidem  odpověděl,  že  tak  to   funguje  zde 
 na  zemi   mezi   lidmi,  ale  nikoli  mezi  lidmi
a Bohem.  Bůh přece ví,  co potřebuji. Mohu se
k němu kdykoli a kdekoli obrátit přímo, aniž
bych potřeboval zprostředkovatele. A navíc,
protože znal na rozdíl ode mě Bibli, mi citoval
list svatého Pavla 1Tim 1,5:  „Je totiž jeden Bůh
a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi,
člověk  Kristus  Ježíš,   který  dal  sám sebe
jako   výkupné   za   všechny,   jako   svědectví
v určený čas“. 

   V tu chvíli jsem nevěděl, co na to říct. Z jedné strany
měl pravdu, z druhé jsem nechtěl uvěřit tomu, že by ta
moje víra byla špatná. A pak jsem pochopil něco, z čeho
žiji do dnešní doby. Není to nic světoborného, vlastně je
to velmi jednoduché, ale právě v té jednoduchosti vidím
krásu. Zeptal jsem se ho, zda by se dokázal se mnou
pomodlit a poprosit Boha o vyřešení nějakého
problému. Odpověděl, že ano. A tehdy jsem mu já
odpověděl, že právě tak vnímám úctu k Panně Marii.
Vidím ji jako člověka nesmírně krásného, čistého,
velkého,  blízkého  Bohu,  dokonce bližšího než andělé.
Ji prosím,  aby spolu se mnou poprosila Boha, či spolu
se mnou  poděkovala  Bohu.  Já  se  k ní neobracím jako
k Bohu,  ale spolu s ní se obracím k Bohu. A stejně tak to
vnímám i u světců a u přímluv k nim. Mně to tehdy
vrátilo radost a smysl oslav Panny Marie Nanebevzaté.
Dnes jsem za ni rád a zatím jsem pro sebe nevymyslel
nic lepšího. Mám tu čest být spolu s ní v jednom
společenství, tj. v církvi. Já spolu s ní mohu Boha
oslavovat, byť ona mě nekonečně převyšuje svojí
velikostí, krásou, čistotou a blízkostí Bohu.  
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   V měsíci květnu se zpravidla shromaždujeme
na májových pobožnostech, abychom uctili
Pannu Marii. Jsou to krásné chvíle. Přesto se
musím přiznat, že v mých vzpomínkách ještě
víc zůstává 15. srpen, kdy ve společenství
církve  slavíme   Nanebevzetí  Panny  Marie. 
 Na otázku, proč tomu tak je, mám velmi
jednoduchou odpověď. V naši vesnici, odkud
pocházím, je kostel zasvěcený právě P. Marii
Nanebevzaté. Vždy jsem se těšil na dopoledne,
kdy tam byly slouženy tři mše svaté, na
kterých  jsem  mohl   ministrovat. Na „odpust“,
tak se tomu u nás říkalo, se sjela také rodina.
Byl to velmi slavnostní den. Nebyly tam sice
kolotoče, ale střelnice, ve které jsme si mohli
jako kluci něco vystřílet, tam nechyběla. 
 Prožíval jsem vše jako dítě velmi silně.



V Koňakově se o kostel starají starší, za to velmi milí manželé.
Vždycky něco upečou a hlavně nám odemknou kostel. Kostel je
vždy čistý a voňavý, ale už není v nejlepším stavu, no co si
budeme povídat… Když jsem se tam usadila, cítila jsem první
lehké brnění v koleni, ale nějak jsem to nechala plavat. Teď byla
hlavním bodem buchta a můj oblíbený čaj s velkou náloží citronů
a vůní po rumu. Však na posilněnou, ne?

 

Minulý rok byl ale poněkud jiný než pár předchozích. Místo klasického lijáku byl nepříjemný pařák,
místo chaosu bylo klidné požehnání v našem kostele, místo příjemného ticha byl soukromý koncert
v Sedlišti... Ale nepřeskakujme. 

Jak  to  u  nás  bývá  zvykem,  každoročně  se  o prázdninách  chodívá  z Českého  Těšína  na  pouť
do baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku na svátek Nanebevzetí Panny Marie. Myslím si, že kde
je Frýdek, asi vysvětlovat nemusím. Pořadatelem je každoročně moje babička “babinka” Jana. Vždy
všechno  vyřídí,  zařídí,   uvaří čaj,  napeče buchty pro všechny, připraví mi svačinku a hlavně, jde
to s  námi  všechno  pěkně pěšky.  Já,  pokud  to šlo,  jsem  vždy  chodívala  s  ní.  Kdysi  otráveně, 
 teď s úsměvem. 

POUTÍ K DOKTOROVI 
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Vyšli jsme v šest ráno, hned po požehnání. Bylo lehce zataženo,
takže se k první zastávce, což jest kostelík Svatého Antonína, šlo
pohodlně. Kostelík se nachází hned na kopci, za našim městem,
cesta tam trvá něco přes půl hodinky, nic náročného. Vždycky se
tam pomodlíme,  zazpíváme  mariánskou  píseň,  přečteme litanii 
a jdeme dál. O něco delší úsek je od “Antoníčka” na Koňakov. 

Cesta do Horních Domaslavic, což už je delší úsek,
mi připadala lehce zdlouhavá. Sice jsem se úplně
nenudila, protože, kdo by se nudil, když se sestrou
spřádáte   bizarní   představu  o  tom,   jak   jedete 
na pouť traktorem... ale moje nohy chtěly pauzu,
myslím si, že v té chvíli nohy každého poutníka
chtěly pauzu. 
V Domaslavicích nám pokaždé P. Vecheta otevře
faru, kostel a stodolu k posezení, odpočinku. Vždy
taková delší zastávka. Je něco kolem poledne,
takže je čas na obědo-svačinky. Jo, já zas byla
napadena  klíštětem,  kterého  jsem  si včas všimla 
a s radostí ho nechala doktorkou, která šla s námi,
vytáhnout. Zlaté doktorské pinzety! Při delších
zastávkách je moc fajn, že si všichni tak nějak
popovídáme, poznáme se, pomůžeme si, a hlavně
se dělíme pochutinami :-). Tak půl hoďky/hoďku
jsme tam poseděli. 

Ve  chvíli, kdy  jsem se zvedla,  pocítila jsem  šílenou bolest v koleni. V životě jsem nic podobného
nezažila. Řekla jsem si o ortézu, kterou měl naštěstí v autě taťka, který dělal doprovodné vozidlo.
Hned  se  také  nabídnul,  že  mě  sveze.  Jenže  já  jsem  tvrdohlavá.  A když něco začnu dělat,  tak to
i dokončím.  Však  nejsem  žádná cíťa.  Ale  bylo to hrozné.  Cesta do Sedlišť  byla šílená.  Nejhorší
úsek z celé pouti. To bylo trápení. Ještě jsem předstírala, že mi nic není, přitom podle způsobu mé
chůze bylo jasně vidět, že je. Neskutečně skvělý pocit byl, když se vešlo do kostelíka. Ten chládek,
lavice, dokonce i nějaký mladík nám tam zahrál na kytaru a zpíval. Nebylo to vůbec špatné. 
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Měli jsme ale málo času, tak se rychle šlo dál, ke studánce v Hájku.  Tehdy si už více lidí všimlo,
i přes můj skvělý herecký výkon,  že nejsem ok.  Pak se jenom ujišťovali, že to dojdu. Heh, taky
že jsem to došla.  Doteď  si  říkám,  co  jsem  to  za  magora,  ale zase na druhou stranu, co jsem
to za borce. 

Když se na to celé zpětně dívám, říkám si,
jestli ta bolest stála za to. Jestli jsem
udělala správně a celé to zašla. Moje
odpověď je ano. Stálo to za to.  Neboť nebýt
mé paličatosti, nikdy bych si nebyla jistá
těmi velkými bolestmi a tím, že je to něco
více, než namožené svaly. Nebyla bych tak
jistá, tvrdá a neústupná vůči lékaři, který
si z počátku myslel, že to nemůže být nic
vážného. Nepřišlo  by se nejspíš tak brzy
na to,  že mám nalomený meniskus a poš-
krábanou chrupavku. Ten nalomený
meniskus  jsem  měla  právě  již z dovolené 
v Tatrách, kterou jsem absolvovala na za-
čátku prázdnin. Chodila jsem s tím úrazem
a nevěděla, že se v mém koleni něco děje.
Díky pouti a mé tvrdohlavosti se na to
přišlo. A kdyby nebylo pouti do Frýdku,
nejspíš bych  ani nedopadla  tak dobře,
jako jsem dopadla. 

Aktuálně je to něco kolem půl roku od operace. Doktor zírá na to, jak rychle a jak dobře se mé
koleno hojí. Já se cítím o dost lépe. Jasně, že budu mít nějaké následky do konce života, ale
všichni  jsme  tak nějak čekali,  že budou horší.  Takže teď se učím větší opatrnosti.  Hlavně jsem 
v pohodě, nemusím se teď hnát přes třicet kilometrů za každou cenu a něco si tím dokazovat.
Zašla jsem celou pouť s nalomeným meniskem. Myslím si, že tohle už ani nejde překonat. 

Poslední úsek, což bylo ke chrámu Navštívení Panny Marie
ve   Frýdku,   jsem   se   skoro    doplazila.  Do  schodů   mi
už pomáhaly sestra s babičkou. Všichni nás tam zvědavě
pozorovali, jenže mě už bylo všechno jedno, hlavně, že jsem
nespadla ze schodů. Měla jsem fakt namále. Ta noha 
 opravdu  neskutečně bolela  a  nechtěla pořádně a správně
fungovat.  Ale ten pocit z toho, že jsem  to zvládla, to prostě
a  jednoduše   pohltil.  Jo,  pohltil,   jenomže   ne  na  dlouho. 
Po příjezdu domů se bolesti zhoršovaly. S  kolenem začaly
být samé problémy. Problém s tím, si někam zajít, a pak
problém s tím, vrátit se domů. 

        Magdalena Putzlacherová



ANEB - PO KRÁSÁCH STVOŘENÉHO  
KDYBYCH BYL/A KVĚTINOU
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Slunečnice (Helianthus) je rod vysokých bylin z čeledi hvězdnicovitých. Celý rod obsahuje přibližně 55 až 67
druhů, dva z nich, slunečnice roční a slunečnice topinambur, se pěstují po celém světě. V Česku se můžeme
běžně setkat s pěti druhy a s jedním křížencem.

SLUNEČNICE

    To, co se někdy nazývá květ, je ve skutečnosti velké
květenství složené z více květů, nahloučeným vedle
sebe. Květy jsou dvojího druhu: výrazné jazykovité
květy, umístěné na kružnici na okrajové části úboru,
bývají žluté, ale někdy až oranžové či do hněda. Tyto
květy jsou však pouze sterilní a slouží k přilákání
hmyzího   opylovače.  Druhé,   trubkovité   květy,  jsou
ve vnitřní části úboru.
   Trubkovité květy uzrávají v plody, běžně zvané
slunečnicová semínka.  Ve  skutečnosti  se však nejedná
o semena v pravém slova smyslu, ta jsou uzavřena
pouze uvnitř v tvrdém nepoživatelném pouzdru.
     Otáčení za sluncem, čili heliotropismus, je známý
jev,  který   se   o  slunečnici  traduje.  Ve  skutečnosti
se vyskytuje pouze u poupat, nerozvinutých květenství.
Při východu Slunce se všechny slunečnice v této životní
fázi natáčí  na východ a postupně  „putují“  po  obloze
na západ. V noci se opět vrací na východní pozici.
  Pohyb    způsobují    motorické   buňky   ve  stonku
pod květenstvím, v části stonku nazývané pulvinus.
Když se květenství začnou otevírat, stonek ztuhne.
Většinou    zůstává    ve   východní   pozici.   Ke   slunci
se dokonce určitým způsobem natáčí i listy.  

    Slunečnice pochází z Ameriky. Vedou se spory o tom,
kde byly poprvé pěstovány a domestikovány. První
známý příklad plně domestikované slunečnice roční byl
nalezen v Hayes, Tennessee, a datuje se do let 2300 př.
n. l. Inkové používali slunečnice jako vypodobení svého
boha slunce. Semena byla dovezena do Evropy v 16. stol.
Zde se v 18. století (např. v Rusku) velmi rozšířily a jsou
pěstovány dodnes. 

    Semena slunečnice obsahují pro zajímavost zhruba
50%  oleje,  30%  bílkovin  a  20%  glycidů. Prodávají  se
k přímé konzumaci nebo se pečou na plotně, praží,
atd. Někdy se z nich vyrábí i alternativa k arašído -
vému máslu. Také se jimi často přikrmují ptáci.

     V lidovém léčitelství se primárně využívá květ,
který podle mnoha herbářů dokáže snižovat horečku,
zlepšovat trávení a v neposlední řadě podporovat
činnost jater. Kromě vnitřního má i zevní využití,
používají se například různé obklady zbavující
kožních vyrážek či lehkých forem zánětů.

     Slunečnicový olej se používá při vaření a na výrobu
bionafty. Zbytek po získání oleje se používá ke krmení
dobytka. V lékařství užíváme slunečnicový olej pro
snížení hladiny cholesterolu v krvi, není to ale jediné
možné využití.Olej je také skvělým pomocníkem na
zmírnění svalových bolestí, odvar ze slunečnicových
plodů má zklidňující účinky.
    Slunečnice  také  produkují  latex  a zkoumá se
jejich vhodnost pro výrobu hypoalergenní gumy. 

Carská  ruská  armáda  dávala   každému   vojákovi
pro přežití slunečnicová semínka, která jsou odolná
teplotním výkyvům a zároveň efektivně zasytí.

   I přes hojné využití zůstává slunečnice milým 
 letním pozdravem v zahrádkách nebo při cestách
kolem polí s krásně rozkvetlými "malými slunci".

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rod_(biologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bylina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cele%C4%8F
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzdnicovit%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dnice_ro%C4%8Dn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dnice_topinambur
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btenstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jazykovit%C3%BD_kv%C4%9Bt&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Abor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neplodnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opylova%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Trubkovit%C3%BD_kv%C4%9Bt&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Trubkovit%C3%BD_kv%C4%9Bt&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Trubkovit%C3%BD_kv%C4%9Bt&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Heliotropismus&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Poup%C4%9B&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Motorick%C3%A9_bu%C5%88ky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Motorick%C3%A9_bu%C5%88ky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Motorick%C3%A9_bu%C5%88ky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pulvinus
https://cs.wikipedia.org/wiki/List
https://cs.wikipedia.org/wiki/Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Domestikace
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kulturn%C3%AD_plodiny&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hayes
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tennessee
https://cs.wikipedia.org/wiki/Inkov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ara%C5%A1%C3%ADdov%C3%A9_m%C3%A1slo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dnicov%C3%BD_olej
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bionafta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latex
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypoalergenita&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci


KRÁSY ČESKA, MORAVY A SLEZSKA

    Po krásném prodlouženém víkendu na Broumovsku se vracíme
cestou přes Orlické hory.  Ještě  jsme  nikdy nebyli v Neratově - a to se
o něm tolik mluví a píše… 
Venku je opravdu horko, až dusno. Vystoupáme po schodech do Nera-
tovského kostela a… oněmím.
Všechno ve mně úplně zmklne, ztiší se a otevře se vjemům a pocitům.
Zurčení vodního pramene v křtitelnici
 “viděl jsem pramen vody, který vyvěral z chrámu na pravé straně… 
a všichni, k nimž voda dosáhla, byli uzdraveni… a volají”
... až se mi chce vnitřně volat “Aleluja, aleluja”. Ale mlčím. Strohý,
chladný kámen. Příjemně chladný v tom horku venku. Jen kámen.
Tvrdý. Na nic si nehraje. Nejsou na něm sochy, obrazy, malba. Je zde
pouze železný kříž s vyřezaným tělem Ježíše. Taky strohé, čisté železo. 
K tomu dotyk teplého, hladkého dřeva…
Jsem tu s tebou, pohlazení, objetí… 
Nad hlavou prostor, nebe, mraky, slunce… střídání tmy a světla,
tvoření různých obrazců na “oltáři”, neskutečná přítomnost Ducha
Svatého.

7

ZASTAVENÍ
           V NERATOVĚ

Jen  stojím  a  nasávám  do  sebe
tu  Boží  přítomnost.  Nemůžu  se
v té  chvíli  modlit,  protože vím,
že   toto   je  modlitba.  Přebývání
v Jeho přítomnosti. Ta ryzost
všeho, co mě obklopuje, to zurčení
vody, která neustále omývá mou
duši, odplavuje mé hříchy, “hle,
činím všechno nové…” to střídání
světla a tmy “hle, já jsem s tebou
po všechny dny…”
Odvážím si vnitřní pokoj a radost
ze setkání s Ním. Chtěla bych se
tam vrátit. Ale vlastně, když o tom
píšu,  jsem  tam  zase.   U   Něho
na návštěvě - a On u mně. Ve mně. 

L. P.
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   První dřevěný kostel byl v Neratově (tehdejší rokytnické panství) postaven v souvislosti s příchodem
prvních osadníků (skláři německé národnosti) někdy kolem poloviny 16. stol. V prvních letech 17. stol.
byl tento kostelík rozšířen a změněn (dokončen kolem r. 1603) na protestantskou modlitebnu. Bylo to
na  popud tehdejšího majitele rokytnického panství  Kryštofa Mauschwitze z Armenruh,  který v tuto
dobu přešel na protestantskou víru. Sám daroval nové modlitebně renesanční křtitelnici (dodnes
dochovaná v zámeckém kostele v Rokytnici) a šesticentový zvon (s reliéfem Kalvárie a erbem
donátora), který dnes připomíná pouze písemná zpráva. Je pravděpodobné, že v této době musel mít
kostel i zvonici, ve které byl zvon zavěšen.

   V roce 1616 byl Kryštof Mauschwitz zavražděn vzbouřenými sedláky. Pravděpodobně za zabitím stály
i náboženské sváry. Po výměně vrchnosti došlo k postupné rekatolizaci. Rokytnický farář tu tehdy
nechal dle svého snu vyřezat sošku Panny Marie a Neratov se stal poutním místem. Na počátku
šedesátých let 17. století se ustanovila tradice mariánského poutního místa. Následně v letech 1667–68
byl na místě původního dřevěného kostelíka postaven nákladem převážně okolních, kladských obcí
nový, tentokrát již kamenný kostel. Do dnešních dob se z něj dochoval pouze presbytář, který tvoří
současnou hřbitovní kapli.

   Původní dřevěný kostelík v letech 1723–1733 nahradil nový barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie.
Jeho architekt není s určitostí znám, někdy se autorství připisuje Giovannimu Battisovi Alliprandimu.
Základní kámen položil majitel panství, Johann Karl von Nostitz-Rhieneck 14. srpna 1723, vysvěcení
proběhlo na sv. Bartoloměje 24. srpna 1733.
   Kostel na konci 2. světové války vyhořel, když byl zasažen protitankovou střelou vypálenou vojákem
Rudé armády. Požárem  byla  zničena  střecha,  dřevěné  schodiště, hodinový stroj a zvon. Již krátce
po požáru  se započalo s opravami.  Jejich  průběh se však potýkal s nepřízní komunistického režimu
a roku 1956 byly zcela zastaveny. Koncem následujícího roku se zřítily promáčené klenby. Kostel byl
navržen na demolici roku 1960 a poté ještě v roce 1973.  Ta  byla  odvrácena  požadavkem památkářů
na přemístění cenného vstupního rokokového schodiště do parku zámku Skalka v Podbřezí. Později
pak již kvůli nedostatku finančních prostředků k demolici nedošlo.

   V červnu 1992 byl kostel zapsán na seznam kulturních památek. Od roku 1990 se v kostele pořádaly
bohoslužby nejdříve pod „otevřeným nebem“. Od počátku 21. století prochází rekonstrukcí. Roku
2006 byl zastřešen částečně prosklenou střechou podle návrhu Jiřího Starého a Petra Dostála.

   Zámek Skalka i s parkem, ve kterém bylo umístěno barokní schodiště kostela, byl počátkem 90. let
navrácen restituentům. Ti později zámek a park prodali majitelům firmy Proteco, kteří se vrácení
schodiště bránili. Stát jako původní vlastník schodiště a neratovský farář Josef Suchár vedli proti
majitelům zámku soudní spor. Rychnovský okresní soud nejdříve přiřkl tuto památku státu, krajský
soud se však ztotožnil s názorem odpůrců, podle nichž se neratovské schodiště stalo součástí
pozemku v Podbřezí,  protože  bylo umístěno na betonový podklad.  Právní zástupci státu se odvolali,
a spor tak řešil Nejvyšší soud. Ten nakonec rozhodl, že noví majitelé zámku schodiště vracet nemusí,
protože je zabetonované. „Z čehož plyne poučení, že jestliže chcete něco ukrást, tak to ukradněte,
zabetonujte a nemusíte to vracet,“ komentoval rozsudek neratovský farář Josef Suchár.
  Zvony v Neratově jsou zasvěceny svatým archandělům Gabrielovi (poslu dobrých zpráv) a Michaelovi.

       foto: Stanislav Putzlacher

    převzato z wikipedie

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A1_arm%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skalka_(z%C3%A1mek,_okres_Rychnov_nad_Kn%C4%9B%C5%BEnou)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podb%C5%99ez%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podb%C5%99ez%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podb%C5%99ez%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podb%C5%99ez%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podb%C5%99ez%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podb%C5%99ez%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podb%C5%99ez%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podb%C5%99ez%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podb%C5%99ez%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podb%C5%99ez%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podb%C5%99ez%C3%AD
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  "Já  jsem  s  tebou  po  všechny  dny“  (srov. Mt 28,20)  je  příslib,  který  dal   Pán  učedníkům   předtím,
než vystoupil na nebe,  a  který dnes opakuje i tobě, milý dědečku a milá babičko. Tobě.  „Já  jsem s tebou
po všechny dny“ jsou slova, jimiž bych se rád jako římský biskup a jako senior, stejně jako ty, na tebe
obrátil  u příležitosti  prvního  Světového dne prarodičů a seniorů; celá církev je ti nablízku – lépe řečeno je
nám nablízku: má o tebe starost, má tě ráda a nechce tě nechat samotného! Vím dobře, že toto poselství se
k tobě dostává v těžké době. 
  Pandemie byla neočekávanou a zuřivou bouří, která se snesla na život každého, ale nám starým připravila
specifickou zkoušku, zkoušku mnohem tvrdší. Mnozí z nás onemocněli a někteří odešli nebo viděli, jak
dohasíná život jejich manželských partnerů a jejich drahých. Mnozí byli nuceni žít po velmi dlouhou dobu
izolováni v samotě.
   Pán  zná  všechna  naše  utrpení   přítomné  doby.
On je po boku těch, kdo prožívají bolestnou
zkušenost, že jsou odsunuti stranou. Naše samota –
kvůli pandemii ještě tvrdší – mu není lhostejná.
Tradice vypráví, že i svatého Jáchyma, Ježíšova
dědečka, odloučili od jeho společenství, protože
neměl děti. Jeho život – stejně jako život jeho
manželky Anny – byl považován za zbytečný. Ale Pán
mu poslal anděla, aby ho utěšil. Když celý smutný
zůstával za branami města, zjevil se mu Pánův posel,
aby mu řekl: „Jáchyme, Jáchyme, Pán vyslyšel tvou
vytrvalou modlitbu. “Na jedné známé Giottově fresce
se ukazuje noční výjev; je to jedna z bezesných nocí,
kdy se navracejí vzpomínky, starosti a touhy, na něž
jsme mnozí z nás zvyklí.
   Avšak i když  se všechno  zdá  temné  jako  v těchto  měsících  pandemie,  Pán  i  nadále  posílá  anděly,
aby utěšili naši samotu a opakovali nám: „Já jsem s tebou po všechny dny. “ Říká to tobě, říká to mně, říká
to všem. Právě to je smysl tohoto Dne. Přál jsem si, aby se  poprvé  slavil v letošním roce,  po dlouhé izolaci
a při stále pomalém návratu ke společenskému životu; aby ke každému dědečkovi a každému starému
muži,  ke každé babičce a každé  staré  ženě – zvláště  k  těm, kdo  jsou  mezi  námi  nejosamělejší – přišel
na návštěvu anděl! Někdy bude mít tvář našich vnuků, jindy našich příbuzných, dávných přátel nebo těch,
které jsme poznali právě v této těžké době. Avšak Pán nám posílá své posly i prostřednictvím Božího slova.
On nedopouští, aby v našem životě někdy chybělo. Přečtěme si každý den stránku z evangelia, modleme se
žalmy, čtěme proroky! Budeme dojati z Pánovy věrnosti. Písmo nám rovněž pomůže pochopit, co Pán dnes
žádá od našeho života. 
  Milá babičko, milý dědečku, závěrem svého poselství bych chtěl i tobě poukázat na příklad jednoho
blahoslaveného – brzy svatého – Charlese de Foucaulda. Žil jako poustevník v Alžírsku a v tomto periferním
prostředí „vyjádřil přání cítit se jako bratr každého člověka“. Příběh jeho života ukazuje, že i v samotě své
pouště je možné prosit za chudé celého světa a stát se skutečně bratrem a sestrou pro všechny.
Prosím Pána, aby i díky jeho příkladu každý z nás rozšířil své srdce a učinil ho citlivým pro utrpení těch
posledních  a  schopným  prosit  za ně.  Kéž  se  každý  z  nás  naučí  opakovat všem, a zvláště těm mladším,
slova útěchy, kterými  jsme  dnes  byli  osloveni  my:  „Já jsem s tebou po všechny dny.“ Kupředu a odvahu!
Ať vám Pán žehná.

Světový den prarodičů a seniorů 25. července

celý list si můžete přečíst zde:
                         https://doo.cz/images/Seniori/210622-poselstvi-ke-dni-prarodicu-a-senioru-2021-cz-fin.pdf

Milí dědečkové, milé babičky!

úryvek z listu  papeže Františka  k 1. Světovému dni prarodičů a seniorů

https://doo.cz/images/Seniori/210622-poselstvi-ke-dni-prarodicu-a-senioru-2021-cz-fin.pdf


SENIORSKÉ OKÉNKO
redakce: 
Bc. Lenka Putzlacherová
Mgr. Ludmila Kaňoková
Vojtěch Orlík, MBE

Měsíčník  SENIORSKÉ OKÉNKO vychází
pouze ve formátu PDF dokumentu.

Objednat si jej můžete
na adrese:
seniori@doo.cz
Nemáte-li   vlastní email,   můžete
poprosit   někoho   ze svých blízkých 
o objednání  na  jeho mailovou  adresu.
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www.doo.cz/pastoracni-aktivity/seniori/

O konání akcí 
se informujte na:

734 876 497 nebo 736 185 701

Určeno pro vnitřní potřebu.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

PŘIPRAVUJEME:

22. září 2021
POUŤ SENIORŮ 
S BISKUPEM JOSEFEM NUZÍKEM
Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku 
od 9:30 hodin

7. září 2021
KLAS - Život a odkaz svaté Ludmily
Ostrava, Biskupství
od 9 hodin

8. září 2021
POSELSTVÍ LUKÁŠOVA EVANGELIA
Povolání apoštolů
Frýdlant nad Ostravicí, Fara (Náměstí 2)
od 9 hodin

14. září 2021
KLAS - Život a odkaz svaté Ludmily
Frýdek, Stará fara (Farní 1) od 9 hodin

29. září 2021
POSELSTVÍ LUKÁŠOVA EVANGELIA
Povolání apoštolů
Frýdek, Stará fara (Farní 1) od 9 hodin
od 9 hodin

http://www.doo.cz/pastoracni-aktivity/seniori/

