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Otec arcibiskup  
o svém setkání  
s papežem Františkem

Návštěva u papeže Františka 
byla pro mne velkým povzbu-
zením. Náš společný rozhovor 
v radostné a přátelské atmosfé-
ře byl velmi otevřený i hluboký, 
byl osobním svědectvím Božího 
působení v člověku, který je pro 
Boha otevřený. Jako „farář svě-
ta“ měl zájem o všechny oblasti 
našeho působení. Za hodinu 
a půl jsme probrali mnoho té-
mat. Viděl jsem, že jeho zájem je 
projevem lásky, která roste kaž-
dým setkáním s lidmi, a sílu čer-
pá v hovorech s Kristem, u jehož 
svatostánku adoruje každý ve-
čer celou hodinu.    (strana 5)
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Drazí bratři a sestry, milé děti,
už máme za sebou několik měsíců Roku 
rodiny. Pokud jste přijali mou adventní 
výzvu, udělali jste v rodinách společnou 
zkušenost s modlitbou, se společným 
otevřením se Bohu. O Vánocích jsme při-
dali cvičení vzájemné lásky. Modlitba nás 
otevírá pro Boha a Boží láska, kterou si 
navzájem darujeme, umožňuje zkušenost 
Boží blízkosti, radostnou vánoční atmo-
sféru po celý rok. Nyní jsme vstoupili do 
doby velkého postu, kterým se připravu-
jeme na Velikonoce, na dar vykoupení. 
Z První knihy Mojžíšovy jsme slyšeli 
o prvním hříchu, o největší katastrofě lid-
ských dějin, kdy člověk neposlechl Boha, 
ba jednal, jako by Boha nebylo, jako by ho 
nepotřeboval. Sám se začal hrát na Boha, 
který rozhoduje o dobru a zlu. Lidé pak 
brzy poznali, že život bez Boha je životem 
bez lásky a bez naděje. Život v hříchu bere 
svobodu i radost, dokonce zatemňuje ro-
zum, takže člověk spoutaný hříchem jed-
ná nerozumně a škodí sám sobě i těm, kte-
ré má rád. Tu zkušenost má každý z nás, 
v malém či velkém to známe z našich ro-
din i z celé společnosti. Kolik rodinných 
tragédií začalo hloupým hříchem, který 
přivolával další hříchy a spoutával srdce, 
oslaboval vůli a vedl k špatnému rozho-
dování?
Lidská vina však probudila Boží milosr-
denství. Kristus přišel jako Zachránce 
a velmi draze za nás zaplatil. Sám nevin-
ný umírá jako smírná oběť na kříži, zra-
zený, opuštěný, odepsaný jako vyvrhel 
bez práva na lidskou čest. Takovou cenu 
chce Kristus dobře využít. Touží odpustit 
každý hřích a uzdravit každé duchovní 
zranění. Naše viny přitahují jeho uzdra-
vující milosrdenství. Ukažme mu svá 
zranění, aby je uzdravil. Dejme si práci 
a najděme všechna svá pochybení, aby-
chom je nechali uzdravit. Všimněme si 
i těch chyb, které zranily vzájemné vztahy 
v rodině, nebo kterých jsme se dopouštěli  
společně. 
Když manželé otevřou evangelium a ne-
chají na sebe působit Kristovo živé slovo, 
jejich sebedůvěra se rychle vytratí. Buď 

knihu odloží, nebo dojdou k přesvědčení, že 
hřeší, a začnou dělat pokání. To znamená: 
odvrátí se od pouze lidských hodnot, které 
je ovládají, a obrátí se k Bohu. Protože se 
jim to nedaří, nemohou být na sebe pyšní; 
budou se proto obracet na Krista Spasi-
tele a dovolávat se jeho milosrdné lásky. 
K tomu potřebují odvahu, protože obyčejně 
se bojíme, že společně zakusíme dotek Boží 
lásky, zázrak uzdravení. (Henri Caffarell, 
Manželství – cesta k Bohu, Matice cyrilo-
metodějská, Olomouc 2010)
Postní doba zve celé rodiny k přijetí svá-
tosti smíření. Připravte se na ni společně! 
A nezapomeňte se omluvit i jeden dru-
hému dřív, než půjdete ke zpovědi. Bude 
to možná těžké, ale pak budete moci 
jeden druhého vidět úplně nově. A pak, 
co odpustíte, už nikdy nepřipomínejte.  
Ani Bůh nepřipomíná, co odpustil. Komu 
je odpuštěno, je čistý.
Přesto může být někdy těžké milovat dru-
hého, když vidíme jeho opakované chyby. 
Svatá Terezička říkávala: „Nemůžeš-li 
milovat člověka pro jeho zlobu, miluj Krista 
v jeho srdci, který tam trpí jeho zlobou.“ 
Potěš Krista tím, že poneseš jeho bolest 
tiše s ním. 
Zdá se ti někdy, že jsi už miloval dost 
a chceš přestat? Podívej se na Ukřižo-
vaného. On sice umírá, ale hřích ho ne-
přemohl. On miluje až do posledního 
dechu, modlí se za odpuštění pro ty, kteří 
ho ukřižovali. Ještě dýcháš? Tak miluj! 
Myslíš, že to máš těžké? Na kříži to bylo 
těžší. Od Roku víry je snad v každé naší 
rodině kříž. Využij každého pohledu na 
kříž k povzbuzení své lásky. Řekni Ukři-
žovanému, že se mu chceš aspoň trochu 
v lásce podobat, a popros ho o pomoc, 
o schopnost dál milovat.
Kdo se dnes rozhodne, že už miloval dost, 
rozhodl o smrti lásky. Zítra se už jen smíří 
s tím, že nemiluje. V čem spočívá usmíře-
ní? Základním krokem je: nerozhodnout se 
nemilovat. Chybu přiznat před manželem/
kou (u chyb neznámých je to trochu jinak), 
odsoudit se a požádat o odpuštění. Takový 
projev pokory je velký důkaz lásky. Někteří 
si od svatby umínili, že neusnou bez usmíře-

ní, protože na tom zá-
visí budoucnost jejich 
lásky. V jedné takové 
rodině se stalo, že po 
třech letech manželka 
odmítla dát manželo-
vi polibek na dobrou 
noc. Manžel beze slov 
klekl k posteli a začal 
se modlit růženec. Byl 
přesvědčen, že situace 
je vážná. Žena věděla, 
že by byl schopen se 
modlit celou noc. Třetí 
desátek ho už dokončit 
nenechala. 

Manželé se v době začátku své lásky domní-
vají, že jejich láska je silná a nezranitelná. 
Po čase svou domýšlivost musí přiznat.  
Ke své lásce totiž potřebují Boha. Bez něho 
se zlu neubrání. Bez něho si svá selhání 
lásky nebudou umět dlouho odpouštět.  
(Henri Caffarell, Manželství – cesta 
k Bohu, Matice cyrilometodějská, Olo-
mouc 2010)
V Roce rodiny chceme nejen udělat něco 
pro rodinu, ale chceme se snažit společně 
jako rodina. Manželství je příležitost jít 
k Bohu společně. To taky znamená nést 
společně naše kříže. Jak říká apoštol Pa-
vel: „Neste břemena jeden druhého.“ 
Rodina patří k sobě. I závod o věčnou 
spásu běží rodina společně jako tým.  
Proto jeden druhému pomáhá, povzbu-
zuje, ulehčuje, když je potřeba. Silnější 
táhne svým příkladem ty slabší, aniž by 
se vyvyšoval.
Drazí manželé, rodiče i děti,
vstupme společně do postní doby, po-
mozme si navzájem na cestě ke svatosti. 
Nic nevzdávejme proto, že jsme slabí. 
Kristus nabízí pomoc. Najděme všechny 
své rány a ukažme je Božímu milosrden-
ství. Odpuštění přináší naději. A pohled 
na kříž ať nás vždy povzbudí k lásce, která 
je věrná, která miluje až do konce, která 
se nevzdává. Nelekejme se, když přijde 
pokušení. I Krista pokoušel ďábel, když 
se čtyřicet dní jen modlil a postil. Ďábel 
nepokouší ty, kteří jsou už jeho. Zato do-
ráží na ty, kteří se rozhodli vydat se za 
Kristem. V pokušení zůstaňme klidní, ale 
rozhodní. Pokaždé opakujme jako Ježíš 
na každé pokušení své jasné NE. Buďme 
jistí, že Bůh je nesrovnatelně silnější než 
celé peklo. S jeho pomocí zvítězíme. Jeho 
milosrdenství je zárukou naděje. Kráčej-
me společně postní dobou k velikonoční-
mu vítězství.
Denně na vás myslím v modlitbě a každé-
mu z vás žehnám.  arcibiskup Jan

pastýřský list olomouckého arcibiskupa mons. Jana Graubnera 
pro první neděli postní 

Snímek z archivu AG Kroměříž
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Suchý březen – studený duben
Na svatého Řehoře – líný sedlák neoře

před 100 lety se narodila řeholní sestra marie Vojtěcha hasmandová
Narodila se 25. března 1914 v Huštěnovicích v početné rodině sedmi dětí. Již ve 13 le-
tech jako školní čekatelka vstoupila do kláštera boromejek ve Frýdlantu nad Ostravicí. 
V letech 1929 až 1933 navštěvovala Učitelský ústav u sv. Anny v Praze, který zakončila 
maturitou. Dne 14. srpna 1933 oslavila obláčku a přijala řeholní jméno Vojtěcha. Po 
absolvování noviciátu v mateřinci v Praze složila 15. srpna 1935 první sliby a poté 19. 
března 1940 sliby věčné.

Za druhé světové války působila nejdříve jako 
učitelka v Třeboni a ve Frýdlantu (1941–1942) 
a poté jako ošetřovatelka v nemocnici ve Sla-
ném, po válce byla ředitelkou školy v Brně-Líšni 
(1945–1949), pak působila v mateřinci v Praze.
V roce 1950 byla jmenována představenou 
Neumannea v Prachaticích. Zde ukryla kně-
ze skrývajícího se před komunistickou Státní 
bezpečností. V roce 1952 byla zatčena a ve vy-
konstruovaném procesu byla 19. září 1953 od-
souzena krajským soudem v Českých Budějo-
vicích k osmi letům vězení za údajnou špionáž 
a velezradu. V průběhu věznění onemocněla 
tuberkulózou. V roce 1960 byla propuštěna na 
všeobecnou amnestii. 
V roce 1970 byla zvolena generální představe-
nou Kongregace Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského. Opakovaně pak byla zvolena na další tři funkční období. Jako generální 
představená vedla v době totality necelých 18 let své řeholní společenství ke skuteč-
né obnově řeholního života v souladu se směrnicemi Druhého vatikánského koncilu. 
Vyznačovala se neobyčejnou věrnos-
tí v řeholních zásadách, radostnou 
zbožností a odvážnou prací pro nová, 
Bohu zasvěcená povolání. V roce 
1979 při příležitosti zasedání Federa-
ce boromejek v Římě se osobně setka-
la s papežem Janem Pavlem II. a tato 
událost pro ni zůstala velmi posilují-
cím zážitkem. 
V říjnu 1987 vážně onemocněla. Byla 
u ní potvrzena diagnóza zhoubného 
nádoru na plicích. Zemřela 21. ledna 
1988 v komunitě ve Znojmě-Hradišti 
ve věku nedožitých 74 let. Pohřbena je 
ve Znojmě. 
V roce 1996 brněnský biskup Vojtěch 
Cikrle ustanovil komisi k zahájení procesu jejího blahořečení.  

 Josef Pala

Z duchovní závěti Matky Vojtěchy: 

Milujte Boha, milujte se navzájem,

milujte své bližní.

Čím větší bídu vidíte, s tím větší láskou

a něhou se k ní sklánějte.

Milosrdná láska ať zvítězí! 

Ať láska zdobí vaše srdce – hluboká,

pevná, nezištná – láska, která jde

až ke kořenům lidské bytosti,

vždyť láska je Bůh v nás! 
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Drazí bratři v biskupské službě!
Vítám vás u příležitosti vaší návštěvy 
Ad limina apostolorum, jíž jste obnovili 
a upevnili společenství církve v České re-
publice s Petrovým stolcem. Setkání a sr-
dečné rozhovory, ve kterých jste sdíleli se 
mnou i s mými spolupracovníky v římské 
kurii radosti a naděje, jakož i nesnáze 
a znepokojení vám svěřených společen-
ství, pro mne byly příležitostí, jak lépe 
poznat situaci církve ve vašich oblastech. 
Jste oprávněně hrdi na pevné křesťanské 
kořeny vašeho lidu, jehož víra se datuje 
evangelizací svatých Cyrila a Metodě-
je. Zároveň jste si vědomi, že přilnutí ke 
Kristu není pouhým důsledkem minulos-
ti, byť důležité, nýbrž je osobním a církev-
ním skutkem, který v dějinném dnešku 
zavazuje každého člověka a každé spole-
čenství.
Máte-li věřícím umožnit odpovídající 
poznání Ježíše Krista a osobní setkání 
s ním, jste především povoláni k tomu, 
abyste podpořili vhodné pastorační inici-
ativy, zacílené na solidní přípravu k přije-
tí svátostí a aktivní účast na liturgii. Rov-
něž tak nezbytné je úsilí o náboženské 
vzdělávání a o kvalifikovanou přítomnost 
ve školství a kultuře. Z vaší strany nesmí 
scházet bdělá a odvážná otevřenost vůči 
novým podnětům Ducha Svatého, který 
rozdává svá charismata a uschopňuje vě-
řící laiky, aby se ujali zodpovědnosti a úřa-
dů, užitečných k obnově a růstu církve.  
Ke zvládání současných výzev a nových 
naléhavých pastoračních případů je nut-
ná součinnost kléru, řeholníků a věřících 
laiků. Každý ve své vlastní roli je povo-
lán k velkorysému přínosu, aby radostná 
zvěst zazněla v každém prostředí, včetně 
toho nejvíce nepřátelského či vzdáleného 
církvi, aby hlásání dospělo na periferie, 
k různým kategoriím osob, zejména nej-
slabším a ochuzeným o naději. 
Ze srdce si přeji, abyste důvěřovali slovům 
Pána, který nám slíbil svou neustálou 
přítomnost mezi námi (srov. Mt 28,20), 
a pokračovali s vaším lidem v pouti ces-
tou radostného přijetí evangelia.
Zatímco po dlouhý čas církev ve vaší zemi 
utlačovaly režimy, založené na ideologiích 
popírajících lidskou důstojnost a svobo-
du, dnes se musíte vypořádávat s jinými 
nástrahami, kupříkladu se sekularismem 
a relativismem. Kromě neúnavného hlá-
sání evangelijních hodnot je tudíž nezbyt-
ný konstruktivní dialog se všemi lidmi, 
a také s těmi, kteří jsou vzdáleni jakému-
koliv náboženskému cítění. Kéž jsou vždy 
křesťanská společenství místem přijetí, 
otevřené a klidné konfrontace, kéž jsou 
tvůrci smíření a pokoje, podnětem pro ce-
lou společnost, aby se zaměřila na obecné 
dobro a pozornost vůči nejpotřebnějším, 

kéž přispívají ke kultuře setkávání.
Při pohledu na nejisté podmínky, ve 
kterých žijí různé vrstvy společnosti, 
zejména rodiny, staří a nemocní lidé, 
a stejně tak na duchovní a morální křeh-
kost mnoha lidí, zvláště mladých, si celé 
křesťanské společenství musí klást otáz-
ky, počínaje svými pastýři, hlavně bis-

kupy. Biskup je volán k tomu, aby všude 
poskytoval Kristovy odpovědi, aby se 
bezvýhradně věnoval službě evangeliu, 
posvěcoval, učil a vedl Boží lid. Vyzývám 
vás proto, abyste byli vytrvalí v modlitbě, 
velkorysí ve službě svému lidu, horliví 
v hlásání Slova. Je vaší starostí, abyste se 
s otcovskou láskou věnovali kněžím, kteří 
jsou vašimi prvořadými spolupracovníky. 
Jejich farní služba vyžaduje vhodnou sta-
bilitu, jak kvůli uskutečnění přínosného 
pastoračního programu, tak kvůli důvěře 
a klidu mezi lidmi. Povzbuzuji vás, abys-
te podporovali stále živější a zevrubnější 
pastoraci povolání, aby zejména mladí 
lidé hledali smysl odevzdání se Bohu 
a bratřím. Směřujte vaši pozornost také 
k rodinné pastoraci. Rodina je nosný pr-
vek společenského života a pouze, pracu-
jeme-li k užitku rodiny, můžeme obnovit 
pletivo církevního společenství a samot-
né občanské společnosti. A konečně, jak 
bychom si mohli nepovšimnout důleži-
tosti, jakou má přítomnost katolíků ve ve-
řejném životě a sdělovacích prostředcích? 
Záleží také na nich, aby vždy zazněl hlas 
pravdy o současných problémech a aby 

církev byla vnímána jako spojenkyně člo-
věka, ve službě jeho důstojnosti.
Všichni víme, nakolik je zásadní jedno-
ta a solidarita mezi biskupy, stejně jako 
jejich společenství s Petrovým nástup-
cem. Takováto bratrská jednota je taktéž 
neodmyslitelná pro účinnou práci vaší 
biskupské konference, která vám může 
dodat větší autoritu ve vašich vztazích 
se státní správou, jak v běžném životě, 

tak při řešení ožehavějších problémů.  
Na poli ekonomiky je nutné vyvinout ta-
kový systém, který by každé církevní in-
stituci zaručil základní prostředky a svo-
bodu k pastorační činnosti, přičemž by 
dbal na to, že materiální prostředky jsou 
určeny výlučně k duchovnímu poslání 
církve. Je zapotřebí pozorné bdělosti, aby 
církevní majetek byl spravován uvážlivě 
a transparentně, aby byl chráněn a zacho-
ván, a to také za pomoci důvěryhodných 
a kompetentních laiků.
Drazí bratři, vyjadřuji vám svou vděčnost 
za neúnavnou pastorační práci, kterou 
vykonáváte ve svých diecézích, a ujišťuji 
vás o své duchovní blízkosti a podpo-
ře v modlitbě. Obracím se k Nejsvětější 
Panně, aby se přimlouvala za vás a váš 
úřad, a prosím vás, abyste se za mne stále 
modlili. Ze srdce uděluji své požehnání 
vám, vašim kněžím, zasvěceným osobám 
a všem věřícím laikům.
Ve Vatikánu 14. února 2014, na svátek 
svatých Cyrila a Metoděje

Překlad Jana Gruberová,
Radio Vaticana

projev papeže františka při návštěvě našich biskupů v římě

Při osobní audienci, která se konala 14. února, přesně v den, kdy světová církev slaví svátek 
svatých Cyrila a Metoděje, předal arcibiskup Jan Graubner Svatému otci sošku našich 
patronů, která je dílem uměleckého kováře Pavla Mačka z Loučky u Vizovic. Když sošku 
nemohl papež František převzít osobně na Velehradě při oslavě jubilea příchodu sv. Cyrila 
a Metoděje na Moravu, byla mu předána v Římě.
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biskupové se vrátili z cesty ad limina
Čeští a moravští biskupové ukončili svou návštěvu Vatikánu zvanou Ad limina apo-
stolorum. Během sedmi dnů se dvakrát setkali s papežem Františkem, navštívili 
mnohé  vatikánské kongregace  a  slavili mše  s  českými poutníky  v  hlavních  řím-
ských bazilikách. V závěru někteří biskupové navštívili pomník Jana Palacha, kde 
se pomodlili za český národ.

papež František požehnal korunky pro 
mariánský reliéf Palladium země české 
a korunu hvězd pro sochu Panny Marie 
v Olešnici.
Soukromé setkání biskupů s papežem 
začalo v pátek 14. února 2014 a trvalo 
zhruba hodinu a půl. Římský biskup čes-
kým církevním představitelům předal 
text svého projevu, v němž ukazuje české 
církvi některé priority. 
Kromě oficiálních jednání návštěvy  
Ad limina se biskupové pravidelně setká-
vali s třemi stovkami českých a morav-
ských poutníků.   Ondřej Mléčka

otec arcibiskup o svém setkání 
s papežem františkem

Návštěva u papeže Františka byla pro 
mne velkým povzbuzením. Náš společný 
rozhovor v radostné a přátelské atmosféře 
byl velmi otevřený i hluboký, byl osobním 
svědectvím Božího působení v člověku, 
který je pro Boha otevřený. Jako „farář 
světa“ měl zájem o všechny oblasti naše-
ho působení. Za hodinu a půl jsme pro-
brali mnoho témat. Viděl jsem, že jeho zá-
jem je projevem lásky, která roste každým 
setkáním s lidmi, a sílu čerpá v hovorech 
s Kristem, u jehož svatostánku adoruje 
každý večer celou hodinu.
Děkuji všem, kteří nás duchovně dopro-
vázeli, i těm, kteří se s obnoveným zápa-
lem a v prohloubené jednotě s papežem 
zapojí do budování Božího království 
kolem nás. Jsem jistý, že nemůžeme dělat 
nic lepšího. Začněme v našich rodinách.

 arcibiskup Jan

Během návštěvy, která se konala v době 
mezi 11. a 17. únorem 2014, se čeští a mo-
ravští biskupové dvakrát setkali s pape-
žem Františkem – ve středu 12. února při 
generální audienci a během páteční sou-
kromé audience.
Ve své řeči k tisícům poutníků shromáž-

děných ve středu na Svatopetrském ná-
městí papež pozdravil i české biskupy 
a poutníky. Ocenil přitom kardinála Vlka, 
kterého nazval „dlouholetým bojovníkem 
a obráncem víry v České republice“. Poté 
poprosil o modlitbu a udělil požehnání 
českým věřícím. Po skončení audience 
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dominikáni zvolili  
svého provinciála

Provinční  kapitula  dominikánů  kona-
ná v Olomouci od 27. ledna postulovala 
za svého provinciála opět (už potřetí od 
roku 2006)  fr. Benedikta Tomáše Mo-
helníka,  OP.  Magistr  Řádu  fr.  Bruno 
Cadoré, OP,  postulaci  dne  28.  1.  2014 
přijal, a provinciála potvrdil.

S t a r o n o v ý 
provinciál po-
stulaci přijal, 
složil přede-
psané vyznání 
víry a přísahu 
věrnosti. Ujal 
se tak svého 
oficia na další 
čtyři roky.
N a r o d i l  s e 

v roce 1970 ve Valašském Meziříčí.  
Řádové sliby složil v roce 1990. Na kněze 
byl vysvěcen roku 1995. Základní teo-
logická studia absolvoval na Cyrilome-
todějské teologické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci, postgraduální 
doktorandské studium potom na Teolo-
gické fakultě Univerzity ve Fribourgu ve 
Švýcarsku. Je lektorem dominikánského 
Generálního studia. Vyučuje dogmatic-
kou teologii na Katolické teologické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze. 
  František Jemelka

matice velehradská pokračuje  
v dědictví otců

Necelá stovka členů Matice velehradské 
spolu s dalšími hosty (byli mezi nimi zá-
stupci Matice svatohostýnské a Matice 
svatokopecké) se zúčastnila VIII. valné 
hromady Matice  velehradské,  která  se 
konala  na Velehradě  v  neděli  16.  úno-
ra.  Pracovnímu  jednání  předcházela 
mše  svatá,  kterou  sloužil  v  bazilice 
olomoucký pomocný biskup Mons. Jo-
sef Hrdlička u příležitosti 1145. výročí 
úmrtí  sv.  Cyrila.  Věřícím  tlumočil  po-
zdrav olomouckého arcibiskupa Mons. 
Jana Graubnera, který byl na návštěvě 
v Římě. 
„Nejvíce jsme v loňském jubilejním roce 
vsadili na vzdělání,“ zdůraznil místo-
předseda Matice velehradské Mgr. Petr 
Hudec. 
Matice velehradská realizovala ve spolu-
práci s Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy projekt „Volím si Sofii“. 
V jeho rámci byly vytvořeny čtyři druhy 
edukativních pracovních listů o cyrilo-
metodějském odkazu pro žáky od ma-
teřských škol až po středoškoláky. Usku-
tečnění projektu potvrzuje aktuálnost 
cyrilometodějského tématu zejména pro 
formování kulturnosti našeho národa.
  Josef Pala

papežovo poselství k postní době
Stal se chudým, abychom zbohatli z  jeho chudoby. Tato slova svatého Pavla po-
sloužila papeži Františkovi jako motto pro letošní Poselství k postní době.
„Důvodem toho, proč se Ježíš stal chudým, není chudoba pro ni samotnou, ale – jak 
říká svatý Pavel – „abyste vy zbohatli z jeho chudoby,“ říká ve svém poselství Svatý 
otec. Podle papežových slov jsou křesťané voláni k tomu, aby viděli bídu svých bratří, 
dotýkali se jí, brali si ji k srdci a konkrétně konali pro její zmírňování.
Ve svém poselství rozlišil papež František tři druhy bídy, jíž jsou lidé – a křesťané zvláš-
tě – povinni zmírňovat: bídu hmotnou, mravní a duchovní. 
„Hmotná bída se obvykle nazývá chudobou a týká se těch, kdo žijí v podmínkách ne-
důstojných pro lidskou osobu,“ říká Svatý otec, podle něhož staví křesťané proti této 
formě bídy svou diakonii – službu, jež „vychází v ústrety nouzi a léčí rány, jež hyzdí tvář 
lidstva“. 
Pokud jde o mravní bídu, spočívá podle papeže Františka v tom, že se lidský jedinec 
stává otrokem hříchu a neřesti. „Kolik rodin žije v úzkosti z toho, že některý z jejích 
členů – zejména mladých – je obětí alkoholu, drog, hazardu nebo pornografie! Kolik 
lidí ztratilo smysl života, je zbaveno perspektivy pro budoucnost a pozbylo naděje!,“ 
upozorňuje Svatý otec, podle něhož je tento druh bídy příčinou hospodářského rozvra-
tu a lze jej nazvat počínající sebevraždou. 
O duchovní bídě pak Svatý otec tvrdí, že nás vzdaluje od Boha. 
„Pokud se domníváme, že nemáme zapotřebí Boha, který nám v Kristu podává svou 
ruku, a myslíme si, že si vystačíme sami, vydáváme se na cestu směřující ke krachu. 
Bůh je ten jediný, kdo skutečně zachraňuje a osvobozuje.“ Za protilátku proti této du-
chovní bídě označil papež evangelium. To jsou podle papeže věřící povoláni přinášet do 
každého prostředí, v němž se nacházejí. Postní doba je pak vhodná k tomu, aby se doká-
zali o své bohatství podělit. „Udělá nám dobře, když se budeme ptát, čeho se můžeme 
zbavit, abychom pomohli druhým a obohatili je svou chudobou. Nezapomínejme na to, 
že pravá chudoba bolí; nebylo by nic platné dávání bez kající dimenze. Nemám důvěru 
k almužně, která nic nestojí a která nebolí.“  (čbk)

zlínská galerie představuje sakrální architekturu pro firmu baťa
Až do 20. dubna vystavuje Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ve 14|15 Ba-
ťově institutu sakrální architekturu vytvořenou pro firmu Baťa. Návštěvníci v gra-
fickém kabinetu ve druhém podlaží 14. budovy bývalého továrního areálu mohou 
vidět originální plány, archivní fotodokumentaci a také fotografie. 
„Sakrální stavby pro firmu Baťa byly často projektovány v kombinacích jednoduchých 
kubických tvarů s využitím standardního konstrukčního modulu. Přes nezvyklé kon-
struktivistické formy nevznikaly studené betonové budovy, ale silná emocionální díla, 
která zapadala do urbanistického kontextu baťovské zástavby,“ řekla na začátku vý-
stavy její kurátorka Ladislava Hor-
ňáková. Autory realizací byli přede-
vším zlínští architekti – František 
Lydie Gahura (1891–1958) a Vladi-
mír Karfík (1901–1996).
Význačnou Gahurovou stavbou je 
na tehdejší dobu nezvykle moderní 
kaple sv. Václava ve Zlíně-Kudlově 
z roku 1929. Návrhy sakrálních sta-
veb a památníků byly jeho výraznou 
složkou. Podle Karfíkova projektu 
byl v roce 1936 postaven evangelic-
ký kostel ve Zlíně. 
V archivech se zachovaly i další vět-
šinou nikdy nerealizované projekty 
a plány dalších tvůrců. Patřily k nim třeba projekty na římskokatolický kostel ve Zlíně-
Prštném (1935) nebo návrhy kostela a památníku Tomáše Bati v Otrokovicích-Baťově 
(1940) na místě, kde v roce 1932 tragicky zahynul zlínský podnikatel Tomáš Baťa.

 Josef Pala
nová představená sester klarisek – kapucínek

Dne 7. února 2014 byla zvolena novou představenou sester klarisek – kapucínek ve 
Šternberku sestra  Miroslava Miriiam Šašinková.  (ado)

Kaple sv. Václava ve Zlíně-Kudlově
Snímek Leoš Hrdlička
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Sdělovací prostředky  i někteří politici  stále mluví o  církevních  restitucích.  Jaký 
je jejich stav a jaké jsou plány hospodaření v naší arcidiecézi, jsme se zeptali olo-
mouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.

Otče arcibiskupe, jak církev bohatne díky restitucím?
Především je třeba říci, že nejde o restituci, ale o změnu způsobu financování církví. 
Stát vrátí některý majetek zabraný po roce 1948 a za ostatní, který nevydá (nevydává se 
majetek obcí, měst, krajů, vojenských újezdů a sloužící veřejnému zájmu), dá finanční 
náhradu. Přestane však postupně církve platit. Církve si mají z majetku a finanční ná-
hrady vydělat na svůj provoz, mají nést zodpovědnost za samofinancování. Budou mít 
tedy více starostí, ale nebudou bohatší. Budou žít velmi skromně.

Není finanční náhrada nadhodnocená? Stále slyšíme výzvy politiků, že církve by 
měly přistoupit na snížení částky stanovené zákonem a smlouvami.
To chápu jen jako politickou hru. Pan premiér byl osobně členem parlamentní komise, 
která v roce 2008 zkoumala a kontrolovala prostřednictvím drahých auditů vypočítané 
částky. Každý si může na webových stránkách Parlamentu na internetu najít, že komi-
se, ani on sám, už neměli námitky proti výšce vypočítané náhrady. Ba naopak, tam se 
ukázalo, že dostáváme o dost míň. Náš souhlas s nižší částkou byl projevem naší dobré 
vůle, stejně jako ochota přenechat část katolického majetku církvím, které by na nic 
neměly nárok a neměly by z čeho žít. O to víc mě mrzí úmyslné rozdmýchávání závisti 
a nenávisti vůči církvi. Vůči národnostním menšinám by si dnes nikdo nemohl dovo-
lit to, co si může dovolit vůči náboženské menšině. Ukazuje se, že – jak řekl předseda 
Ekumenické rady církví – křesťané nemohou s čistým svědomím podporovat politické 
strany, které špiní a poškozují církve.

Kolik žádostí o vrácení majetku Arcidiecéze olomoucká podala? Stačilo se všech-
no dohledat a stihlo se to podat včas?
Byla to velká práce. Musím pochválit všechny pracovníky restitučního oddělení i naše 
lesáky a technické administrátory v děkanátech a jejich dobrovolné spolupracovníky za 
opravdu velký výkon a dobrou práci. Pracovalo se do poslední chvíle a myslím, že se to 
stihlo. Nevím o ničem, co by se nestihlo podat, ale nevylučuji, že se v některé farnos-
ti mohla zapomenout nějaká drobnost. Celkem se podalo za Arcibiskupství, kapituly 
a 418 současných farností 652 žádostí, což činí 42 000 hektarů lesů a 5000 hektarů 
polností, luk, rybníků a dalších ploch. Požádali jsme o 206 staveb, což jsou většinou 
hájenky, lesovny, stodoly a stavby spojené s hospodářstvím. Mnohé z nich jsou ve špat-
ném stavu či dokonce na zbourání, ale požádat jsme o ně museli, aby nepatřily jinému 
vlastníkovi uprostřed našeho lesa. Požádali jsme i o zámek v Kroměříži, protože jde 
o komplex s dalšími budovami a inventářem, který je umístěn v zámku, a nikdy nám 
nepřestal patřit.

To chcete opravdu provozovat zámek?
Ne. Věřím, že bude pokračovat dobrá spolupráce s Národním památkovým ústavem, 
který jej dnes spravuje, tak jako už léta funguje krásná spolupráce s Muzeem umění 
v Olomouci, které spravuje církevní sbírky a provozuje Arcidiecézní muzeum. Přeji si, 
aby v Kroměříži nikdo nepřišel o práci a zámek i zahrady sloužily dál turistům.

Jak se budete starat o takové majetky? Máte dost odborníků?
Pracovníci naší správy majetku během uplynulého roku ukázali, že se správou majetku 
si poradí. K hospodaření s lesy a statky jsme zřídili společnost s ručením omezeným 
– Arcibiskupské lesy a statky Olomouc. Společnost nebude lesy pronajímat velkým fir-
mám, ale bude sama hospodařit. Bude nabízet práci místním živnostníkům v lesnic-
kých profesích, kteří dnes většinou pracují jako subdodavatelé pro velké firmy. Věřím, 
že to bude pro ně lepší. Hlásí se nám mnoho odborníků, ale zatím je nemůžeme přijí-
mat, protože stále čekáme na vydání majetku.

Kolik majetku jste už ve skutečnosti převzali?
Na konci ledna to bylo z restitucí jen jedno pole o velikosti 0,5 ha a z toho, co nebylo na 
stát vůbec přepsáno, jsme převzali necelých 200 ha lesů.

Na začátku roku jste už dostali první splátku finanční náhrady. Co s ní děláte?
Finanční náhrada za nevydaný majetek je určena k vytvoření základny pro samofinan-
cování v budoucnosti. To znamená, že tyto peníze nemůžeme utratit na provoz nebo 
opravy, ale musíme je rozumně investovat, aby jejich výnos časem nahradil dnešní stát-
ní dotaci. Prakticky to znamená, že peníze nemůžeme mít v jedné bance, ale musíme je 
rozložit do více druhů investic. Neriskujeme a držíme se konzervativnějších investic. 
Část budeme investovat také do majetku.

Neměli byste více investovat do sociálních a vzdělávacích programů, jak vás vyzý-
vají politici? 
Zcela určitě půjde nějaká část i do církevních škol a charitních zařízení. Ale tam 

nemůže jít většina, protože odtud ne-
můžeme čerpat peníze na další investice 
v budoucnosti. Naše školy a Charity ne-
jsou podnikatelské aktivity. Rozumné je 
přispět v těchto projektech na investice, 
ale ne na provoz. Nemůžeme nahrazovat 
státní a krajské rozpočty nebo pojišťovny. 
Tolik nemáme. To bychom za chvíli pře-
dávali další generaci jen dluhy. Školská, 
zdravotnická i sociální zařízení musejí 
být financována stejně jako dosud.

Nepustíte se do oprav kostelů? Mnohé 
jsou opravdu zanedbané.
Církev se doposud asi z poloviny finan-
covala sama především ze sbírek a spon-
zorských darů. V tom musí pokračovat. 
Restituce mají nahradit státní dotace na 
provoz, tedy především platy zaměstnan-
ců. Různé sbírky a příspěvky z farností 
například na Charitu, školy, seminář, mi-
sie a společné aktivity budou pokračovat. 
I nadále se musejí farnosti starat o své 
kostely, ale zároveň musejí být farnosti 
k sobě navzájem solidární a navzájem si 
pomáhat. S tím už máme dobré zkuše-
nosti.

Kdo bude spravovat farní majetky a na 
co se použije jejich výnos?
Kde budou ty farní sousedit s jinými, na-
příklad arcibiskupskými, mohou se ob-
hospodařovat společně. Většinou se však 
budou pronajímat místním zemědělcům, 
ale pod centrálním diecézním dohledem. 
Pro využití výnosů bude stanovený klíč, 
protože některé majetky dříve sloužily 
k obživě kněží, jiné k opravám kostelů. 
Některé farnosti byly poměrně bohaté, 
jiné neměly nic. Proto podle velikosti 
majetku, ale i počtu věřících, budou far-
nosti přispívat na platy, ale taky pomáhat 
slabším. Znovu jsme u solidarity. Jistě se 
může více než dosud počítat taky se vzá-
jemnými půjčkami, ale ty musejí být čest-
né, a proto taky dle dohod poctivě splá-
cené. Nečekám, že se najednou všechno 
opraví. Ale věřím, že při dobrém hospo-
daření i zapojení místních věřících a díky 
solidaritě se v naší arcidiecézi bude dařit 
lépe než dosud.

 Za rozhovor děkuje Josef Pala

Odpovědi v příštím čísle mohou reago-
vat na vaše dotazy. Zprávy o průběhu 
majetkového narovnání můžete najít na:  
www.sluzbaverejnosti.cz

Snímek Veronika Bergerová
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omezení ubytování
V pondělí 10. února byla zahájena rekon-
strukce druhé poloviny druhého patra 
v poutním domě č. 3 na Svatém Hostýně. 
Po dobu rekonstrukce tam nebude mož-
nost ubytování, a to až do konce letošní-
ho května. K dispozici nebude ani tamní 
kaple.

na svatý hostýn je zákaz 
vjezdu motorových vozidel

Osobní automobily, motocykly a auto-
busy je možno ponechat na záchytném 
parkovišti pod Hostýnem ze směru od 
Bystřice pod Hostýnem (vedle hřbitova) 
a nahoru jít pěšky, na kole, je možno po-
užít linkový autobus nebo taxi.
Trvalé povolenky k výjezdu na Svatý Hos-
týn vydává Obec Chvalčov.

placené parkování 
Výbor Matice svatohostýnské rozhodl, že 
na vrcholu Svatého Hostýna je upraven 
poplatek za celodenní parkování osobní-
ho automobilu na částku 50 Kč a 200 Kč 
za autobus. Parkovné za autobus se platí 
předem složenkou, kterou posílá Obec 
Chvalčov současně s povolením výjezdu. 
Ústřižek o zaplacení je nutno předložit 
před vjezdem na soukromý pozemek Ma-
tice svatohostýnské začínající za autobu-
sovou točnou a nebo jej zaplatit hotově 
při příjezdu. Vybírající a kontrolující jsou 
řádně označeni.
Matice svatohostýnská k tomuto opatření 
přistoupila z důvodu chaotického a bezo-
hledného parkování některých řidičů, 
kteří často prakticky znemožňují plynulý 
provoz na poutním místě.
Nadále platí, že na Svatý Hostýn je zákaz 
vjezdu motorových vozidel a případná 
výjimka ze zákazu nestačí jako doklad 
k bezplatnému parkování.

co nás čeká v roce 2014
Pro letošní rok stanovila Matice svatohostýnská tři priority. 
•  Dokončení úpravu rozhledny. Zvláště nutná je oprava kamenné zídky kolem celé roz-
hledny a zároveň vybudování ochranného oplocení. I přístupový chodník k rozhledně 
je třeba zrekonstruovat. Na to budeme potřebovat částku asi jeden milion korun.
•  Před zahájením poutní sezony dokončíme rekonstrukci pokojů ve druhém poschodí 
poutního domu číslo 3. Moderní pokoje se sociálním zázemím jsou dnes při ubytování 
opravdu velmi žádány mnoha poutníky. Původně jsme předpokládali, že využijeme na 
tuto opravu dotaci, která by měla ze dvou třetin hradit přestavbu pokojů. Prvním ko-
lem výběrového řízení na získání prostředků z Evropské unie jsme prošli, ale v dalším 
schvalování jsme byli z dalšího řízení vyřazeni. Nejsme totiž vlastníky nemovitosti, a to 
nám zabraňuje přijetí dotace. Projekt za tři miliony budeme tedy realizovat z vlastních 
zdrojů s pravděpodobnou podporou Arcibiskupství olomouckého ve formě půjčky.
•  Letitým problémem na Svatém Hostýně je dopravní obslužnost. Ve spolupráci s fir-
mou Obceservis připravujeme postupný plán, který povede ke zlepšení dostupnosti 
našeho poutního místa, hlavně pro motorizovaného poutníka. V prvé řadě rozšíříme 
parkoviště pro osobní vozy pod točnou. Podle projektové dokumentace, kterou před 
dvěma lety připravila firma Rapos, chceme vybudovat příjezdovou cestu z točny auto-
busů k poutnímu domu číslo 3.    Mgr. Lubomír Vývoda

předseda Matice svatohostýnské

duchovní cvičení na svatém hostýně v roce 2014 
 18. – 22. 3. Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ; téma: Pociťovat zranění 

srdce s Ježíšem zraňovaným
 28. 3. – 5. 4. Postní duchovní obnova pro všechny – doprovází P. Richard Greisiger, SJ
 20. – 24. 5. Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, téma: Poznat, milovat 

a následovat Ježíše Krista
 1. – 6. 6. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem řeckokatolické církve
 9. – 13. 9. Duchovní cvičení doprovází P. Josef Čunek, SJ 
 7.  – 11. 10. Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, téma: Pociťovat velkou  

radost s Kristem vzkříšeným
 24. – 26. 10. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem řeckokatolické církve
 11. – 15. 11. Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, téma: Poznat hloubku  

hříchu a Božího milosrdenství
 28. – 30. 11. Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svatohostýnské, první  

skupina, vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
 5. – 7. 12. Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské, druhá skupina,  

vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 
 9. – 13. 12. Duchovní cvičení doprovází P. Josef Čunek, SJ
 16. – 20. 12. Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, téma: Poznat, milovat 

a následovat Ježíše Krista 
Přihlášky podávejte na adresu:
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,  
tel.: 573 381 693 – 4, www.hostyn.cz, e-mail: matice@hostyn.cz

svatohostýnský kalendář 2015 se svatými obrázky
Matice svatohostýnská připravuje již nyní svůj tradiční stolní kalendář. Šestý ročník 
Svatohostýnského kalendáře na rok 2015 budou každý týden provázet staré (některé 
i více než sto let) svaté obrázky ze Svatého Hostýna. Matici svatohostýnské je zapůjčilo 
Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem. Nový kalendář bude v prodeji na Svatém 
Hostýně již na valné hromadě Matice svatohostýnské v neděli 4. května.

Snímky Leoš Hrdlička
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Život běžného inda je pro evropana nepředstavitelný
Již více než dvanáct let realizuje občanské sdružení OMEGA plus v Kyjově zajíma-
vý projekt – Obvazy pro malomocné v Africe a Indii. Je do něj zapojeno 800 ple-
tařek,  žen – dobrovolnic z  celé České  republiky. 
Předseda sdružení Ing. Vladimír Výleta se začát-
kem února  vrátil  z  týdenního  studijního  pobytu 
v Indii, kde spolu s dalšími  třemi členy pracovní 
skupiny navštívil místa, kam jejich obvazy putují. 

Co bylo smyslem vaší cesty?
Před rokem a půl jsem se seznámil s P. Dr. Vojtě-
chem Eliášem, prezidentem sdružení Likvidace 
lepry, a požádal jsem ho, pokud pojede do některé-
ho z afrických nebo asijských leprosálií, že bych se 
s ním rád podíval do míst, kam posíláme naše obva-
zy. Slovo dalo slovo a již v říjnu jsem dostal pozvání 
na letošní cestu do Indie. Byl jsem rád, že budu moci 
na vlastní oči vidět místa, kde naše obvazy končí 
a komu konkrétnímu slouží.
Ve čtvrtek 30. ledna jsme po dvanáctihodinovém 
letu s mezipřistáním v Dubaji přistáli v Kalkatě.

Jak na vás Kalkata zapůsobila?
Kalkata je hlavním městem indického státu Západní Bengálsko, leží ve východní  
Indii na východním břehu řeky Hugli. Je to ohromné město s více než patnácti miliony 
obyvatel, v celé metropolitní oblasti jich však žije dvacet milionů. Kalkata je druhým 
největším městem Indie.
Na letišti nás očekával zástupce místní křesťanské organizace SEVA KENDRA (je to 
jakási obdoba české Charity), která spolupracuje s naší Likvidací lepry. Byl jsem mile 
překvapen vřelým přivítáním. Česká Likvidace lepry zde postavila již dvě nemocnice 
sv. Josefa, které jsou zde oblíbené a mají tady už své jméno.

Jaké  bylo  vaše  setkání  s  těmi  nejpotřebnějšími?  Měli  jste  možnost  navštívit  
i nějaká obydlí v chudinských čtvrtích?
To, co u nás občas vidíme v televizi o Indii nebo indickém venkově, je jen slabý odvar 
toho, jaká zde panuje bída. Pro Evropana je to něco neskutečného, nepopsatelného, 
zkrátka řečeno, člověk to musí vidět na vlastní oči… 

Navštívili jsme jednu chudinskou čtvrť 
na předměstí Kalkaty, na indické pomě-
ry to byl ještě poměrně „čistý“ slum. 
Dalo se zde procházet relativně po su-
ché zemi. Byla to dlouhá ulice s více než 
dvěma stovkami chatrčí. V těchto malič-
kých přízemních domcích žije na dvace-
ti čtverečních metrech rodina s několika 
dětmi. Ve slumu slouží jako stavební ma-
teriál vše od cihel, přes kameny a dřevo 
po plasty a další materiál, který prokáže 
nosné či jiné užitečné vlastnosti. 

Hygienické podmínky jsou asi strašné…
Ani nemluvit! Hygienické podmínky jsou zde katastrofální. Pro Evropana hrůza! Veš-
keré splašky ústí do příkopů, odkud vytékají do blízké řeky. Voda je kontaminovaná, 
všude jsou haldy odpadků, mezi nimiž se potulují různá zvířata, zvláště psi nebo čer-
ná prasata. Vše je navíc umocněno 
zetlelými těly mrtvých zvířat. Všude 
děsná špína a prach. Čerstvý vzduch 
by se sem mohl dovážet. Obyvatelé 
proto pálí uhlíky a díky kouři bývá 
potlačen výskyt hmyzu a nepříjem-
ného zápachu…
Většina místních obyvatel jsou hin-
duisté, žijí zde však i muslimové 
a také křesťané. Pro všechny však 
platí stejné pravidlo: jejich život se 
vždy odehrává venku, před domem, 
na ulici…

Navštívili  jste  kromě  leprosálií  také  
některá jiná místa?
Byli jsme přijati na jednom biskupství, 
navštívili jsme katolickou školu a také 
klášter, kde je hrob blahoslavené Matky 
Terezy. Otec Vojtěch zde sloužil mši sva-
tou. Všude jsme byli srdečně vítáni, je vi-
dět, že o České republice zde aspoň něco 
ví…

S jakými pocity jste odjížděli?
Naše sdružení posílá ročně stovky balíků 
do dalekých zemí. V každém z nich je asi 
350 obvazů. Posíláme je do deseti míst 
v Indii a na dalších dvaadvacet adres v de-
seti afrických státech. Pro někoho je to 
moc, ale po tom, co jsme na vlastní oči vi-
děli, vidíme, že je to málo…Chceme proto 
pomáhat dále…

Na vaší cestě vás doprovázel také býva-
lý redaktor České televize, kromě fotek 
jste také filmovali. Budeme moci někdy 
vidět  alespoň  dokumentární  sestřih 
z vaší cesty?
Rád se o své dojmy podělím při přednáš-
kách doplněných o světelné obrazy nebo 
krátký filmový dokument (ještě se na něm 
pracuje), které připravuji. Pokud mne ně-
jaká instituce (farní úřad, sdružení, Cha-
rita apod.) osloví, rád přijedu. Přikládám 
telefonní kontakt: 731 402 095

 Rozhovor připravil Josef Pala

Ing. Vladimír 
Výleta pracoval 
do roku 1989 
v různých tech-
nických profe-
sích. Po listopa-
du 1989 začal 
pracovat v so- 
ciálních služ-
bách, spoluza-
kládal Charitu 
v Kyjově a nyní již 13 let je předsedou huma-
nitární organizace OMEGA plus v Kyjově, 
která provozuje středisko hmotné pomoci 
pro sociálně a zdravotně potřebné v České 
republice i v zahraničí. V sobotu 15. února 
oslavil 75. narozeniny. Ke gratulantům se 
připojuje i naše redakce. Jubilant je naším 
pravidelným dopisovatelem. 

Snímky Vladimír Výleta
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centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 250–3
CPRŽ na Facebooku
e-mail: reznickm@arcibol.cz
www.rodinnyzivot.cz

Víkend pro osamělé matky v českém těšíně 
Cítíte, že potřebujete ve svém duchovním životě nový impuls? Potřebujete čas a příle-
žitost k delšímu rozhovoru s knězem? Chcete poznat, jak se žije jiným ženám v obdob-
ných životních situacích? Přihlaste se víkend v Českém Těšíně. Je určen pro maminky, 
které z nejrůznějších důvodů vychovávají své děti samy. Kromě přednášek a ztišení bu-
dete mít příležitost k osobnímu rozhovoru s knězem, k prožití společenství modlitby 
i k setkání s jinými ženami. Program víkendu je určen pouze pro maminky. Děti je třeba 
nechat doma. Začíná v pátek 21. března v 18 hod. a končí v neděli po obědě. Víkend 
povede P. Antonín Krasucki, OP. Cena je 690 Kč.
Bližší informace a přihlášky: Marcela Řezníčková, e-mail: reznickova@arcibol.cz,  
tel.: 587 405 250–1, nebo je najdete na www.rodinnyzivot.cz

setkání žen v obtížných životních situacích
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve 
Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání bude 4. března od  
16 hod. Alena Večeřová bude mít pro zájemkyně připravenou tvořivou dílnu. Dal-
ší setkání 1. dubna nese název „Proti stresové odpoledne s MUDr. Jitkou Krau-
sovou“. Bližší informace: Marcela Řezníčková, e-mail: reznickova@arcibol.cz;  
tel.: 587 405 250–1

přirozené plánování rodičovství 
(PPR)

Toužíte po děťátku, nebo potřebujete 
početí předcházet? Chtěli byste lépe ro-
zumět přirozenému biorytmu ženské 
plodnosti? Ve spolupráci s Ligou pár páru 
pořádáme kurz symptotermální metody, 
který je zaměřen na podporu zdravých 
partnerských vztahů. Uskuteční se ve 
čtyřech setkáních pod vedením zkušené-
ho lektorského páru. Příspěvek na kurz 
200 Kč za osobu / 300 Kč za pár (pokud by 
výše částky byla důvodem neúčasti, osob-
ně se na nás obraťte a situaci vyřešíme). 
Další termíny jsou: 6. března, 20. března 
a 3. dubna. První setkání je určeno i pro 
širší veřejnost a je bezplatné. Další infor-
mace najdete na: www.rodinnyzivot.cz; 
kontaktní osoba: Alena Večeřová, e-mail:  
vecerova@arcibol.cz; tel.: 587 405 251

postní duchovní obnova  
pro muže

Muže, manžele, otce zveme na jednoden-
ní postní duchovní obnovu. Bude se konat 
12. dubna v klášteře bratří kapucínů na 
Kapucínské ulici č.2 v Olomouci. Obnovu 
povede a svým slovem obohatí P. Kamil 
Obr. Kromě přednášek nebude chybět 
společné slavení mše svaté, možnost při-
jmout svátost smíření, případně adorace 
či práce ve skupinkách. Podrobnější in-
formace najdete na www.rodinnyzivot.cz. 
Kontaktní osoba: Peter Markovič, tel.: 
587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz, 
skype: peter.markovic.office

duchovně rekreační pobyt  
pro ovdovělé v dolomitech

Vdovám a vdovcům nabízíme možnost na-
čerpat sílu do nádherné přírody italských 
Dolomitů. Jedná se o duchovně rekreační 
pobyt v pastoračním domě Velehrad v ter-
mínu 17. až 24. května. V domě je vlastní 
kaple, na programu bude duchovní pro-
gram i výlety různých obtížností (i pro 
méně zdatné), k dispozici bude autobus. 
V případě zájmu či dotazů se obracejte 
na e-mail: dubska.marie@volny.cz nebo 
tel.: 739 709 018. Přihlášky se zálohou 
1500 Kč je potřeba zaslat do konce února 
(číslo účtu bude v případě zájmu sděle-
no). Plánovaná cena u plně obsazeného 
autobusu je 6400 Kč.
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mariánská (drobotiny 2008)
Jako nejmladší dcera svých rodičů jsem 
u nich pobývala nejdéle. Dvě o dost starší 
sestry už měly své studijní povinnosti a já 
si užívala „benjamínkovství“ se vším všu-
dy. Trošku mám pocit, že nám to zůstalo. 
Občas jsem u rodičů s dětmi i na noc. To 
když má manžel noční a my druhý den 
vyrážíme za městskými aktivitami, které 
u nás na venkově nemáme.
Večer s rodiči uložíme děti a sedneme 
a povídáme o životě. Stále více si těch 
chvil se stárnoucími rodiči vážím. Nikdo 
neví, jak dlouho budou ještě trvat. Sna-
žím si všechny ty okamžiky zapamatovat. 
A společné modlitby. Tak si rodiče pa-
matuji od dětství. Skloněné, na kolenou. 
A my v modlitbě s nimi. Když u nich po-
bývám, připojuji se k nim. Denně berou 
do rukou růženec a svěřují do ochrany 
Panny Marie nás i naše rodiny. Zdraví, 
čisté duše a víru našich dětí, vyprošují tr-
pělivost a sílu v nesení životních křížů. Co 
koho trápí, všechno skládají k nohám naší 
nebeské Maminky.
Dojímá mě to. A učím se od nich. Uvědo-
muji si, že přes všechnu naši snahu nein-
vestujeme do vztahu s Bohem tolik, kolik 
bychom měli a potřebovali. Mohu jen 
prosit a doufat, že nám Pán dá čas, aby-
chom taky tak krásně dozrávali a nachá-
zeli v setkáních s Ním stále větší potěšení 
a radost. 
Ten den slavily všechny maminky svátek. 
Od Honzíka jsem dostala pusu a na papí-
ře krásný červený flek – srdíčko z lásky. 
A taky jsme jedno udělali babičce. Měla 
radost. Od ročního Jakoubka už nějakou 
dobu slýchám pro uši každé maminky 
dárek nejlahodnější: „Mmmam, mama, 
máma“. Ale to není všechno. 
K dokonalé oslavě patří oslava Dokonalé. 
Snažila jsem se, aby to večerní růžencové 
rozjímání byl dárek pro maminku s vel-
kým M. Naši nebeskou. V něm jsem jí 
taky odevzdávala srdce. Ta naše. A prosi-
la, aby je předložila svému Synu. Chvály, 
díky a prosby za všechno, co je v nás, za 
všechno, co jsme my. Za naše manželství, 
děti, rodiče. V ní máme vzor dokonalé-
ho mateřství. S láskou tu byla pro svého 
Syna od jeslí – a už před nimi, až po kříž. 
A až za něj. Je naší maminkou stále. Ona 
ví, rozumí, chápe, miluje. U ní nalezne-
me útěchu, radu a pomoc. Ona je matka 
milosrdenství, naděje naše, prostřednice 
a orodovnice naše. Ji smíme vzývat těmi 
nejkrásnějšími jmény – Růže tajemná, 
Věži z kosti slonové, Dome zlatý, Bráno 
nebeská, Hvězdo jitřní, Příčino naší rado-
sti… Maminko, oroduj za nás!

 Magdaléna Strejčková

svatost manželství – téma nového čísla časopisu Rodinný život
Hledáte inspiraci, jak zakomponovat modlitbu do svého rodinného života? Manželé 
Mikšů předtím, než vstoupili do manželství, žili v Komunitě Blahoslavenství a modlit-
ba tak získala v jejich životě důležité místo. Jak se jim daří uchovat si modlitební život 
v rodině? A jak vnímají atmosféru 
modlitby jejich děti? Přečtěte si roz-
hovor v časopise Rodinný život. Při-
neseme také tip na páteční rodinnou 
liturgii, kterou můžete oživit svůj 
rodinný život.
K tomuto tématu si dále můžete 
přečíst rozhovor se spisovatelem 
Oldřichem Seluckým (spisovatel 
získal v roce 2009 od Sdružení kato-
lických nakladatelů Spojených států 
amerických a Kanady první cenu za 
nejlepší katolickou knihu pro děti).
Tématu se bude věnovat i Dr. Ladi-
slav Heryán, kněz, salesián působící 
v Praze.
Svě žím fejetonem pov zbudí 
Mgr. Vladimír Koronthály, sekretář 
generálního vikáře pražské arcidi-
ecéze, manžel a otec tří dospělých 
dětí a šesti vnoučat.
Cyklus Manželství – cesta ke sva-
tosti pokračuje životním příběhem 
manželů Rosetty a Giovaniho Ghed-
do ze severní Itálie. Svým prostým 
životem mohou být inspirací i pro 
naši cestu ke svatosti.

příprava snoubenců na manželství
Chtěli byste se lépe připravit na společný život? Nabízíme vám tuto přípravu určenou 
zvláště párům, které se rozhodly uzavřít církevní sňatek. Mezi přednášená témata 
patří komunikace mezi partnery, řešení problémů ve vztazích, důležitost odpuštění 
i společně prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodi-
čovství, podstata svátostného manželství a manželský slib. Přednášejícími jsou zku-
šené manželské páry, které samy prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají 
v lásce. Jarní příprava bude zahájena 11.  až 13. dubna společně stráveným víkendem 
v Dubu nad Moravou (www.dubnadmoravou.cz). Účast na víkendu je nezbytnou sou-
částí přípravy. Další setkání budou v pátek 25. dubna, 9. května, 23. května a 6. června 
od 17 do 19.30 hod. na Biskupském náměstí 2 v Olomouci (sál Kurie arcibiskupství 
ve druhém patře). Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní dotazník, který najdete na  
www.rodinnyzivot.cz. Letní příprava začne víkendem 20. až 22. června a podzimní  
19. až 21. září. Informace: Lucie Cmarová, tel.: 587 405 252, e-mail: cmarova@arcibol.cz

kurz efektivního rodičovství (keR)
Možná i vy patříte mezi rodiče, kteří pomalu zjišťují, že výchovný styl, který jste ještě 
donedávna úspěšně uplatňovali při výchově svých dětí, přestává fungovat. Vaše prosby 
a požadavky vznesené směrem k dítěti zůstávají nevyslyšeny nebo jen částečně napl-
něny. Zraňuje vás ona neochota, nespolupráce, rozladěnost ve vztahu s vaším dítětem. 
Celou touto situací jste vyčerpáni a unaveni. Co s tím? Jak získat dítě ke spolupráci? 
Jaká pravidla nastavit? Jak komunikovat s dítětem, aniž bychom užili komunikačních 
bloků? Jak předcházet a eventuálně řešit sourozenecké boje? Co je potřeba změnit, aby-
chom si v rodině dokázali vycházet vstříc? Hledáte-li řešení těchto či podobných situa-
cí, přijměte pozvání k účasti na vzdělávacím programu pro rodiče, na Kurz efektivního 
rodičovství (KER), který zahájíme víkendem 8. a 9. března. Další setkání se uskuteční: 
13. března, 20. března, 27. března a 3. dubna vždy od 17 do 19.30 hod. na Biskupském 
nám. 2 v Olomouci. Lektoři kurzu jsou: Mgr. Ing. Jan Čapek (psycholog a terapeut v ob-
lasti manželského a rodičovského poradenství) a Marcela Kořenková (koordinátorka 
a lektorka projektu KER). Kurzovné je 700 Kč za osobu nebo 900 Kč za pár. Kapacita je 
omezena, hlaste se dopředu, a to e-mailem: korenkova@arcibol.cz nebo telefonicky na 
tel.: 587 405 250. Další informace o KERu najdete na: www.efektivnirodicovstvi.cz

 Stránky připravil Peter Markovič
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centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 241, 739 344 128
e-mail: katecheti@arcibol.cz
skype: olkatecheti
web: www.ado.cz/katechete

dVd matka tereza – pero v boží ruce
Film, který vám v tomto čísle chceme krátce představit, se věnuje známé osobnosti  
– blahoslavené Matce Tereze (1910–1997), misionářce z indické Kalkaty. Snímek má 
200 minut a je na dvou DVD nosičích. Celý film je tedy 
značně dlouhý (trvá více než tři hodiny). Pro využití při 
katechezi nebo na téma ve společenství proto doporuču-
jeme výběr některých podstatných myšlenek v krátkých 
pasážích z filmu, které lze využít tak, jak to nastiňuje zde 
uveřejněný článek věnující se katechetickému způsobu 
práce s životopisnými filmy o svatých, a přikládáme také 
krátkou inspiraci:
1. DVD
Na prvním z obou DVD je divák uveden do celého děje fil-
mu. Může zde sledovat dětství a mládí Matky Terezy až po 
její rozhodnutí zcela zasvětit svůj život Kristu, který je pří-
tomen v těch posledních nejubožejších a nejpotřebnějších. 
Již tento, dá se říci úvod k celému dalšímu životu Matky 
Terezy, nám poskytuje několik myšlenek důležitých pro život křesťana. Jedním z posel-
ství, které se také tematicky vztahuje k právě probíhajícímu Roku rodiny, je skutečnost, 
že vše, co Matka Tereza žila a dělala, se naučila již v dětství ve své rodině. Další inspira-
ce na prvním DVD najdete zde: 
•  64. minuta (ale i v jiných úsecích): Vidíme zde útoky místních obyvatel na dílo Mat-
ky Terezy. Myšlenka: Když se člověk snaží konat dobré dílo, často namísto úspěchu při-
jdou do cesty překážky, které se mu v tom snaží zabránit. Matka Tereza nám může být 
vzorem pro svou trpělivost a pokoru v těchto situacích.
- 68. minuta: Zde film nabízí dialog, který vystihuje charakteristiku kongregace Misio-
nářek lásky, které Matka Tereza založila.
2. DVD
•  Začátek: Opět reportáž proti Matce Tereze a jejímu dílu, dalším momentem je scéna, 
ve které Matka Tereza instruuje dívky, které jdou poprvé sloužit nemocným. V této in-
strukci je vyjádřena jedna z charakteristik služby Misionářek lásky, a to úsměv. Tímto 
mohou být tyto sestry inspirací také pro náš každodenní život. 
•  20. až 28. minuta: Sled scén, které popisují, jak se Pán staral o své dílo, které konal 

prostřednictvím Matky 
Terezy. Bůh nepotře-
buje žádné strategie 
a plány, ale jenom to, 
abychom mu důvěřova-
li. On sám si pak už vše 
povede.
•  64.  až  66.  minuta: 
V dialogu s knězem 
zde Matka Tereza mlu-
ví o noci ducha, kterou 
prožívala 40 let.
•  74. minuta: Modlitba 
Matky Terezy.
Na těchto několika pa-
sážích jsme si ukázali 
možnost katechetic-
kého uchopení celého 
filmu. Tento způsob 
práce s filmy doporu-
čujeme všem těm, kteří 
je chtějí využít filmy to-
hoto typu jako vhodný 
doplněk výuky či kate-
cheze. DVD si můžete 
zapůjčit u nás v centru, 
případně je k dostání 
v nejrůznějších inter-
netových obchodech, 
např. na: www.paulinky.cz 
za 399 Kč.

 Martina Orlovská 

libuše podlahová:  
první kroky učitele

Kniha První kroky učitele, která vyšla 
v edici První pomoc pro pedagogy, není 
sice novinkou na knižním trhu, přes-
to však stojí za připomenutí. Jedná se 
o praktického průvodce, který (jak na-
povídá název) může pomoci začínajícímu 
učiteli zorientovat se v situacích, které se 
mohou vyskytnout na jeho novém pra-
covišti a na které čerstvý pedagog nebyl 
v dostatečné míře připraven během studia 
na vysoké škole. Sama autorka, docentka 
Libuše Podlahová (působící na katedře 
pedagogiky na 
P e d a g o g i c k é 
fakultě Univer-
zity Palackého 
v Olomouci), 
v úvodu knihy 
uvádí: „Kdo si 
tohoto praktic-
kého průvodce 
přečte, nestane 
se automatic-
ky vynikajícím 
učitelem, ale 
stane se pou-
čeným a informovaným začínajícím uči-
telem. Bude-li později učitelem zdárně 
pokračujícím, záleží jenom na něm.“ 
Cílem publikace je tedy především infor-
movat, uvést do školní reality, ale také 
povzbudit a poradit, na co je třeba se pře-
devším v začátcích zaměřit. Čtenář se v ní 
seznamuje s tím, s čím se začínající učitel 
setká, případně může setkat a mohlo by 
ho zaskočit (s rozsahem povinností uči-
tele, s jeho administrativní činností, pra-
covním řádem, časovou náročností práce 
učitele, s možností pomoci uvádějícího 
učitele, s povinnostmi třídního učitele, 
s kompetencemi školní inspekce, mož-
nostmi dalšího vzdělávání, a podobně). 
Dále také připomíná a oživuje to, s čím se 
již učitel setkal během studia (příprava na 
vyučování, vedení žáků, řešení a preven-
ce nekázně, apod.). Publikace je vhodná 
nejen pro čerstvé absolventy pedagogic-
kých fakult, ale i pro ty z vás, kteří např. 
začínají vyučovat náboženství na škole. 
Knihu vydalo nakladatelství Triton v roce 
2004 a je možné si ji objednat v kterémko-
liv internetovém knihkupectví za běžnou 
cenu 149 Kč.  Terezie Pecháčková
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Životopisné filmy o svatých a jiných osobnostech
Na stránkách OLDINu jsme představili již několik životopisných filmů. V dnešním čís-
le vám představujeme určitý návod, jak je možné k obsahu těchto filmům katecheticky 
přistupovat. 
Na prvním místě je důležité si uvědomit, že ve většině případů tyto filmy nepředkláda-
jí přesná historická fakta. Záměrem režiséra není z jednotlivých skutečných událostí 
sestavit život konkrétního člověka, tak jak se odehrál, ale cílem je spíše vykreslit obraz 
dané osoby – její povahové vlastnosti, způsob jednání, charakteristiku duchovní života 
atd. Proto také zfilmované scény, nebo i zakomponované příběhy, bývají často smyšle-
né. Nejdůležitější není konkrétní událost, ale především slova či gesta jednotlivých po-
stav. Ze skutečného životopisu tedy autor scénáře často vybere jen několik stěžejních 
vět, které vystihují dílo, duši či osobnost daného člověka. A kolem těchto stěžejních vět 
je pak vytvořen nějaký příběh, děj filmu. 
Pro katechetu (učitele, animátora), kterému záleží na tom, aby menší i větší diváci 
načerpali z bohatství života dané osobnosti pro sebe užitek, je důležité, aby nejprve 
tyto podstatné momenty (epizody) ve filmu našel on sám. Poté je vhodné, aby na tyto 

hlasy a ohlasy
nezhyne rod, jenž věřit neustane, dědictví otců zachovej nám, pane!

Ve dnech 2. až 4. prosince L. P. 1713 byl v Olomouci pro farnost Opatovice (od roku 
1888 Velké Opatovice) vystaven dekret o znovuobnovení farnosti. Toto 300. výročí 
jsme si připomněli výstavou v kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích, kterou připravil 
náš pan farář P. Mgr. Aleš Vrzala ve spolupráci s Marií Korbelovou a Marií Pospíšilo-
vou. Během prosince 2013 a v lednu letošního roku jsme se díky této výstavě dozvěděli 
o všech kněžích, kteří v naší farnosti působili, i o těch, kteří se v naší farnosti narodili, 
dále také o důležitých meznících a událostech naší farnosti – např. zrekvírování zvonů 
a jejich návratu do věže kostela, o rekonstrukcích a opravách jak interiéru, tak exterié-
ru kostela. Mohli jsme si prohlédnout fotografie, a to jak staré téměř jedno století, tak 
i ty novější barevné dokumentující poslední důležité události spojené s naší farností. 
Někteří z nás při této výstavě nostalgicky zavzpomínali a vrátili se ve vzpomínkách do 
dětských let, ti věkově mladší zase zjišťovali, jak se kostel a jeho okolí během nedávných 
let proměnily. Většina z nás si při této výstavě uvědomila obrovský dar – a to dar víry, 
který vystihují slova známé písně „Nezhyne rod, jenž věřit neustane, dědictví otců za-
chovej nám, Pane!“   Kateřina Korbelová

Velké Opatovice
maškarní karneval aneb děti nás učí se smát

V sále orlovny ve Velkých Opatovicích se v neděli 26. ledna uskutečnil v pořadí již  
15. maškarní karneval, který byl pořádán Orelskou jednotou Velké Opatovice ve spolu-
práci s Římskokatolickou farností Velké Opatovice. Příjemná atmosféra a pestrý výběr 
masek umožnil rodičům, babičkám a dědečkům vrátit se zpět do svých dětských let a za-
vzpomínat tak na své první dávné angažmá ve světě pohádek a dospělých. Atmosféru maš-
karního karnevalu zcela ovládly úsměvy doprovázené otevřeností, emocemi a upřím-
nou osobní radostí dětí 
z přijetí své první role.  
Ne chy běl nespout aný 
pohyb plný nové energie 
a také tanec za doprovodu 
skvělé živé hudby v podání 
Jiřího Rosenberga. Pro-
gram byl doprovázen sou-
těžemi pro děti se zamě-
řením na plnění různých 
úkolů, při jejichž plnění 
i ti nejmenší sbírali první 
střípky své životní odvahy 
a statečnosti. Pro všechny účinkující byla připravena odměna a samozřejmě byly vy-
hodnoceny nejlepší masky, a i když radost z výhry nebyla zanedbatelná, převládalo 
zdravé vědomí skutečnosti, že výhra není vždy to nejcennější, co si účinkující z maškar-
ního karnevalu s sebou domů odnášejí. 
Nespoutaná radost, spokojenost a dětský úsměv byly v tomto případě velkou odmě-
nou...    Jaroslav Koudelka 

Velké Opatovice

luhačovická charita má nový 
sociální automobil

Charita Svaté rodiny v Luhačovicích  
30. ledna převzala „sociální automobil“ 
z rukou zástupce Českomoravské re-
klamní agentury Kompakt, spol. s r. o. 
Slavnostního předání se účastnili sta-
rostka obce Pozlovice Ing. Olga Tkáčová 
a starosta obce Biskupice Vojtěch Josefík. 
Dále byla přítomná oblastní ředitelka spo-
lečnosti Kompakt, spol. s r. o., Mgr. Marie 
Ježková s manželem a také představitelé 
jednotlivých společností, kteří se na pro-
jektu „sociálního automobilu“ finančně 
podíleli. Automobil požehnal místní farář 
ThDr. Hubert Wójcik, který Charitě Lu-
hačovice popřál spoustu šťastně najetých 
kilometrů.
Klíče od automobilu převzala Mgr. Lenka 
Semelová, která dodává: „Spolupráci se 
společností Kompakt, spol. s r. o., jsme 
zahájili v loňském roce. Těší nás, že se jim 
během minulého roku podařilo získat pro 
Charitu Luhačovice „sociální automo-
bil“, který bude moci organizace používat 
po dobu šesti let za symbolickou korunu 
ročně.“
Zástupce firmy Kompakt, spol. s r. o., 
oslovil několik desítek místních podni-
katelských subjektů s nabídkou možnosti 
financovat vůz značky Renault Kangoo 
pomocí nosičů reklamy, umístěných na 
automobilu. Nakonec se do projektu za-
pojilo 36 firem z Luhačovicka i celého 
Zlínska. Sociální automobil bude sloužit 
především pro potřeby uživatelů charitní 
pečovatelské služby.

 Mgr. Anna Martincová
Luhačovice

okamžiky upozornil i ostatní diváky, a to 
hned poté, co je uvede do logiky filmu.
Pokud má být film využit přímo při ka-
techezi či výuce náboženství, doporuču-
jeme pustit spíše jen tyto stěžejní pasáže 
(5 až 10 minut) a pak se již plně věnovat 
rozvinutí katechetou uvedeného tématu, 
jímž může být buď osobnost a dílo něja-
kého světce, nebo určitá hodnota, která 
je v daném úseku filmu zdůrazněná. Ten-
to způsob přípravy a práce může přispět 
k tomu, že sledování filmu nebude jen la-
cinou zábavou nebo diváckým zážitkem, 
ale může mít velmi konkrétní přínos a vý-
znam pro duchovní život člověka, který se 
na film dívá.   Martina Orlovská 
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informace o webu  
olomoucké arcidiecéze

Pokud si chcete doma v klidu znovu pře-
číst pastýřské listy otce arcibiskupa, po-
dívat se na termíny poutí, přečíst si reflexe 
na církevní události a najít další důležité 
informace, máte možnost na webu arci-
diecéze: www.ado.cz

Velehradský seminář 
duchovního filmu

V neděli 30. března v 16.30 hod. proběh-
ne na Velehradě projekce filmu Sny Akiry 
Kurosawy (USA/Japonsko 1990).
Ať jdeme jakoukoliv cestou víry, až do-
spějeme, na konec zjistíme, že tam končí 
i všechny cesty ostatní. Osm meditačních 
snů jako jediný příběh lidské duše a lid-
ského srdce legendárního japonského 
režiséra.
Tento film je již osmým pokračováním 
velehradského filmového semináře. 
Bude jím provázet doc. PhDr. Vladimír 
Suchánek, PhD., a po představení filmu 
a vlastní projekci bude následovat krátká 
přednáška s diskuzí. Film se promítá ve 
Velehradském domě sv. Cyrila a Metodě-
je v Sále kardinála T. Špidlíka. Vstupné je 
dobrovolné. 
Více informací: www.velehradinfo.cz, 
www.farnostvelehrad.cz 

postní duchovní obnova  
na Velehradě

V sobotu 29. března od 9 hod. proběhne 
ve Velehradském domě sv. Cyrila a Me-
toděje v Sále kardinála T. Špidlíka postní 
duchovní obnova zaměřená na rozjímání 
verše „Stvoř mi čisté srdce, Bože!“ – do-
provázejícím duchovním bude P. Ladi-
slav Árvai, SJ, člen komunity jezuitů na 
Velehradě. Přednášky se budou týkat 
zpytování svědomí a svátosti smíření 
a celá duchovní obnova vyvrcholí slave-
ním mše svaté ve velehradské bazilice. 
Cena, v níž je zahrnut také oběd, je 120 Kč 
na osobu. Z organizačních důvodů je nut-
né se předem přihlásit do 22. března na 
e-mail: info@velehradinfo.cz nebo na tel.: 
571 110 538. Srdečně zve Římskokatolic-
ká farnost Velehrad.
Více informací: www.velehradinfo.cz, 
www.farnostvelehrad.cz 

sbírání použitých poštovních známek
Ve farnosti Valašské Meziříčí shromažďují, odlepují, třídí a pak zasílají použité poš-
tovní známky na pomoc misiím do zemí třetího světa. Vytříděné známky předávají do 
Hnutí Rodina do Pardubic, odkud dále putují do Německa do benediktinského kláš-
tera Münsterschwarzachu. Minulý 
rok v květnu do tohoto kláštera odešlo 
osm banánových krabic plných odle-
pených známek. Výtěžek z prodeje šel 
především na zaplacení školného dě-
tem z nemajetných rodin a na pomoc 
zdravotnickým zařízení v nejchudších 
zemích v Africe. 
Farnost děkuje všem, kdo se do sbí-
rání známek zapojili a zaslali jakékoli 
množství známek. Děkujeme také 
těm, kteří se podílejí na jejich zpra-
cování před dalším odesláním. V le-
tošním roce za všechny byla sloužena 
dvakrát mše svatá. 
Známky můžete i nadále posílat na 
adresu: Římskokatolická farnost  
Valašské Meziříčí, Křížkovského 60/8, 
757 01 Valašské Meziříčí

nabídka farnosti staré město
Římskokatolická farnost Staré Město u Uherského Hradiště nabízí následující sklady 
a mobilní buňky, které používala při stavbě kostela Svatého Ducha:
– 3 ks buňka RENETA (5 x 2,5 m)
– 1 ks dvojbuňka RENETA (5 x 5 m, ze dvou stran prosklená)
– 3 ks sklad plechový (6 x 2,5 m)
– 1 ks sociální buňka IMECON (3 x 2,5 m, WC + koupelna) – předání bude podmíně-

no souhlasem sponzora IMECON Trnava
Nabízené zařízení vyžaduje před dalším použitím opravu. Zařízení bude přednostně 
poskytnuto farnostem (nikoliv jednotlivým farníkům), které staví neziskový farní ob-
jekt (kostel, kapli, pastorační centrum apod.).
Technický stav buněk a skladů si zájemci ověří přímo na staveništi kostela Svatého Du-
cha ve Starém Městě. Zájem o zařízení je nutno předem avizovat P. Mgr. Miroslavovi 
Suchomelovi, faráři (tel.: 572 541 277). Převzetí zařízení je nutno uskutečnit v 1. až  
2. čtvrtletí letošního roku. Cena zařízení při využití pro stavbu farního objektu  
– za odvoz.

pozvánka na zajímavou besedu
Farnost Velké Opatovice a Orel, jednota Velké Opatovice společně pořádají besedu 
s Mgr. Jaroslavem Koudelkou, trvalým jáhnem, který je zároveň policistou, na téma 
„Policie České republiky“. Beseda se koná v sobotu 15. března v sále orlovny ve Vel-
kých Opatovicích. Uskuteční se ve dvou základních blocích, a to ve 13.30 hod. pro děti  
do 15 let a v 17 hod. pro dospělé. Děti, ale i dospělí se budou moci v rámci besedy se-
známit se základním vybavením policistů, děti si mohou odnést propagační materiál 
a různé hry s bezpečnostní tematikou. Beseda bude zaměřena zejména na prezentaci 
struktury Policie ČR, popis činnosti, zahraniční mise a různé zajímavosti. Účastníkům 

besedy bude rovněž po-
skytnut dostatečný pro-
stor k dotazům, souvise-
jícími s tématem Police 
ČR či bezpečnosti.

         pouť Rodiny 
         neposkvrněné 
Tradiční setkání Rodiny 
Neposkvrněné se letos 
koná v sobotu 31. květ-
na na poutním místě 
v Šaštíně v bazilice Pan-
ny Marie Sedmibolest-
né, patronky Slovenska.Bazilika Panny Marie Sedmibolestné v Šaštíně
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komunita blahoslavenství
Pravidelné sobotní odpoledne – 8. března 
Téma: Bůh známý – neznámý
O krizích víry a duchovním růstu – přednáší sestra Veronika Bará-
tová
Program setkání:
 14.30 chvály
 15.00 přednáška + svědectví
 16.30 občerstvení (každý je pozván přinést něco do společného občerstvení)
 18.00 modlitební večer
 19.15 předpokládaný závěr setkání (autobus z Dolan do Olomouce: 19.30 hod.)

Duchovní cvičení
Téma: Nevíte, že jste byli pokřtěni v Krista Ježíše? (srov. Řím 6,3)
13. – 16. března
Přednáší sestra Veronika Barátová
Postní duchovní cvičení pro všechny; velikonoční tajemství spásy a můj křest. Jak den-
ně žít z moci křtu?
Součástí setkání jsou přednášky, společná liturgie, adorace, modlitební večery a mož-
nost duchovních rozhovorů. 
Přihlášky – www.blahoslavenstvi.cz , e-mail: akce@blahoslavenstvi.cz ( je třeba uvést 
jméno, adresu, kontakt, věk, datum a název cvičení).

Víkend pro mladé s Komunitou Blahoslavenství
28. – 30. března
Věk: od 17 do 35 let; možnost poznání života bratří a sester z komunity, seznámení se 
spiritualitou komunity, čas pro společnou osobní modlitbu, společné sdílení 
Elektronická přihláška na: www.blahoslavenstvi.cz 

Program všech akcí probíhá v Evangelizačním centru Komunity Blahoslavenství, 
783 16 Dolany 24, www.blahoslavenstvi.cz, e-mail: dolanykom@seznam.cz, tel.: 
731 626 132

pořád začínáme, no a co? aneb jak se u nás (ne)modlíme

ozVĚny

„Rodina, která se modlí, trvá.“ Tolik malý 
výňatek z pastýřského listu pro dobu ad-
ventní otce arcibiskupa Jana, ve kterém 
se zaměřuje hlavně na rodiny. Když jsem 
tento list pročítal, trochu jsem si posteskl, 
že u nás doma víru vůbec neprožíváme, 
o nějakém modlení ani nemluvě. Jsme 
sice věřící rodina, ale do kostela chodím 
pravidelně jen já a někdy se mi podaří vy-
táhnout i mladšího bráchu, nicméně tím 
to končí. Hned na úvod chci však říci, že 
to nemám rodičům za zlé, ba paradox-
ně spíše naopak, ale to by bylo na jiný  
článek. 
Teď abych se vrátil k tématu. Když jsem 
tedy pročítal tento list, říkal jsem si: „Co 
já, jako biřmovaný křesťan, ministrant 
a student Arcibiskupského gymnázia 
mohu udělat pro to, abychom se v rodi-
ně začali modlit?“ Odpověď byla celkem 
jednoduchá. Prostě se začni modlit. No 
a tak se jednoho dne neuvěřitelné stalo 
skutkem a společně s mým taťkou jsme 
se začali každý večer modlit růženec. Byl 
jsem nadšený. Aspoň teda chvíli. Asi za 
týden jsme s tím přestali. No nic, říkám si,  

zkusíme to jinak. A shodou okolností 
jsem od jedné dobré kamarádky, říkejme 
jí třeba Anežka, dostal „Průvodce dobou 
adventní“. No a opět se neuvěřitelné sta-
lo skutkem a už nejenom já a taťka, ale 
i mamka, sestra a brácha jsme se skoro 
každý den společně modlili u rozsvícené-
ho adventního věnce a bylo nám dobře. 
Ostatně jak tomu už při modlitbě bývá. 
Advent však brzy skončil, přišly Vánoce, 
v „Průvodci“ jsme otočili poslední strán-
ku a kdo by si myslel, že jsme se modlili 
dál, tak se mýlil. Naše modlitba totiž 
skončila taky. Říkám si opět, nevadí, tak 
začneme třeba další advent a uvidíme. 
Ale to už se zase na scéně objevila Anežka 

(Anežko, děkuji!), nabízejíc mi putovní 
sošku Panny Marie, která v naší farnosti 
putuje z rodiny do rodiny a ty se u ní, há-
dejte co, no přece modlí. A tak jsme asi už 
potřetí začali. Po týdnu však soška odpu-
tovala dále a my jsme překvapivě s mod-
litbou opět skončili. 
Jestli jste vydrželi číst až sem, tak si zřej-
mě říkáte, že je to sice pěkné, co nám 
tady píši, ale kde to má nějaký dobrý ko-
nec, čím nás to má povzbudit? CHYBA.  
To by byla velká chyba si toto myslet (i když 
taky jsem si to myslel). Dnes, s odstupem 
času, vidím ten úžasný a krásný dopad 
společné modlitby v rodině. A mohu po-
pravdě říci, to mi věřte, že srdce každého 
člena mé rodiny se byť třeba jen o trochu 
přiblížilo k Bohu, totiž k pravé lásce. Jaké 
jsou praktické dopady? Méně se hádáme, 
dokážeme si lépe naslouchat, jako sou-
rozenci máme lepší vztahy, umíme mezi 
sebou mluvit na rovinu atd. A i když se 
třeba teď zase nemodlíme, nevadí. Jak 
píše i otec arcibiskup, udělali jsme aspoň 
jeden krok správným směrem…

 Jakub G.
student Arcibiskupského

gymnázia v Kroměříži

moravskoslezská 
křesťanská 
akademie

Region Kyjov
Místo a čas konání: farní kostel, 14. břez-
na, po večerní mši svaté 
Akademický sochař Vladimír Matoušek: 
Vztah církve a umění ve 21. století
Místo a čas konání: Městská knihovna 
v Kyjově, 27. dubna, 14.30 hod.
Ing. Michaela Šojdrová: Křesťanské hod-
noty v Evropě 

Region Prostějov
Místo a čas konání: Cyrilometodějské 
gymnázium, Komenského 17, 19. března, 
17.30 hod.
Prof. Pavel Ambros, Th.D., SJ: Současné 
proměny života muže a ženy

Region Šumperk
Místo a čas konání: Farní středisko, Kos-
telní náměstí 4, 27. března, 19 hod.
Ing. Dr. Pavel Kopeček, Th.D.: Sv. Cyril 
a Metoděj

centrum laických aktivit
 Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
 tel.: 587 405 245
 e-mail: laici@arcibol.cz
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2. 3. neděle
 10.00 hod. • Nový Hrozenkov – mše svatá a žehnání re-

staurovaného hlavního oltáře  • arcibiskup Jan
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry) 

• biskup Josef
5. 3. středa
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – Popeleční středa • arcibis-

kup Jan a biskup Josef
7. 3. pátek
 18.00 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá k zahájení Národní 

poutě otců „Modlitby otců“ • arcibiskup Jan
8. 3. sobota
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a přijetí katechu-

menů mezi čekatele křtu • arcibiskup Jan
9. 3. neděle
 10.00 hod. • Kolín  nad  Rýnem  (Německo) – účast na 

oslavě 25. výročí instalace kardinála Joachima Meisnera  
• arcibiskup Jan

9. 3. neděle až 15. 3. sobota
 Hejnice – exercicie pro biskupy • arcibiskup Jan a biskup 

Josef
15. 3. sobota
 10.00 hod. • Olomouc – Caritas – arcidiecézní setkání var-

haníků • biskup Josef
 13.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá pro varhaníky • 

biskup Josef
16. 3. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá u příležitosti 

6. výročí úmrtí Chiary Lubichové • arcibiskup Jan
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (Arci-

biskupský kněžský seminář) •  arcibiskup Jan
17. 3. pondělí až 19. 3. středa
 Velehrad – setkání kněží a jáhnů moravských diecézí  

• arcibiskup Jan
19. 3. středa
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá ze slavnosti  

sv. Josefa • biskup Josef
21. 3.pátek až 23. 3. neděle
 Cetechovice – víkend s bohoslovci • arcibiskup Jan 
23. 3. neděle 
 10.30 hod. • Štípa – mše svatá u příležitosti 400. výročí 

úmrtí zakladatelky kostela • biskup Josef
25. 3. úterý
 17.00 hod. • Huštěnovice – mše svatá u příležitosti  

100. výročí narození Matky Vojtěchy Hasmandové  
• arcibiskup Jan

 17.15 hod. • Napajedla – adorace, mše svatá za nenarozené 
děti a průvod k hrobu Aničky Zelíkové • biskup Josef

 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zvěstování Páně • 
generální vikář Mons. Josef Nuzík

z diáře
aRcibiskupstVí

úmysly apoŠtolátu 
modlitby

Uzavřeno k 19. 2. 2014
Změna programu vyhrazena Snímek Josef Záboj

BŘEZEN 2014

Úmysl všeobecný 
Aby ve všech kultu-
rách byla respektová-
na práva žen a jejich 
důstojnost.
Úmysl evangelijní 
Za mladé lidi, aby 
mnozí z nich přijali Pánovo pozvání a obětovali svůj vlastní 
život hlásání evangelia.
Úmysl národní 
Za matky v požehnaném stavu, aby se jejich děti mohly narodit 
a vyrůstat v láskyplných rodinách.

DUBEN 2014

Úmysl všeobecný 
Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali 
o spravedlivé rozdělování přírodního bohatství.
Úmysl evangelijní 
Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakou-
šejí utrpení a nemoci.
Úmysl národní 
Za naše farnosti, aby byly oporou života z víry novému pokole-
ní křesťanů, zrozenému o Velké noci.


