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Festival Slezská lilie se koná pod záštitou Mons. Františka Václava Lobkowicze,
O. Praem, biskupa Ostravsko-opavské diecéze a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka
primátora Statutárního města Ostrava. Sobotní koncert – Noc lilie – se koná navíc pod
záštitou místostarosty Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Dalibora Mouky.
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MILOSRDENSTVÍ, DNY VÍRY A PĚT PODIÍ
Šestým ročníkem mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie, 11. – 12. června, vyvrcholí v letošním jubilejním
roce diecéze Dny víry. Slezská lilie probíhající poprvé na pěti pódiích přináší dobře namíchanou směs kvalitní hudby
a slova. Festival zahájíme v 15 hodin v kostele sv. Václava a souběžně scénou v Avion shopping parku.
Program sobotního hlavního podia bude zahájen v 19:00 před katedrálou Božského spasitele. Závěr Noci lilie
bude patřit videomappingu na průčelí katedrály. Nedělní program „Dne andělů“ je situován na tradičním místě,
u kostela sv. Antonína v Ostravě – Kunčičkách.

SOBOTA 11. 6.
HLAVNÍ
SCÉNA

P. DARIUSZ
SPUTO

LUKÁŠ
CURYLO

P. VÍT
ZATLOUKAL

P. LEOŠ
RYŠKA

farář
Ostrava-Kunčičky

ředitel
DCHOO

biskupský vikář
pro pastoraci

ředitel televize
NOE

Nedávno jsem slyšel
o děvčátku, kterého se
v náboženství zeptali:
„Jaký je Bůh?“

Slezská lilie se stala opravdovou tradicí. Nyní se koná
pošesté a jsem rád, že
i letos přijímá nové výzvy
a vyvíjí se. Chceme lidem
vyjít vstříc a být jim ještě
blíž. To se děje také skrze
pomoc našim bližním.
Letos to jsou klienti Domova sv. Cyrila a Metoděje
pro zrakově postižené ve
Vlaštovičkách u Opavy, na
jejichž podporu poputuje
dobrovolné vstupné.
Festivalovému duchu
přísluší radost, která je
přítomna také ve správně
prožívaném duchovním
životě. Přeji vám ji nalézt
třeba právě skrze letošní
spojení Slezské lilie
s Dny víry.

„Nedá mně láska mlčeti,
žene mě ke zpěvu
prudce…“
Adam Michna
z Otradovic

Slezská lilie je pro mne
alternativní festival,
kde se snoubí hudba
s duchovními tématy.
V době, kdy jsme denně
konfrontováni se zlem
a násilím v mnoha
formách, beru tento
festival jako studánku
na poušti, kde se mohu
opláchnout a také
napít. Výběr kapel
i hostů nám dává záruku,
že nebude „žízeň.“ Jako
novinka je letošní spojení
s oslavou 20 let založení
nové diecéze a s Dny
víry. Děkujeme vám,
že jste přijali pozvání
a chcete za tento veliký
a nezasloužený dar
poděkovat společně
s námi.

A ono odpovědělo:
„Bůh je zamilovaný.“
„Jak to myslíš?“
zeptali se.
„Bůh je zamilovaný
do nás,“ usmála se
holčička.
A to je ta nejkrásnější
Boží vlastnost.
Chceš se zamilovat do
Boží lásky? Přijď na
festival Slezská lilie,
On na tebe čeká...

SLEZSKÁ LILIE

Věřím, že i letos na
festivalu Slezská lilie
budou lidé nejen
poslouchat, ale přidají se
ke zpěvu nebo tanci.
Věřím, že zajímaví hosté
a dobrá hudba mohou
účastníky přiblížit k Bohu.
Věřím, že Ježíš se chce
dotknout srdce každého
člověka. My se chceme
stát jeho učedníky, kteří
ukazují, že v Něm je naše
záchrana.
Pokoj vám!

SV. VÁCLAV
SCÉNA

AVION
SCÉNA

19:00–22:00

15:00–19:00

PŘED KATEDRÁLOU
BOŽSKÉHO SPASITELE

KOSTEL SV. VÁCLAVA

AVION SHOPPING PARK

Moravská Ostrava

U VÝTAHU Z GARÁŽÍ

Moravská Ostrava
19:00–19:10
19:10–20:10
20:10–20:45
20:45–21:55
21:55–22:00

Vernisáž (CPR)
TGD
Sima Martausová
Iona
Videomapping

15:00–15:30 	Korunka Božího
milosrdenství (zpěv)
15:30–16:30 V. Kodet, část I.
16:30–17:15 Žamboši
17:15–18:00 J. Zajíček
18:00–19:00 V. Kodet, část II.

NEDĚLE 12. 6.

16:00–19:00

Ostrava - Výškovice
16:00–16:30
17:00–17:30
18:00–19:00

Marabe
Sima Martausová
Pavel Helan

DOPRAVA
Sobota

SCÉNA ZA
KOSTELEM

SV. ANTONÍN
SCÉNA

9:30–17:30

12:00–13:00

ZA KOSTELEM
SV. ANTONÍNA Z PADOVY

KOSTEL SV. ANTONÍNA
Z PADOVY

Ostrava Kunčičky

Ostrava Kunčičky

09:30–10:30
10:30–12:00
13:00–14:00
14:00–15:00
15:00–16:00
16:30–17:30

12:00–13:00
13:00–17:30

SBM
Mše svatá
M. Kuffa, část I.
Adam Bubik
M. Kuffa, část II.
Roman Dragoun

Roman Dostál
Výstava (CPR)

Autem: bezplatné parkování
osobních automobilů na
parkovišti v centru (mezi
ulicí Pivovarská a Velká).
POZOR! V OKOLÍ KATEDRÁLY
BUDE OMEZEN PROVOZ!

Neděle
Autem: bezplatné parkování
u hlavní scény z ulice Bořivojova
a Třebizského.
MHD:
tramvaj č. 4 / směr Nová Huť,
zastávka Kunčičky-kostel.
autobus č. 31, 45, 57 / směr
Nová Huť, zastávka Vratimovská

Účinkující
20:45–21:55

18:00–19:00

19:10–20:10

IONA IRL

TGD PL

Iona je legendární kapela, která definovala styl nazývaný
"progresivní Celtic rock". Vznikla koncem osmdesátých
let ve Velké Británii (Irsku) díky spolupráci hlavní
zpěvačky Joanne Hogg a multi-instrumentalistů
Davida Fitzgeralda a Davea Bainbridge. Později se
k nim připojovali další hudebníci, jako například hráč
na tradiční flétny a irské píšťaly Troy Donockley. Ten
sice kapelu v roce 2009 opustil, ale skupina pokračuje
dále a koncertuje v Evropě i v USA. Na koncertech Iona
představuje průřez svou tvorbou s keltskými kořeny
a hraje také písně ze svého posledního dvojalba.

Trzecia Godzina Dnia. Nejlepší polský pop-gospelový
soubor pod vedením Piotra Nazuraka je velkou inspirací
díky své přesvědčivé profesionalitě, přesto jejich
vystoupení nepostrádají živelnost. Koncerty TGD často
doprovázejí jako sólisté špičky polské hudební scény.
Zajímavostí však je, že i sólové výkony jednotlivých
členů sboru se jim v mnohém vyrovnají!

20:10–20:45

17:00–17:30

16:30–17:30

ROMAN
DRAGOUN
Uznávaný hudebník, klávesista, zpěvák a skladatel.
Hrál, či stále hraje v rockových skupinách Progres 2,
Futurum, Stromboli a T4, vydal několik sólových alb,
zpíval v muzikálech a spolupracuje jako studiový hráč
s mnoha dalšími hudebníky. V současnosti kromě
těchto aktivit Roman Dragoun vystupuje i sólově či se
svojí doprovodnou skupinou His Angels, občas hraje
i s kapelou svého syna David Dragoun Band. V roce
2009 vydal své třetí sólové album Otlučená srdce, na
kterém hostovalo mnoho dalších rockových i jazzových
hudebníků. Zatím poslední album, vydané k jeho
šedesátiletému jubileu, se jmenuje Samota.
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Přírodní písničkářský úkaz ze Slovenska, Sima
Martausová, ve svých 19 letech Sima přihlásila svou
písničku do soutěže Gospeltalent 2009 a uspěla.
Dodalo jí to víru ve vlastní autorské a interpretační
schopnosti, debutové album „Vyzliecť si člověka“ vydala
v roce 2011. Její další deska „Dobrý deň, to som ja“
v roce 2013 už získala platinové ocenění a zpěvačka
ceny Objev roku jak od kritiků, tak od posluchačů.
V závěru roku 2014 vyšlo v pořadí třetí album
„Na pravom poludní“ s písničkami, které mají duši
i nevtíravý hitový potenciál. Zatím poslední aktuální
singl z připravované nové desky se jmenuje „Balet“.

12:00–13:00

PAVEL HELAN

ŽAMBOŠI

ROMAN DOSTÁL

Pavel Helan, vlídný písničkář
z jižní Moravy, začínal s hudbou
jako kytarista v jazzbandu. V roce
2013 se stal finalistou soutěže
„Česko Slovensko má talent“.
V roce 2014 vydal další CD –
„iBůh“. Pro jeho spontánní projev
a osobitý humor je rovněž zván
na akce do role moderátora.
V současné době koncertuje jak
v ČR, tak na Slovensku a v Polsku.
Nejčastěji hrává solo koncerty,
je možné jej vidět a slyšet také
ve složení tria s kolegy Davidem
Ševčíkem (cajon, perkusy
a synthetizátor) a Jardou Panušem
(kontrabas).

Žamboši hrají v sestavě kytara,
akordeon, bicí a samply. S použitím
minimálních prostředků je zvuk
kapely plný a „hýbe vnitřnostmi“.
Je to současné progresivní
akusticko–folkrockové trio
s písněmi s důrazem na text, emoce
a energii. Potřebujete-li přirovnávat,
tak v současnosti mají nejblíže asi
ke kapelám Traband, čp. 8...
Za své tři dosud vydané tituly získali
dvakrát cenu Anděl v kategorii folk
a s poslední deskou byli v nominaci,
kde jim prý tato hudební cena unikla
jen o pověstné pírko a Anděla
získali Bratři Ebenové.

Na čtyřech sloupech stojí střecha
oborohu. Jedním ze čtyř sloupů
kapely Oboroh je zpěvák a klávesista
Roman Dostál. První samostatné
album si nadělil k narozeninám.
Je jiné, civilnější oproti tvorbě
mateřské kapely. Jedenáct písní
představuje jedenáct obrazů
z Romanovy životní pouti, tak jak
je od první do poslední noty sám
zazpíval a na všechny nástroje zahrál.
Hudba promlouvá přímo, slova tak
činí zprostředkovaně – a sice perem
textaře a básníka Petra Střešňáka,
který pro album formuloval Romanovy
myšlenky, zážitky, vzpomínky a pocity.

14:00–15:00

SIMA SK
MARTAUSOVÁ

16:30–17:15

ADAM BUBÍK
Adam je hudebník a zpěvák
ze Slezska, který skládá písně
popisující jeho život s Bohem.
Obklopen zkušenými muzikanty
a nadšenými umělci objíždí
různorodá koncertní místa v ČR,
na Slovensku i Polsku – ať už
v plné nebo akustické sestavě.
Na koncertech se tak kromě
zajímavé netradiční hudby můžete
setkat právě s Adamem a jeho
životním příběhem, ale také
s Tím, který je jeho největší životní
inspirací. Do tohoto projektu jsou
zapojeni rovněž další hudebníci
i umělci – součástí koncertu může
být např. „worship painting“ nebo
výrazový tanec.

9:30–10:30

SCHOLA
BRNĚNSKÉ
MLÁDEŽE (SBM)
Schola brněnské mládeže je
sborem zpěváků a hudebníků, kteří
rádi chválí svým zpěvem Boha, a to
už od roku 2002. Protože jednotliví
členové pocházejí z různých
koutů nejen brněnských, ale
i mimobrněnských, zdálo se být
Brno jako dostatečně obecné
pro volbu názvu Schola brněnské
mládeže. Tento název vydržel hodně
dlouho a vlastně stále trvá...

10:30–12:00
Mše svatá

16:00–16:30

MARABE
Po deseti letech se znovu spojily
cesty krnovských křesťanů hudebních
skupin Simeon a Angles. MARABE
je nové uskupení starých přátel
s touhou podělit se o své vnímání víry.
Repertoár tvoří z větší části autorské
písně, ale i chvalozpěvy jiných autorů,
které se kapela snaží propojit a být
tak srozumitelná širšímu publiku.
Zvuk kapely je postaven na výrazných
vokálech Romany Kročilové, Pavla
Malíka (zpěv, kytary) a dynamickém
rytmickém doprovodu dalších členů
kapely: Marek Vítámvás (bicí), Jesse
de Jong (baskytara), Martin Janiczek
(klávesy), Věra Wdovková, Lenka
Odstrčilová (zpěv), Marek Čevela
(dechy, zpěv).

Účinkující
13:00–14:00 část I.
15:00–16:00 část II.

15:30–16:30 část I.
18:00–19:00 část II.
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17:15–18:00

dny
víry

P. MARIÁN
KUFFA
SE VRACÍ
Už podruhé se díky vašim ohlasům
na Slezské lilii setkáme s otcem
Mariánem Kuffou slovenským
knězem, který se na své faře
v malé vesnici Žakovce pod Tatrami
stará o lidí z okraje společnosti –
alkoholiky, narkomany, propuštěné
vězně a pomáhá jim postavit se
na vlastní nohy...
Dokument o tomto duchovním
získal v letošním roce filmovou
cenu Český lev. Je výpovědí o tom,
že když se člověk odevzdá Bohu
a nechá se jím vést, je schopen
věcí, na které by lidské síly stěží
stačily. Milujte lidi takové, jací jsou.
Čím méně si to zaslouží, tím více je
milujme. Nemilujte je podle velikosti
zásluh, ale podle velikosti potřeb.
(Kuffa, 1992) Máme tedy druhou
šanci se nechat oslovit!

P. VOJTĚCH
KODET
Karmelitán Vojtěch Kodet je
známý především jako kazatel
a autor několika knižních titulů
s duchovní tematikou. Od roku
2003 je generálním delegátem
Řádu bratří blahoslavené Panny
Marie Karmelské (karmelitánů)
v České republice. Kromě toho
se věnuje přednáškové a formační
činnosti (mj. i ve spolupráci
s TV NOE), duchovnímu
doprovázení a vedení exercicií.
Na Slezské lilii se setkáme s otcem
Kodetem již potřetí a to hned ve
dvou sobotních přednáškách.

HONZA
A IVANA
ZAJÍČKOVI
NA CESTĚ K SOBĚ je téma
vnitřního konfliktu v nás a vnějšího
mezi námi. Oba mohou být zničující,
nebo posouvající nevyhovující
realitu k osobnímu či společnému
dobru. Přednášející se snaží
nabídnout cestu k vyšší kvalitě
vztahu.

19:00–19:10
Vernisáž
13:00–17:30
Výstava

15:00–15:30
Korunka Božího
milosrdenstvi (zpěv)

21:55–22:00

VIDEOMAPPING
Připravovaná projekce na střední část katedrály Božského spasitele
v Ostravě se zaměří na zdůraznění krásy architektonických prvků katedrály,
na vyzdvižení spirituální hodnoty chrámu a propojení historické budovy
se současným vizuálním uměním. Na fasádě se budou odehrávat obrazy,
zdůrazňující jednotlivé sochy, barevné plochy, spolu s liniemi sloupoví budou
zdůrazňovat nedílnou roli katedrály v současném běhu města.

VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ
ukazuje na vztah mezi mužem
a ženou v různých životních etapách
a situacích. Cílem není dávat
nějaké jednoznačné návody na
šťastné manželství nebo celoživotní
partnerství. Smyslem je pozvat
kolemjdoucí do příběhu, který
zahrnuje lásku, přátelství, soužití,
spolupráci, dostatek prostoru pro
jednoho i druhého, ale i rizika,
propasti a kritická místa partnerství.
Vernisáž zahájí Jan Zajíček.

DNY VÍRY 2016

TV NOE

jako aktivní vycházení k hlásání
evangelia nacházejí šťastně svůj
vrchol ve spojení s festivalem
Slezská lilie. I když někteří
z organizátorů i účastníků festivalu
budou unaveni po Noci kostelů,
přece jen je to velká příležitost
k tomu „udělat něco jinak“.

Televize Noe, která od prvního
ročníku zajišťuje pro festival přímé
přenosy, záznam i příspěvky na
pódiové obrazovky, je nekomerční,
nezávislá televize se sídlem
v Ostravě s regionálními studii
v Praze a Brně. Vysílá od května
2006, nyní již 24 hodin denně.
Vysílání má pokojný charakter
spojený s pozitivním pohledem
na svět. Televize Noe dává hlas
opomíjeným, nabízí přátelství
osamělým, příležitost začínajícím,
chce být alternativou (ne)
spokojeným a prostor pro hledající.
Televize je financována výhradně
z darů samotných diváků.
www.tvnoe.cz , najdete nás
na Facebooku i Twitteru

Proto jsme hledali, jak přenést
festival do centra města,
a podstoupili jisté martyrium
jednání na úřadech. Proto jsme
se opět pokusili vydat s programem
do obchodního centra, abychom
jen nečekali, až lidé přijdou za námi,
nýbrž abychom my šli za lidmi.
A ještě jedna důležitá skutečnost:
hlas jednotlivce ve vřavě světa
téměř zaniká, ale když se spojí lidé
ve zpěvu, pak jejich hlas možná
dolehne i na lidské periferie ležící
uprostřed města a třeba přitáhne
i někoho, kdo marně hledá smysl
svého života v zábavě na Stodolní.

Realizační tým
děkuje Televizi
Noe za nasazení
na našem
společném
festivalu.

O CHARITNÍM
ZÁMĚRU
FESTIVALU
Výtěžek dobrovolného vstupného
podpoří klienty Domova sv. Cyrila
a Metoděje pro zrakově postižené
ve Vlaštovičkách u Opavy. Tento
dům funguje od roku 1996 a jeho
zřizovatelem je Oblastní charita
Opava. Slouží široké veřejnosti
dospělých zrakově postižených
v ČR, kteří jsou často zatíženi i jiným
handicapem. Jsou to především lidé,
kteří i přes svůj handicap chtějí žít
běžným životem - chtějí se svobodně
pohybovat, dále se vzdělávat, mít
radost z práce, samostatně bydlet
či aktivně trávit svůj volný čas.
K dispozici jim je chráněné bydlení
se zárukou vlastního soukromí
v jednolůžkových bytech s možností
vlastního vybavení, společné prostory,
prostory pro sociální rehabilitaci,
sportovní vyžití a volnočasové
aktivity. Využívat zde mohou také
psychologické a sociálně-právní
poradenství.

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
Centrum pro rodinu a sociální
péči z.s. podporuje manželství,
rodinu a mezilidské vztahy na
základě křesťanských hodnot
prostřednictvím Střediska RODINA
a Projektu VÝZVA.
Středisko RODINA • primární
školská prevence, Škola partnerství,
Manželská setkání, Manželské
večery, Kurzy efektivního rodičovství,
poradenství, mediace, podpora
pěstounských rodin, výstavy a další.

Projekt VÝZVA • osobní
asistence, odlehčovací služby,
poradenství, integrační klub - pro
děti a mladé lidi se zdravotním
postižením.
www.prorodiny.cz
Centrum připravilo pro festival
Slezská lilie v tomto roce kromě
přednášky a vernisáže uvedené
v programu také tyto nedělní atrakce
pro děti i rodiče:
Dětský koutek • Pískoviště,
skluzavky, houpačky pro malé
i velké, v zahradě školky.

Hlavolamy • Velké hlavolamy,
které doma jistě nenajdete. Záludné
město, neposedné koule, rostoucí
ostrovy a další.
Rikše • Čtyřkolá vozítka pro dva
i celou rodinu. K zapůjčení před
areálem na kraji parkoviště
u hasičárny.
Manželské rande • Stezka úkolů
na podporu vašich vztahů. Sedm
otázek, které mohou posílit vaše
manželství. Možná se dozvíte
i něco nového o sobě, o svém
partnerovi.

www.slezskalilie.cz
KATEDRÁLA

SV. VÁCLAV

SV. ANTONÍN Z PADOVY

AVION SHOPPING PARK naleznete na adrese Rudná 114,700 30 Ostrava - Zábřeh

SOBOTNÍ I NEDĚLNÍ PROGRAM JE ZDARMA!
Výtěžek sobotní dobrovolné
sbírky pomůže podpořit
nevidomé v Domově sv. Cyrila
a Metoděje pro zrakově postižené
ve Vlaštovičkách u Opavy.

DĚKUJEME!

