krásný výlet vedený skvělým průvodcem v osobě o. Kazimíra.“ Beáta
Vaculíková
„Jeseničtí horalové ve velehorách. Snad jsme tam našincům neudělali
ostudu. Sice je pravda, že když se z autobusu vyvalí 50 lidí na
jednoproudovou horskou stezku, tak nejeden Tyrolák netrpělivě cvaká
naprázdno karabinou.
Naštěstí však pro ně jsme si vybírali cesty ne tolik populární, někdy
dokonce i neznámé, vlastně dokonce zakázané. Ale to nebyl záměr a
naše výprava shodně svalila vinu na místní značkáře. A mnozí z nás
alespoň mohli prokázat své hrdinství, když své spolulezce podpírali na
nelehké cestě rozdroleným vápencem. A heslo Dona Bosca
připomenuté nám otcem Antonínem: "Raduj se, konej dobro a nech
vrabce štěbetat!" Jan Hanulík
Závěrečné shrnutí o. Kazimírem dokonale vystihuje celkový prožitek:
„Doufám, že jste fyzicky zničeni, ale duchovně naplněni.“
Petra Trunečková

Dovolená s Bohem nebo bez Boha aneb má Pán Bůh
prázdniny?
Letošní prázdniny jsou definitivně za námi a my si sdělujeme dojmy z
míst, která jsme navštívili, ať to byla exotická dovolená nebo třeba jen
par dnů volna někde u nás v Česku. Každopádně máme o čem vyprávět,
ale zároveň vnímáme, jak ten čas prázdnin a dovolených rychle utekl.
Možná bychom se rádi vrátili na ta místa, kde jsme zažili něco pěkného
nebo vrátili čas o nějaký ten týden zpět. Myslím, že nemusíme být
smutní. Všechno to, co jsme prožili nebo viděli, má své pokračování.
O prázdninách jsme totiž nebyli sami. Jako tichý společník nás
provázela Boží ruka, která pro nás to všechno stvořila a chtěla,
abychom vnímali všemi smysly krásu stvoření. Bůh si totiž na rozdíl
od nás lidí dovolenou nebere a každou minutu našeho života má pro
nás připraveny nezapomenutelné zážitky a možná i překvapení.

Jedno z nich může být i to, že se v Jeseníku objevil další kněz, kaplan
pro farnost Jeseník a administrátor pro farnosti Supíkovice, Velké
Kunětice a Starou Červenou Vodu, otec Jiří Marek Kotrba. Otec Jiří
Marek pochází z farnosti Hlučín. Narodil se před 35 lety v Opavě a
dětství prožil se svými rodiči a bratrem právě v Hlučíně. Už jako malý
uslyšel volání ke kněžské službě a proto po maturitě na hlučínském
gymnáziu nastoupil do Kněžského semináře v Olomouci, kde se 6 let
připravoval na své poslání. Studium ukončil v roce 2009, ale pak
pracoval ještě dva roky v Charitě Ostrava jako pastorační asistent. V
roce 2011 byl vysvěcen na jáhna a působil rok v Karviné a v roce 2012
přijal kněžské svěcení a jeho prvním kaplanským místem byl
Jablunkov. Po 4 letech odchází do Ostravy-Svinova, po roce do
Rýmařova, po dalším roce do Ostravy-Zábřehu a pro velký úspěch opět
po roce do Jeseníku.
Věřím, že i cesta tohoto kněze k nám je projevem nesmírné Boží lásky
nejen k němu samému, ale i k naší farnosti.
Váš JMK

Dolomity s o. Kazimírem
10. – 17. 8. 2019
Patnácti
jesenickým
a
českoveským farníkům se
tento srpnový týden vryl
hluboce
do
paměti.
Pohádková příroda, perfektní
ubytování
v pastoračním
domě Velehrad v St. Martin
v Itálii, luxusní a bezchybná
organizace
zájezdu
o.
Kazimírem
po
všech
stránkách, spousty zážitků a nových výzev.
„Do článku z Dolomit mě napadla myšlenka... Je to sice myšlenka již
dávno vyřčená, ale vzhledem k tomu, že nás provázela celou dovolenou
a byla prozářena celým Velehradem a otcem Antonínem, žila každou
vteřinu a jeho upřímným srdcem a úsměvem, který rozdával kolem,
kudy chodil.

2. Charitní pouť – pomáhej pohybem!

BUĎTE RADOSTNÍ, KONEJTE DOBRO A NECHTE VRABCE
ŠTĚBETAT. JAN BOSCO

Na pouť se 5.10.2019 vydáme společně: Start z Masarykova náměstí v
Jeseníku. V plánu jsou 3 trasy: pěšky, kolo, koloběžka. Svou účastí na
trase pouti a zapnutím mobilní aplikace „EPP -Pomáhej pohybem“
podpoříš projekt Charity Jeseník. Tato aplikace sbírá body za
vytvořený pohyb. Body lze sbírat již nyní!! Potřebujeme získat cca 300
tis. bodů, abychom dostaly od Nadace ČEZ 150.000,- Kč. Tyto peníze
se použijí na nové vybavení výdejny stravy pro 20 klientů Domova
pokojného stáří sv. Františka v Javorníku, který právě prochází
celkovou rekonstrukcí. Body lze vkládat do našeho projektu od 1. 10.
2019.

RADOST A DOBRO - VŽDY A VŠUDE! Těmito slovy se s námi otec
Antonín rozloučil. A mě tato slova provázejí do dnes.“ Věrka
Vyhnálková
„Nádherný týden v Dolomitech byl obrovskou výzvou! Krásné, dlouhé
túry, často dost náročné pro osoby, které dříve neabsolvovaly
vysokohorskou turistiku, několikrát zpestřené zajištěnými cestami (via
ferrata), posunuly naše hranice a naplnily nás obrovskou radostí a
spokojeností. Zvládli jsme to bezvadně a už se moc těšíme na další

2 447 Kč – rodina ze severní Moravy s dítětem, které trpí problémy s
dýcháním
Kosení farní louky 2017
4 389 Kč – rodina ze západních Čech s dítětem, které trpí nefrotickým
syndromem
2 487,87 Kč – rodina z jižní Moravy s dítětem, které trpí akutní
lymfoblastickou leukémií
3 123,13 Kč – rodina ze severní Moravy s dítětem, které trpí rakovinou
ledvin
Kosení farní louky 2016
4 782 Kč – rodina ze středních Čech s dítětem, které trpí cystickou
fibrózou
1 388,72 Kč – rodina ze západních Čech s dítětem, které trpí
Rasmussenovou encefalitidou
3 829,28 Kč – rodina z Moravy s dítětem, které trpí mozkovou obrnou
s epilepsií a mentální retardací

EPP – Pomáhej pohybem je mobilní aplikace od Nadace ČEZ
Aplikace zaznamenává pohyb uživatele (např. chůze, běh, jízda na
kole, lyžování, ale třeba i interiérové aktivity typu běh na běžícím pásu)
a kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také
generuje body. Tyto body může uživatel kdykoli věnovat některému z
aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí.
Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas
určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu
stanovenou částkou. Aktuální a již úspěšně podpořené projekty včetně
cílových částek a stavu bodů lze sledovat na www.pomahejpohybem.cz
nebo na www.nadacecez.cz. Aplikace může fungovat i jako klasický
sport tracker. Generuje také statistiky osobních výkonů tříděné po
dnech, typech pohybu atd. Stažení aplikace, její používání i generování
bodů je zdarma, k jejímu používání není nutné datové připojení – to
vyžaduje aplikace pouze v případě, kdy chce uživatel přiřadit získané
body některému z aktuálně nabízených projektů nebo k načtení stránky
s novinkami. Aplikace je optimalizována pro mobilní telefony s
operačními systémy Apple iOS od verze 7, Android od verze 4.0 a
Windows Phone od verze 8.1. Používání aplikace je buď anonymní,
nebo s registrací prostřednictvím e-mailu či účtu na Facebooku.

Vít Slezák

Kalendárium Jeseník a Česká Ves:
-

15. 9. 2019 – v 15:00 hod. - kaple Hamrová – Poutní mše svatá
19. 9. 2019 v 9:00 hod. – Jeseník – Setkání seniorů
22. 9. 2019 v 9:00 hod. – Česká Ves – Českoveské posvícení
5. 10. 2019 – Česká Ves – 2. Charitní pouť
Program: v 11:00 hod. mše svatá v kostele sv. Josefa, v 13:00 hod.
kulturní program. Putujte s námi: Start v Jeseníku na náměstí. Pěšky
5 km – start v 8:45 hod., na kole 10 km – start v 9:00 hod., na

-

koloběžce 4 km – start v 10:00 hod. Občerstvení a program pro děti
zajištěn. Zapněte si v mobilu aplikaci „EPP – Pomáhej pohybem“,
putujte s námi, sbírejte body a podpořte náš Domov pokojného stáří
sv. Františka v Javorníku.
6. 10. 2019 – Sčítání návštěvníků nedělních bohoslužeb proběhne
v celé diecézi.

Kalendárium v okolí:
-

15. 9. 2019 - v 7:45 hod. – Široký Brod – Poutní mše svatá.
21. 9. 2019 – Maria Hilf v 11:00 hod. mše – Pouť tří národů
25.9.2019 – katedrála Božského Spasitele v Ostravě od 9 do 13
hodin – Pouť seniorů
27. -.28.9.2019 - Stará Boleslav – Národní Svatováclavská pouť
29. 9. 2019 – v 14:30 hod. – Travná kaple Panny Marie La
Salette – Křížová cesta a poutní mše svatá.
12.10.2019 – Hukvaldy – 20. ministrantská pouť – informace na
plakátku nebo na faře v Jeseníku.

Náboženství v Jeseníku:
Náboženství začíná pro 1. – 3. třídu v pátek 13.9.2019, pro ostatní ve
středu 18.9.2019.
Rozvrh hodin:
1. – 3. třída – pátek 13:30 – 14:30 hod. – Kristýna Hanulíková
4. – 5. třída – středa 14:40 – 15:25 hod. – P. Stanislav Kotlář
6. – 9. třída – středa 15:35 – 16:20 hod. – P. Jiří Marek Kotrba

Česká Ves – nová elektroinstalace v kostele
Minulý týden byla zahájena nová elektroinstalace v kostele sv. Josefa
firmou Herbert Dittrich. Smlouva byla uzavřena na částku 326.998,- Kč
včetně DPH. Ekonomická rada by měla rozhodnout, zda přijde do

Kosení farní louky 2019
V sobotu 24. srpna 2019 se uskutečnil již čtvrtý ročník akce s názvem
Kosení farní louky. Letos se zúčastnilo asi 20 lidí, kteří za dopoledne
stačili půl hektarovou louku pokosit a částečně i vyhrabat. Tato
společná akce Katolického spolku Jeseník a Římskokatolické farnosti
Jeseník má několik cílů. Jedním z nich je ochrana přírody, protože
sečení probíhá za účelem podpory silně ohrožené rostliny lilie
cibulkonosné a vzácného, celoevropsky chráněného ptáka, chřástala
polního.
Oba druhy potřebují v zásadě stejný přístup, kterým je pozdní seč
lučních porostů. Větší část příspěvku, který na ruční pokosení louky
poskytla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO
Jeseníky, bude věnován nadaci Dobrý anděl*. To je dalším cílem –
praktická pomoc potřebným. „Za akcí vidím především slova
samotného Ježíše, který říká, že cokoliv jste učinili jednomu z těchto
mých nepatrných, mně jste učinili. Věřím, že je to i motivace většiny
účastníků.“ komentuje akci předseda Katolického spolku Jeseník.
Zbytek financí pokryje náklady spojené s kosením (občerstvení),
případně bude využit na další akce. Přínosy akce jsou také podpora a
výuka tradičního způsobu hospodaření – kosení kosou. V poslední řadě
to může být také vydávání svědectví o tom, jak se církev snaží
hospodařit se získaným majetkem ve prospěch těch nejpotřebnějších.
*Nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám s nemocnými dětmi. Peníze z
minulých let byly použity následovně:
Kosení farní louky 2018
3 850,30 Kč – rodina ze západních Čech s dítětem, které trpí těžkou
mozkovou obrnou
3 702,97 Kč – rodina ze severních Čech s dítětem, které trpí akutní
lymfoblastickou leukémií

Nový kaplan v Jeseníku
V neděli 21.7.2019 přivítala Jesenická farnost
nového kaplana P. Mgr. Jiřího Marka Kotrbu.
Máme velikou radost za tuto velikou Boží milost.
Modlíme se za jeho další požehnané působení, za
dary Ducha svatého pro něj a těšíme se na dobrou
spolupráci.

několika lavic topení a jaké. Topná tělesa nejsou v ceně a budou
znamenat navýšení.

Generální oprava varhan v Jeseníku
Od Olomouckého kraje jsme již získali dotaci na generální opravu
varhan ve výši 700.000,- Kč (díky Lubomíru Věstinskému). Smlouva
zatím s firmou Varfi s.r.o. ještě nebyla uzavřena a vše je zatím ve fázi
jednání. Cena celé opravy byla zatím stanovena na 1.700.000,- Kč na
dobu 14 měsíců.

Smlouva o spolupráci při realizaci duchovní péče

Pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu
Odpoledne v neděli 21.7.2019 jsme oslavili na Křížovém Vrchu nad
Jeseníkem sv. Annu a sv. Jáchyma v malebné kapli, kde se tato slavnost
slaví a slavila nepřetržitě od války (ale jistě i dříve) i po celou dobu
totality dodnes. Zazpívali jsme starobylou píseň na oslavu rodinného
života těchto dvou světců, neboť z jejich manželství se narodila ta, která
nám dala Spasitele světa. A to je přece důvod k radosti.
Pouť začala křížovou cestou na Křížový Vrch, kterou vyšlapaly
především děti, pak následovala mše svatá, kterou sloužili otec děkan
P. Mgr. Stanislav Kotlář spolu s novým kaplanem P. Mgr. Jiřím
Markem Kotrbou. Po mši svaté následovalo poutní pohoštění, jehož
pořadatel se však ani nepředstavil. Šušká se však, že to byl otec děkan
či snad jeho hosté z Kozlovic. Velké Pán Bůh zaplať všem, kteří se o
tuto slavnost zasloužili.
VDV

Tato smlouva byla podepsána 1.8.2019 mezi Jesenickou nemocnicí a.s.
a Římskokatolickou farností Jeseník, zastoupenou P. Mgr. Stanislavem
Kotlářem. Nemocniční kaplan může nabízet duchovní péči pacientům.
Rovněž pacient (osoby mu blízké) si může zajistit kontakt s knězem.

Stanovy ekonomických rad farností
Kánon 1
§1. Ekonomická rada farnosti je poradní orgán faráře zřízený
podle kán. 537 CIC, jehož úkolem je pomáhat faráři v šetrné,
obezřetné a prozíravé správě.
§2. Předsedou ekonomické rady farnosti je farář. Jedině on je
statutárním zástupcem farnosti, má rozhodující hlas v
ekonomických záležitostech a hmotnou zodpovědnost za
správu farního majetku. Ostatní členové rady mají pouze
poradní hlas.
Kánon 3
§3. Nový farář nebo administrátor je pak povinen do jednoho
roku od nástupu do farnosti jmenovat novou ekonomickou
radu farnosti, případně i se zkráceným jednoročním

mandátem. Mandát ekonomické rady jeho předchůdce zaniká
automaticky ke dni jmenování nové ekonomické rady.
Kánon 4
§1. Členy ekonomické rady jmenuje farář. Doporučuje se, kde
je to možné a užitečné, provést ve farnosti předchozí volbu
kandidátů, z nichž pak farář členy rady jmenuje.

Výsledky voleb do ekonomické rady farnosti Jeseník ze dne 25.
8. 2019
Tadeusz Kuchejda
Vít Slezák
Ondřej Truneček
Beáta Vaculíková
Adéla Ševčíková
Václav Dvořák ml.
Lubomír Věstínský
Václav Dvořák st.
František Stowik
Petr Buchta
Jan Kabát
Zdislava Dvořáková
Jan Rotter
Božena Jurčicová

8
7
6
5
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1

hlasů - jmenován členem PR
hlasů – je členem PR
hlasů – zvolen členem ER
hlasů – zvolena členkou ER
hlasů – jmenována členkou PR
hlasy – je členem PR
hlasy
hlasy
hlasy – jmenován členem ER
hlas
hlas – jmenován členem ER
hlas
hlas
hlas

(Pastorační rada – PR, Ekonomická rada – ER)

V České Vsi byla nová ekonomická rada jmenována:
Petr Mudra, Dominik Liberda, David Novotný, Pavel Pospíšil

Co jsme prožívali o prázdninách
Příměstský tábor v Jeseníku
Příměstský tábor školní mládeže ve farnosti Jeseník, který se konal 8. 12.7.2019, přinesl dětem mnoho radosti ( jak nám sdělil školák 4. třídy
z Jeseníku Vítek) a mládeži, která zde současně absolvovala
animátorskou praxi, mnoho zkušeností, vědomostí, přátelství a
radostných okamžiků (jak nám sdělila animátorka Anička z Polomi.)
Tábor vedl P. Jan Slavík z Diecézního centra Mládeže ze Staré Vsi nad
Ondřejnicí, společně se zdejším děkanem P. Stanislavem Kotlářem.
V pátek a potom v neděli 14.7.2019 se naše farnost s dětmi i s mládeží
rozloučila mší svatou, po níž se někteří z mladých lidí – animátorů –
představili a sdělili svoje dojmy, které byly radostné s nadějí na
opakování v roce příštím, dá-li Pán.
Pak jsme si všichni společně zazpívali a nám farníkům nezbývá, než se
těšit na další výbornou a inspirativní akci.

VDV

