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ZPRAVODAJSTVÍ

Start Noci kostelů i Slezské lilie bude 10. 6. 
Ostrava – Letošní ročník festivalu Slez-
ská lilie zahájíme společně s Nocí kos-
telů na hlavním pódiu před katedrálou 
Božského Spasitele v pátek 10. června 
v 18 hodin. Po slavnostním zahájení 
se můžeme těšit nejprve na pražskou 
scholu Rytmig, na soutěž autorů křes-
ťanské hudby „Píseň písní“ a závěr ve-
čera bude patřit legendárnímu polské-
mu pop-gospelovému souboru Trzecia 
Godzina Dnia.

Zajímavý bude i sobotní program. 
Kromě přednášek otce Bonaventury 
Štivara o vznešenosti duše, zpestřené 
vystoupením skupiny Tykráso a večeru 
chval v kostele sv. Václava, uvedeme na 
hlavním pódiu slovenské rapery Tow 
Meot. Vrcholem večera pak bude prv-
ní repríza muzikálového oratoria Jiřího 
Najvara a Jana Matouška – Ludmila. 
Můžeme se těšit na hvězdy Národního 
divadla Moravskoslezského v doprovo-
du kapely přímo pod taktovkou autora.

Obsazení: Eva Dřízgová-Jirušová (Lud-
mila), Hana Fialová (Drahomíra), Tomáš 

Savka (Václav), Juraj Čiernik (Boleslav), 
Jiří Sedláček (výhybkář)

V neděli se tradičně přesuneme do Os-
travy Kunčiček, kde kromě mše svaté 
celebrované biskupem Martinem vy-
slechneme aktuální vyprávění z deci-
mované východní Ukrajiny otce Petra 
Krenického. Program doplní autorské 
folkové trio se svébytnými texty My Dva 
trio a na závěr festivalu si se skupinou 
Učedníci zavzpomínáme na jejich úžas-
ná hudební pásma.

Martin Menšík
za tým Slezské lilie

Sladký, polosladký i hořký pozdrav z Maria Hilf
Maria Hilf – S pramenitou vodou ze 
studánky, ale také s lahví vína nebo 
piva se mohou vrátit domů poutní-
ci, kteří se letos vydají k Panně Marii 
Pomocné u Zlatých Hor. Místní du-
chovní správa se postarala o rozšíře-
ní nabídky suvenýrů, které nabízí ve 
stánku vedle poutního domu. S lo-
gem poutního místa bude k dispozici 
sklenička pečeného čaje, marmelády 
nebo medu. V loňském roce si poutníci 
mohli zakoupit i sušenky z řemeslné 
zlatohorské pekárny. V nabídce budou  
i letos. 

Rektor poutního kostela P. ThLic. Ma- 
riusz Rafał Jończyk spolupracuje na roz-
šiřování nabídky s regionálními výrob-
ci. Minipekárna manželů Hanákových 
má k poutnímu místu nejblíže. Sídlí 
kousek od kostela ve Zlatých Horách. 
Marmelády a pečené čaje pocházejí 
z Jeseníku. Marketa Kubinová je vaří 
z darů jesenických hor. Sladký pozdrav 
z Maria Hilf připravuje pro poutní mís-
to také včelí farma Tomáše Kelemena 
z Dolních Povelic na Osoblažsku. 

působí druhým rokem. Dvacet předcho-
zích let prožil na Hlučínsku ve farnosti 
Štěpánkovice. První várku poutního le-
žáku pro něj uvařil pivovar Rohan v Ro-
hově. Během léta se všechny láhve vy-
prodaly. Na novou poutní sezónu jsou 
však již připraveny nové. 

Letos poprvé budou mít poutníci mož-
nost ochutnat víno. Také s jeho produk-
cí pomohli lidé z regionu. Malé rodinné 
vinařství U Čárečky sídlí v Krnově, vi-
nice a sklep mají u Hodonína. „Cuvée 
Maria Hilf ročník 2020“ s přívlastkem 
pozdní sběr zrálo ve sklepě v Josefově. 
Zkontaktovat vinaře se podařilo pro-
střednictvím krnovských poutníků, 
kteří v září doprovázeli na Maria Hilf 
skupinku německých rodáků. „Vinař-
ství nám dodalo 500 lahví polosladkého 
vína s naší etiketou,“ upřesnil rektor 
poutního místa, jehož potěšilo, že víno 
zrálo právě v Josefově. „Z této obce po-
cházel P. Stanislav Lekavý, který byl prv-
ních rektorem tohoto poutního místa,“ 
dodal otec Mariusz. 

Pavel Siuda 

„Marmelád máme na letošní rok dvacet 
druhů. Je mezi nimi například borůvko-
vá s rebarborou a šťávou z pomeranče 
nebo jahodová s čokoládou,“ informuje 
otec Mariusz, který na poutním místě 

Program festivalu najdete na straně 16 tohoto 
vydání a na stránkách www.slezskalilie.cz.

Otevřené chrámy s novým webem
Ostrava – Šestý ročník společného pro-
jektu Moravskoslezského kraje a Bis-
kupství ostravsko-opavského zpřístup-
ní až do konce října celkem 35 kostelů 
a dvě kostelní věže s vyhlídkou. Vstup 
je zdarma. V každém z otevřených 
kostelů bude v časech otevírací doby 
přítomen průvodce. Letos se jich na 

službu připravuje 146. Kraj na jejich 
odměny přispívá částkou 1,4 milionu 
korun. Záštitu nad projektem převzal 
náměstek Moravskoslezského kraje pro 
kulturu Lukáš Curylo. K 7. květnu bu-
dou spuštěny nové internetové stránky 
www.otevrenechramy.cz.


