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Velikonoční pastýřský list olomouckého 
arcibiskupa
Drazí bratři a sestry,
dnes jsme plní velikonoční radosti, protože Kristus 
vstal z mrtvých. On zvítězil a s ním všichni, za které 
se obětoval. Co to znamená pro nás a pro naše rodiny?  
Podívejme se v duchu na setkávání prvotní církve se 
Zmrtvýchvstalým.                                                   (strana 2)

Papež rodinám: Vaše modlitba bude 
pokladem církve 
Papež František napsal dopis rodinám, 
v němž prosí o modlitbu pro nadcházejí-
cí biskupský synod, který se uskuteční ve 
dnech 5. až 19. října 2014. Jeho tématem 
bude právě situace rodin.           (strana 5)

Samaritán pro lidi bez domova 
Jedním z nejstarších projektů Charity v olomoucké 
arcidiecézi je dům Samaritán. Lidé bez domova jsou 
asi ti první, v nichž křesťan vidí lidi potřebné. Kolika 
lidem konkrétně nabízíte střechu nad hlavou nebo  
jinou pomoc?                                                       (strana 8)

Nechte se inspirovat velikonočními 
myšlenkami arcibiskupa Graubnera
Olomoucké Centrum pro rodinný život nabízí 
pro nadcházející velikonoční dobu zájemcům 
zasílání citátů arcibiskupa Jana Graubnera 
formou SMS. Citáty budou tematicky zaměře-
né k Roku rodiny.                              (strana 10)
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velikonoční pastýřský list 
olomouckého arcibiskupa
Drazí bratři a sestry,
dnes jsme plní velikonoční radosti, 

protože Kristus vstal z mrtvých. On zví-
tězil a s ním všichni, za které se obětoval. 
Co to znamená pro nás a pro naše rodiny? 
Podívejme se v duchu na setkávání prvot-
ní církve se Zmrtvýchvstalým.

Hned na úsvitu šly ženy ke hrobu. 
Neseděly doma se svou bolestí a zkla-
máním, šly za Ukřižovaným a setkaly se 
s Božím poslem. Dostaly úkol povědět to 
učedníkům. Když poslechly a plnily své 
poslání, sám Ježíš šel proti nim. Teď je 
poslal on sám k učedníkům se vzkazem: 
ať jdou do Galileje, že tam ho uvidí. A uvi-
děli, přesto, že šlo o zemi, které se říkalo 
Galilea pohanů. Nechce poslat do naší 
země pohanů dnes právě nás?

Mnozí rodiče vyrostli ve víře tím, že 
v ní vychovávali své děti, že sami dělali, 
k čemu vedli děti. Když zvěstovali Boží 
slovo a sami ho uskutečňovali, zakouše-
li, jak je pravdivé a mocné. Když uváděli 
děti do důvěrného rozhovoru s Ježíšem, 
sami zakoušeli jeho oblažující blízkost. 
Když vedli děti k službě lásky, objevovali 
samotného Boha působícího v nich. 

Petr a Jan běželi ke hrobu spolu. 
Mladší a milující Jan byl rychlejší, prv-
ní viděl otevřený hrob a v něm plátna, 
ale nevešel. Dal přednost Petrovi, jako 
by chtěl vzkázat i nám, že nadšená víra 
a vynalézavá láska jsou v církvi motorem, 
který potřebuje řízení a jistotu autority 
představených. Viděli pruhy plátna, které 
omotávaly Kristovo tělo jako pouta, ale 
Kristus v nich už nebyl. Viděli znamení 
a uvěřili jeho poselství, přijali to, čemu 
dosud nerozuměli. Víra nepotřebuje dů-
kazy a nestaví na senzačních zjeveních, 
ale umí číst Boží znamení. Vidí znamení 
a věří tajemství, přijímá jeho poselství. 
Dar víry dává Bůh tomu, kdo je ochoten 
věřit, kdo o ten dar prosí.

Magdalena plakala u prázdného 
hrobu. Hledala Ježíše, chtěla aspoň jeho 
mrtvé tělo. Plná bolesti mluvila s anděly, 
dokonce i s Ježíšem, ale nepoznala ho. 
Teprve, když ji oslovil jménem, objevila 
svého Mistra. Objala mu nohy jako pro-
roku a Božímu vyslanci. Ježíš však nestál 
o její vyznání. Teď nebyl čas na osobní 
útěchu. Bylo třeba hlásat světu Kristovo 
vítězství. Proto ji poslal vydat svědectví 
apoštolům. Formace dnešních apoštolů 
začíná v rodině. Mateřské slovo a svědec-
tví o Kristově vítězství, moci a lásce budu-
je církev i vychovává budoucí kněze. Když 
rodiče dají život dětem, má Bůh koho vo-
lat. Když rodiče přivedou děti k přátelství 
s Kristem, má Bůh koho poslat, aby hlásal 
evangelium.

Emauzští učedníci byli plní bolesti 
a navzájem se utvrzovali ve smutku a bez-
naději, takže nebyli schopni poznat Ježíše, 
ani když se k nim na cestě připojil. Nechal 
je vymluvit. Trpělivě naslouchal. Pak jim 
vysvětloval Písma, předával Boží slovo. 

Jejich srdce se začala uzdravovat, začalo 
jim být s Ježíšem dobře. Dokonce přestali 
myslet na sebe a naléhali na Ježíše, který 
dělal, jako by chtěl jít dál, aby u nich poje-
dl a přespal. Skutek lásky a společenství 
s Kristem učedníky osvobodil od smutku 
a beznaděje. Láska otevírá oči. V jejím 
světle poznáváme Boha, protože, když 
milujeme, je v nás Bůh, který je Láska. 
A co teprve, když se společenství s Kris-
tem dovrší přijetím eucharistie! To může 
zakusit každá rodina.

Ježíš jim zmizel z očí. Oni správně po-
chopili, že musejí spěchat do společenství 
církve. Proto se ještě v noci vrátili k apo-
štolům do Jeruzaléma. Tam se jejich víra 
upevnila a oni se ve společenství církve 
znovu setkali s Kristem. Mluvili s apošto-
ly o Ježíši, a najednou ten, který byl příto-
men v jejich myslích, stál uprostřed nich. 
Lekli se. Nejsou obětí omylu? Viděli toho, 
kterého znali léta, a přece neměli jisto-
tu. Vzkříšení není návrat k pozemskému 
životu. Zmrtvýchvstalý je tentýž jako 
Ukřižovaný, ale má tělo oslavené. Dotkl 
se jich, jedl s nimi, aby poznali, že on není 
přelud. 

Zmrtvýchvstalý odevzdal apoštolům 
největší plod své smírné oběti: odpuště-
ní a pokoj. Dal jim moc odpouštět v jeho 
jménu, protože On sám v nich bude pů-
sobit, zázračně uzdravovat duše. Kéž by-
chom více chápali uzdravující sílu svátos-
ti smíření a dovedli ji správně užívat, aby 
se skrze nás šířil pokoj, spása a uzdravení 
světa!

Tomáš ještě nevěděl, že poznání 
z Boží milosti dává větší jistotu než dotyk 
prstem. Pán se snížil k jeho pochybnosti. 
Ale zval ho k víře, protože křesťan je po-
zván ne k tomu, aby seděl v jistotě, nýbrž 
chodil ve víře. Milost otevřela Tomášovi 
oči, žasl, vyznal víru a klaněl se. Nepotře-
boval víc. 

Pak pomohl Ježíš s rybolovem. Zá-
zračný rybolov už jednou zažili. To bylo 
jasné znamení. Byl to Ježíš. A tehdy jim 
řekl: Od nynějška budete lovit lidi. Bylo 
správné, že se vrátili ke své práci? Dostali 
přeci poslání svědčit o Zmrtvýchvstalém 
a získávat lidi pro Boží království, hlásat 
ze střech a ne stáhnout se do soukromí. 
Pracovali do rána. Bez úspěchu. Úspěch 
daruje Bůh, zvláště když jde o spásu duší, 
o růst Božího království. Snad si vzpo-
mněli, že jim říkal: Beze mne nemůžete 
dělat nic. Teď uvěřili, že s Ježíšem je mož-
né všecko.

Petr rád vyznal Ježíši svou lásku. 
Patřil mezi jeho přátele od počátku. Ale 
třikrát? Snad si vzpomněl na svoje trojí 
zapření a zarmoutil se, ale o to pokorněji 
vyznal znovu svou lásku. Pán mu svěřil 
svou církev. Nežádal od Petra dokona-
lost, ale lásku. Pro jeho lítost a pokoru mu 
mohl odpustit a znovu darovat nevinnost. 
Petr věděl, že ho Ježíš zná i se slabostmi. 
Tím více ho zavazovala Ježíšova důvěra. 
Příště už zbaběle neutekl, ale dal za Kris-
ta život.

Vítězný Kristus, který má všechnu 
moc v rukou, přikázal: Získávejte za učed-
níky všechny národy, ale i všechny souse-
dy, blízké i vzdálené, příbuzné. Křtěte 
a učte je zachovávat moje slovo. Kolik je 
kolem nás těch, které je třeba pro Krista 
teprve získat? Kolik nepokřtěných? A ko-
lik pokřtěných, ale nevyučených? Kolik 
rodičů a kmotrů zanedbalo svůj úkol? 
Kolik lidí v mé blízkosti čeká právě na mě, 
že je přivedu ke Kristu?

Své poslání na zemi Kristus splnil 
a vrátil se k Otci. Šel nám tam připravit 
místo a zase přijde, aby nás vzal k sobě, 
abychom i my byli s ním ve slávě Otcově. 
I já mám v nebi připravené místo! To stojí 
za námahu, abych ho obsadil! 

Apoštolové se modlili společně s Je-
žíšovou matkou a s jeho příbuznými. 
Společně se připravili na vylití Ducha 
Svatého, který dal církvi život. Církev 
vždy roste ze společného slavení boho-
služby. I domácí církev každé rodiny roste 
ze společné modlitby a společné účasti na 
bohoslužbě. Rodina, která se modlí, trvá, 
říkala blahoslavená Tereza z Kalkaty, jak 
si opakovaně připomínáme. 

Drazí bratři a sestry, mnozí jste 
udělali dobrou zkušenost společné 
modlitby v Adventu. Pokračujte v době 
velikonoční a přečtěte si při modlitbě 
jeden odstaveček z tohoto dlouhého 
listu. Když podle toho budete i jednat, 
ožije a zazáří nejen vaše rodina, ale celá 
diecéze. Stanou se z vás hlasatelé ra-
dostné zprávy a lidé si řeknou: Jak milé 
je vidět člověka, který přináší radost-
nou zprávu!

K tomu všem ze srdce žehná a pravou 
velikonoční radost přeje    arcibiskup Jan
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Mokrý duben – hojnost ovoce
Na svatého Jiří – vylézají z děr hadi a štíři

Snímek na titulní straně: Jiří Rusek

duben 2014 
2. duben – Mezinárodní den dětské knihy – výročí narození H. Ch. Andersena v roce 

1805
6. 4. 1974 zemřel Štěpán Trochta, rodák z Francovy Lhoty, kardinál, litoměřický bis-

kup v letech 1947 až 1974 (40 let)
18. duben – Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel – vyhlášen na 

zasedání UNESCO v roce 1983
24. 4. 1920 se narodil v Miloticích u Kyjova P. Jan Krist, bývalý dlouholetý farář v Trna-

vě u Zlína a emeritní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci 
(94. narozeniny)                         (jpa)

Jan XXiii. / Jan pavel ii.
Dělníci na vinici Páně
Arcibiskupství olomoucké vás srdečně zve na výstavu, kterou připomínáme dvě výraz-
né osobnosti na papežském stolci – Jana XXIII. a Jana Pavla II. Expozice je realizována 
u příležitosti jejich kanonizace dne 27. dubna 2014.
Výstavní projekt propojuje tři unikátní objekty na 
území města Olomouce. Hlavní část expozice je pre-
zentována v kryptě katedrály sv. Václava (Václavské 
náměstí). Zbylé dvě skromnější části lze shlédnout 
v arcibiskupském paláci (Wurmova 9) a ve vstup-
ním prostoru baziliky Navštívení Panny Marie na 
Svatém Kopečku u Olomouce (Sadové náměstí). 
Zájemci tak mají jedinečnou možnost se hlouběji 
seznámit nejen s životem a dílem obou papežů, ale 
např. i s jejich literární činností. Záměrem autorů je 
také připomenout návštěvu Jana Pavla II. v Olomou-
ci v roce 1995. Výstavy jsou doplněny řadou zajíma-
vých exponátů a fotografií. Expozice jsou přístupné 

ve dnech 26. dub-
na až 28. září 
2014 dle otevírací 
doby a řádu jed-
notlivých objektů.
Na výstavě spolupracují Arcibiskupská knihovna 
Olomouc, Arcibiskupství olomoucké, Římskokato-
lická farnost Svatý Kopeček u Olomouce, Římskoka-
tolická farnost sv. Václava Olomouc a Zemský archiv 
v Opavě, pobočka Olomouc. Mediálním partnerem 
je TV Noe a Radio Proglas. Výstavu finančně podpo-
řilo Statutární město Olomouc.
Současně zveme na dvě přednášky prof. Františka X. 
Halase, které se uskuteční v prostorách arcibiskup-
ského paláce v Olomouci. První bude zaměřena na 
pontifikát Jana XXIII. (5. květen, 18 hod.) a druhá 
připomene Jana Pavla II. (září, termín bude oznámen 
na webu arcibiskupství).  Martin Kučera
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arcibiskup Graubner se setkal s prezidentem zemanem,  
udělil mu popelec

Prezident Miloš Zeman, který na začátku března navštívil Olomoucký kraj, zaví-
tal ve středu 5. března po poledni také na poutní místo Svatý Kopeček. 
Návštěva poutní baziliky byla jedním z prvních bodů třídenního programu, který byl 
pro prezidenta Zemana v Olomouckém kraji naplánován. Uvítal ho zde arcibiskup Jan 
Graubner, který také prezidenta a jeho doprovod chrámem provedl. 

„Pan prezident připomněl, že 
na Svatém Kopečku byl více-
krát a že se mu tento chrám ve-
lice líbí. Podtrhl také význam 
hospice, který je v blízkosti 
baziliky, a poděkoval jeho 
pracovníkům, kteří pomáhají 
lidem prožívat těžkou etapu 
života, která však k životu pa-
tří,“ shrnul prezidentova slova 
arcibiskup Graubner.
Sám pak podle svých slov při-

pomněl, že na dnešní den připadá Popeleční středa, začátek čtyřicetidenní postní doby. 
„Sypáním popela na hlavu si připomínáme, že jsme jen prach a v prach se obrátíme, že 
po smrti zbude jen duše a na nás taky záleží, jestli bude náš život pokračovat v nebeské 
radosti,“ popsal olomoucký arcibiskup obsah své promluvy před hlavou státu a pokra-
čoval: „Půst nás vyzývá k zamyšlení nad tím, co je pro nás nejdůležitější, co máme ve 
svém životě změnit či odložit, abychom jednali jako moudří a směřovali ke svému cíli. 
Popelec nás vyzývá: Čiňte pokání a věřte evangeliu.“
V závěru setkání přijal prezident Zeman na vlastní žádost z rukou arcibiskupa Graub-
nera znamení popelce. Daroval pak svatokopecké bazilice novou knihu poutníků, do 
níž se také jako první návštěvník zapsal.   Jiří Gračka

novým děkanem teologické fakulty byl zvolen dominikán  
p. peter tavel

Do čela Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na 
období let 2014 až 2018 zvolil 19. března 2014 její akademický senát vedoucího  
Institutu sociálního zdraví, terapeuta a duchovního P. Petera Tavela, OP. Výsledek 
volby musí ještě potvrdit Kongregace pro katolickou výchovu v Římě.
P. Peter Tavel vystřídá ve funkci dosavadní děkanku Ivanu Vlkovou, která vede fakultu 
od roku 2006. V září končí její druhé funkční období, kandidovat už proto letos nemoh-
la. V novodobé historii fakulty se v jejím vedení vystřídalo celkem pět děkanů. 
Doc. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. (*1966) je 
absolventem oborů pozemní stavby na Sta-
vební fakultě Vysoké školy technické v Ko-
šicích, psychologie na Filozofické fakultě 
a teologie na Cyrilometodějské teologické 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 
V roce 2009 se stal docentem klinické psy-
chologie. Absolvoval psychoterapeutické 
vzdělání na Pražské vysoké škole psycho-
sociálních studií a roční vzdělání zaměřené 
na paliativní péči a doprovázení umírajících 
pacientů v Rakousku.
Ve své odborné práci se věnuje výzkumu psychologie zdraví, gerontopsychologie a spi-
ritualit. Na svém kontě má více než sto odborných vědeckých publikací. Je členem pres-
tižních odborných společností a řešitelem nebo spoluřešitelem více než deseti výzkum-
ných projektů.   Jiří Gračka

vyhlášení výběrového řízení
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky  
Církevní mateřské školy Svatojánek v Litovli s nástupem do funkce 1. 8. 2014.
Podmínky: praktikující katolík/ katolička, VŠ nebo SŠ vzdělání pedagogického směru, 
tříletá pedagogická praxe ve shodě se zákonem 563/2004 Sb. 
Přihlášky zasílejte do 25. dubna na adresu: Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro 
školy, Wurmova 9, 771 01 Olomouc; k přihlášce připojte: ověřené kopie dokladů o vzdě-
lání, životopis, přehled praxe, výpis z trestního rejstříku, doklad o zdravotní způsobi-
losti a vaši představu o církevní MŠ v rozsahu do tří stran.  (cpš)

nový rektor olomoucké 
univerzity se ujal funkce

Složením slibu a převzetím zlatého ře-
tězu jako dokladu důstojnosti a práv 
Univerzity Palackého byl 5. března do 
své funkce slavnostně uveden rektor 
Jaroslav Miller.
Inauguraci spolu s ním absolvovali v ar-
cibiskupském paláci v Olomouci i děkani 
pěti fakult. Slavnostního aktu se zúčast-
nil také arcibiskup Mons. Jan Graubner. 
Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D. 
(1971) studoval historii a filologii v Olo-
mouci (Univerzita Palackého), v Bu-
dapešti (Středoevropská univerzita) 
a v Oxfordu (University of Oxford, Lady 
Margareth Hall).   Josef Pala

i počátkem letošního léta se 
studenti sjedou na velehrad

Několik stovek vysokoškoláků se ve 
dnech 7. až 11. května sejde na Velehra-
dě, aby diskutovali o aktuálním tématu 
limitů. Přednášet budou i zahraniční 
hosté. Letošní Studentský Velehrad pro-
běhne duchu motta: LIMITY – Poznej. 
Přijmi. Překonej.
Mladým lidem z České republiky a Slo-
venska budou přednášet osobnosti, jako 
je např. světoznámý exorcista Elias Vella, 
psychiatr a pedagog Max Kašparů, švý-
carský kazatel Andreas Boppart, bývalý 
poslanec a český velvyslanec ve Vatikánu 
Pavel Jajtner nebo kněz a molekulární bi-
olog Marek Orko Vácha. Bohatý program 
nabídne také řadu sportovních, duchov-
ních a společenských aktivit, workshopů 
a především také hudebních koncertů.
Přípravný tým již v současné době pra-
cuje na maximum, aby se letošní ročník 
vydařil tak, jako všechny dosavadní. 
Akci organizuje Vysokoškolské katolické 
hnutí Česká republika, o. s. Záštitu nad 
letošním ročníkem převzal olomoucký 
arcibiskup a metropolita moravský Jan 
Graubner, který se setkání též zúčastní. 
Více na www.studentskyvelehrad.cz

 František Jemelka

pozvání pro ministranty
Srdečně zveme ministranty ke mši svaté 
na Zelený čtvrtek 17. dubna v 9.30 hod. 
v katedrále sv. Václava v Olomouci. Mi-
nistrantské oblečení s sebou. Sraz minis-
trantů půl hodiny přede mší svatou v kří-
žové chodbě katedrály.
Připomínáme také, že se připravuje Mi-
nistrantská pouť v Arcibiskupském gym-
náziu v Kroměříži v sobotu 6. září. Zváni 
jsou kněží, jáhni, ministranti a rodiče. 
Více informací na: www.ministranti.info

 P. Jiří Kupka
biskupský delegát  

pro ministranty
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projev papeže františka o rodině na začátku konzistoře
O těchto slovech papež dlouho přemýšlel. Sdělují, co Svatý otec očekává od práce 
těchto dnů. Takto komentoval vatikánský tiskový mluvčí Federico Lombardi pro-
jev papeže Františka, který pronesl 20. února 2014 v úvodu kardinálské konzisto-
ře, jejímž tématem je rodina. 
Přinášíme text papeže v plném znění.
Drazí bratři, 
srdečně vás zdravím a společně s vámi děkuji Pánu, který nám dává tyto dny setkávání 
a společné práce. Vítáme zejména spolubratry, kteří budou v sobotu 22. února 2014 
uvedeni do kardinálského úřadu a doprovázíme je s modlitbou a bratrskou láskou.  
Děkuji kardinálu Sodanovi za jeho slova.
V těchto dnech se budeme zvlášť zamýšlet nad rodinou, která je základní buňkou lid-
ské společnosti. Hned na počátku dal Stvořitel muži a ženě požehnání, aby byli plodní 
a rostli počtem na Zemi. Rodina je proto ve světě jakoby odrazem Boha, jediného v Trojici. 
Naše úvahy budou mít stále před očima krásu rodiny a manželství, velikost této tak  

jednoduché a zároveň tak bohaté lidské skutečnosti, utvářené z radostí a nadějí, těž-
kostí a bolestí, stejně jako celý život. Budeme se snažit prohloubit teologii rodiny a způ-
soby její pastorace v současných podmínkách. Čiňme tak s hloubkou a bez sklouznutí 
ke „kazuistice“, neboť to by nevyhnutelně snížilo úroveň naší práce. Rodinou se dnes 
opovrhuje, je s ní špatně zacházeno. Po nás se žádá, abychom poznali a uznali, jak je 
krásné, pravdivé a dobré vytvářet rodinu, být rodinou v současnosti. Je to nezbytné pro 
život světa, pro budoucnost lidstva. 
Jsme vyzváni, abychom vyzdvihli zářivý Boží plán s rodinou, a pomáhali manželům jej 
uskutečňovat a doprovázeli je v tolika těžkostech.
Děkujeme kardinálu Kasperovi za cenný příspěvek, který nám poskytuje ve svém úvod-
ním slově.
Děkuji vám všem, přeji hezký den! 

papež rodinám: vaše modlitba bude pokladem církve 
Papež František napsal dopis rodinám, v němž prosí o modlitbu pro nadcházející 
biskupský synod, který se uskuteční ve dnech 5. až 19. října 2014. Jeho tématem 
bude právě situace rodin. 
„Vaše modlitba bude poklad, který obohatí církev. Modlitební podpora je více než kdy 
jindy potřebná a významná především z vaší strany, drahé rodiny. Blížící se shromáž-
dění synodu se bude totiž zvlášť věnovat vám, vašemu povolání a poslání v církvi a ve 
společnosti, problémům v manželství, rodinném živote, při výchově dětí, a úloze rodin 
v poslání církve,“ píše papež. 
V další části dopisu se papež zamýšlí nad postavou Marie a Josefa, kteří přináší dítě Je-
žíše do chrámu. Papež František poukazuje také na postavu Simeona a Anny a dodává, 
že Kristus spojuje generace. Rodinám též píše: „Prožíváte tolik hezkých chvil... Jestliže 
však chybí láska, schází i radost. A autentickou lásku nám dává Ježíš: Dává nám své 
Slovo, jež osvěcuje naši cestu; dává nám Chléb života, který nás posiluje v každoden-
ních těžkostech.“   (čbk)

svatohostýnský kalendář 2015
Se značným předstihem – již na valné 
hromadě Matice svatohostýnské, kte-
rá se bude konat v neděli 4. května, si 
mohou poutníci a návštěvníci Svatého 
Hostýna zakoupit stolní Svatohostýn-
ský kalendář na rok 2015 i s přehledem 
poutí na tento rok.

Na stránkách kalendáře jsou zachyceny 
repliky starých svatých obrázků nejoblí-
benějšího moravského poutního místa, 
z nichž nejstarší je datován rokem 1850 
až po ten nejnovější z roku 1956. Obrázky 
zapůjčilo Matici svatohostýnské Městské 
muzeum v Bystřici pod Hostýnem. 

 Josef Pala

zemřel p. václav divíšek
Ve věku 94 let zemřel 19. března 2014 
v Lukově u Zlína P. Václav Divíšek, 
emeritní lukov-
ský farář a kněz 
pražské arcidie-
céze. 
P. Václav Divíšek 
se narodil 4. úno-
ra 1920 v Rovině 
u Příbrami. Kněž-
ské svěcení přijal v Praze 29. června 1944. 
Působil v Hostivicích, Nýřanech, Všeru-
bech, Lišťanech, Dýšině u Plzně, Zvíkov-
ci, Mléčicích, Chříči u Rakovníka a ve 
Staré Roli u Karlových Varů, kde byl za-
tčen a 9. listopadu 1950 odsouzen ke dva-
náctiletému žaláři za údajnou velezradu. 
V roce 1960 byl na amnestii propuštěn se 
zákazem výkonu kněžské služby po dobu 
deseti let. Pracoval jako dělník u voda-
řů. Od roku 1969 působil ve Vejprnicích 
u Plzně, potom v Krásné Hoře u Příbrami 
a ve Smečně. V roce 1988 byl opět zbaven 
kněžského souhlasu. Odjel na Moravu do 
Luhačovic, kde tajně vypomáhal ve far-
nosti. Od 1. dubna 1990 již jako důchodce 
nastoupil do Štípy k Milosrdným sestrám 
sv. Kříže, ale již 1. července 1990 se stal 
administrátorem blízké farnosti Lukov, 
kde byl po čtyřech letech jmenován fa-
rářem. V Lukově žil a působil až do své 
smrti a také je zde pohřben na místním 
hřbitově.  Josef Pala

Snímek Roman Albrecht
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matice svatokopecká v roce 2014
Letošní rok je pro Matici svatokopeckou již 91. rokem její existence. Byla založena 
místním kaplanem P. Arnoštem J. Vovsem s cílem a posláním přispívat na údržbu pout-
ního chrámu Navštívení Panny Marie, uvádět Svatý Kopeček v širší známost a zajišťo-
vat podmínky pro příchozí poutníky. Činnost dnešní Matice se od tohoto poslání příliš 
neliší, navíc nabízí svým členům i široké veřejnosti programy zaměřené duchovně, or-
ganizuje poutní zájezdy, pořádá tematické besedy a koncerty. 
A co konkrétního v tomto roce připravujeme?
Aby byl důstojný a významu tohoto poutního místa odpovídající vstup do baziliky, v mi-
nulých třech letech jsme restaurovali kamenné prvky a sochařskou výzdobu v tomto 
prostoru. Letos chceme dokončit opravu spodní části centrálního schodiště a vyměnit 
dlažbu v místech, odkud promlouval k mládeži a dalším stovkám přítomných blaho-
slavený Jan Pavel II. při památném setkání v květnu 1995. Přestože naše bazilika stojí 
na kopci, stále zde přetrvávají problémy s odvodněním a vzlínáním vlhkosti do zdiva. 
Proto Matice hodlá letos provést odvodnění ambitu (za přislíbené finanční spoluúčasti 
vlastníka) a opravu jedné kaple v ambitu.
Již počátkem tohoto roku jsme uspořádali přednášky doplněné promítáním na téma: 
První stavby na Svatém Kopečku, Činnost Charity na Olomoucku v letech 1922 až 
1954, Blízký Východ z blízka a Za čajem na Srí Lanku. Navštívili jsme výstavu betlémů 
ve Švábenicích a kostel v Lulči, kde Janu Andrýskovi přišlo na mysl vystavět na podě-
kování Panně Marii kostelík na Svatém Kopečku. Na 23. března jsme připravili přenáš-
ku s promítáním na téma Kláštery na Svatém Kopečku a v dubnu navštívíme výstavu  
Gotické Madony na lvu v Arcidiecézním muzeu v Olomouci, kde bude možnost prohléd-
nutí i Madony zapůjčené z Louvru. Od 7. do 10. dubna proběhnou exercicie našich čle-
nů ve Vranově u Brna vedené naším 
otcem Gorazdem. 
V poslední době se rozvíjí spoluprá-
ce se sesterskými Maticemi svato-
hostýnskou, velehradskou a svato-
antonínskou. Po vzájemné dohodě 
od letošního roku chceme zavést 
tradici společných poutí těchto Ma-
tic, a to vždy poslední květnovou 
neděli. První taková pouť se usku-
teční na Svatém Kopečku v neděli 
25. května v 10.30 hod. se zpívanou 
Dvořákovou mší, poté bude pro-
hlídka baziliky a od 17 hod. násle-
duje v bazilice koncert Ave Maria 
v podání Collegium vocale Olo-
mouc. 
V dubnu pořádá Matice svatoko-
pecká pouť do Říma na svatořečení 
blahoslaveného Jana Pavla ll., na 
květen připravujeme jednoden-
ní poutní zájezd do ciziny. Dne  
26. července vyjíždíme na tradiční 
pouť do Staré Vody u Libavé a 16. 
srpna zajišťujeme komentovanou 
prohlídku všech prostor baziliky. V pátek 15. srpna vycházíme z Velehradu přes Svatý 
Hostýn na Svatý Kopeček (tzv. Moravská Compostela) s příchodem 19. srpna, v den 
zakončení odpustkových slavností. Na 4. října spolupořádáme pouť seniorů, jejíž sou-
částí a též oslavou 335. výročí vysvěcení našeho chrámu bude v 15 hod. koncert, v němž 
v podání MUSICA NOVA zazní Dvořákovy Biblické písně op. 99 s duchovní meditací 
R. Lukařského z CD záznamu. Následující den (5. října) pak zmíněné oslavy završíme 
slavnou mší svatou v 10 hod. v bazilice. Po dohodě s duchovní správou budeme ve dru-
hém pololetí pořádat další akce, jejichž termíny budou posléze upřesněny.
Celoročně provozujeme Muzeum Matice svatokopecké, počátkem prosince každého 
roku zde instalujeme výstavu betlémů, která trvá do konce vánoční doby. Pro děti z celé 
farnosti každoročně pořádáme velkou mikulášskou nadílku.
Pro všechny zájemce, které tímto srdečně zvu do našich řad (bližší informace:  
www.maticesvatokopecka.cz), máme velice důležitou informaci. Každou druhou sobotu 
v měsíci je v 9 hod. v bazilice sloužena mše svatá za všechny živé i zemřelé členy Matice 
svatokopecké.   Ing. Jan Preč

předseda Matice svatokopecké

svatý kopeček 2014 – přehled 
akcí a bohoslužeb

 20. dubna – Droždínské hody (9 hod.)
 26. dubna – XX. skautská pouť (9 hod.)
 27. dubna – Radíkovské hody (9 hod.)
 4. května – Lošovské hody (9 hod.)
 11. května – Samotišské hody (9 hod.)
 16. května – Noc muzeí (18 – 24 hod.)
 18. května – Pouť rodin (10.30 hod.)
 23. května – Noc kostelů (18 – 24 hod.)
 25. května – I. pouť Matic (10.30 hod.)
 31. května – Svátek Navštívení Panny 

Marie (9 hod.)
 1. června – Svatokopecké hody (9 hod.)
 15. června – Pouť Modliteb za nejmenší 

(10.30 – 14 hod.)
 22. června – Slavnost Těla a Krve Páně 

(10 hod., farní den)
 15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Pan-

ny Marie
15. – 19. srpna – IV. Moravská Compostela 

(z Velehradu) 
 16. srpna – Komentované prohlídky 

areálu (12 –17 hod.)
 17. – 19. srpna – Odpustkové slavnosti
 17. srpna – mše svaté: 7.30, 9, 10.30, 

15 hod.
 18. srpna – mše svaté: 9 a 17 hod., mezi 

nimi adorace
 19. srpna – mše svaté: 9 a 17 hod., mezi 

nimi adorace, při mši sva-
té v 17 hod. – završení  
Moravské Compostely

 7. září – XIX. pouť Matice svatoko-
pecké (15 hod.)

 12. září – Slavnost Jména Panny  
Marie (9.00, 18.00)

 14. září – Pouť ZŠ Voršily z Olomou-
ce (15 hod.)

 20. září – Romská pouť (11 hod.)
 4. října – IV. pouť seniorů (10 hod.)
 5. října – 335 let od vysvěcení chrá-

mu (10 hod.) 

svaté schody v bazilice  
na svatém kopečku

Za téměř 400 let existence tohoto pout-
ního místa přišlo k Panně Marii nespočet 
poutníků, ne všichni však o Svatých scho-
dech (někdy též Bolestných) věděli, natož 
aby je navštívili. Svaté schody připomí-
nají 28 schodů v jeruzalémském paláci, 
po nichž vystupoval Kristus před svým 
odsouzením k Pilátovi. V bazilice jsou 
umístěny mezi chodbami v přízemí a pa-
trem v severní části přiléhající k chrámu 
(tyto chodby v minulosti spojovaly chrám 
s klášterem, který byl zbourán počátkem 
18. století v souvislosti s přistavěním již-
ního a severního křídla chrámu). 
Svaté schody jsou přístupny z Muzea 
Matice svatokopecké, zájemci je mohou 
prohlédnout v provozní době muzea, 
tedy v letním čase – v soboty od 12 do 17 
hod., v neděle a svátky od 10 do 17 hod., 
v zimním čase provozní doba končí již  
v 16 hod.
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Mnoha lidem se zdá, že mluvit o majetku 
v souvislosti s činností církve je nepatřič-
né a slovo „peníze“ do kostela snad ani 
nepatří. Jak je to ve skutečnosti?
„Je to plod země a plod lidské práce 
a stane se nám chlebem věčného života,“ 
modlí se každý kněz při mši svaté během 
přípravy darů. Každá lidská práce, každý 
dotek člověka při práci vytváří užitnou 

hodnotu pro sebe i pro druhé a tuto hod-
notu jsme ve směně zvyklí vyjádřit peně-
zi. Tak se i peníze stávají součásti našeho 
každodenního duchovního života.

Co tedy patří do poslání církve a jaké 
místo v něm peníze mají?
Církev je nezisková organizace, která 
vedle své hlavní činnosti provozuje také 
činnost ekonomickou. „Posláním Církve 
římskokatolické je uchovávat a vykládat 
zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium, 
vykonávat posvěcující služby, zvláště po-
svátnou liturgii, a vytvářet viditelné a or-
ganizované společenství latinského obřa-
du s Kristem na základech života ve víře, 
naději a lásce, zejména prostřednictvím 
zbožnosti, apoštolátu a hmotné a du-
chovní dobročinnosti.“ Tak zní Základní 
dokument Církve římskokatolické a to je 
také její hlavní činnost.
Kromě toho ale existuje i činnost ekono-
mická, která slouží jako doplňkový zdroj 
příjmů, a podle již zmíněného Základní-
ho dokumentu je „prováděna v souladu 
s platnými předpisy ČR, ve všech obo-
rech, ve kterých jsou oprávněny podnikat 
ostatní soukromoprávní subjekty.“

Na jakých základech dnes stojí hospo-
daření Arcibiskupství olomouckého?
Arcibiskupství je samostatným právním 
subjektem – neziskovou organizací, kte-
rá provozuje jak hlavní, tak ekonomickou 
činnost. V rámci té hlavní je arcibiskup-
ství mimo jiné zřizovatelem církevních 
škol, jako jsou gymnázia v Prostějově, 
Kroměříži a na Velehradě i základní a ma-
teřské školy na mnoha místech arcidiecé-
ze, a dále zřizovatelem Charit.
Zároveň je arcibiskupství zřizovatelem 

některých podniků. Patří mezi ně spo-
lečnosti s ručením omezeným Arcibis-
kupské zámecké víno Kroměříž, Kristýn 
služebník a Arcibiskupské lesy a statky 
Olomouc, dále Nadace arcibiskupa Leo-
polda Prečana i další spolky a mešní na-
dace. Je také majitelem nájemních bytů, 
některých školních budov a drobných 
pozemků.

Tato základna se s probíhajícím proce-
sem majetkového narovnání asi výraz-
ně zvětší…
V to doufáme. Arcibiskupství mohlo žádat 
a také požádalo o asi 40 tisíc hektarů lesů 
a polí i o řadu budov. Zároveň je přijíma-
telem tzv. finanční náhrady za nevydatel-
ný majetek, ta ročně dosahuje částky asi 
220 milionů korun a bude vyplácena cel-
kem 30 let. Asi čtyři procenta z ní přitom 
odvádíme jako příspěvek na financování 
celorepublikových aktivit, do solidárního 
fondu a do rezervního fondu, které jsou 
pro všechny diecéze společné.
Stále také dostáváme od ministerstva kul-
tury příspěvek na podporu činnosti. Ten 
v současnosti představuje asi 160 milionu 
korun za rok, od roku 2016 se ovšem část-
ka bude snižovat a po 17 letech přestane 
být vyplácena úplně.

Co všechno se z přijatých peněz musí 
platit?
Veškeré výnosy slouží k pokrytí hlavní 
činnosti, jak je definována výše. V sou-
časné době se ze státního příspěvku na 
činnost platí především mzdy všech za-
městnanců arcidiecéze, kterých máme asi 
550 – patří mezi ně kněží, dále techničtí 
administrátoři a účetní v jednotlivých 
děkanátech, pastorační asistenti v Cha-
ritách a farnostech, nemocniční kaplani, 
katecheti i další.
S tím, jak bude zmíněný státní příspěvek 
snižován, se pak budeme muset spoleh-
nout na výnosy z již obdrženého majet-
ku – výnosy z vrácených lesů a polností 
i výnosy z investované finanční náhrady, 
kterou chceme uložit u celkem čtyř fi-
nančních ústavů.

Jaké další plány s nově nabytým majet-
kem máte?
Z části peněz, které jsme dostali jako zmí-
něnou finanční náhradu, chceme pomoci 
farnostem při předfinancování jejich pro-
jektů. Nejčastěji se jedná o opravy farních 
budov, které jsou mnohdy památkově 
chráněny, a přitom se nacházejí ve stavu 
nutně vyžadujícím rekonstrukci. Sama 
farnost ale na takovou investici většinou 
nemá peníze. Použijeme část finanční 

náhrady, která nám sice nepřinese přímý 
finanční zisk, ale pomůže nám zachovat 
historické památky pro další generace.
Připravujeme také některé sociální pro-
jekty, například v Lidečku poskytujeme 
dům, v němž by obec mohla zprovoznit 
tři byty jako chráněné bydlení.

Jaké bude hospodaření jednotlivých 
farností?
Každá farnost je samostatný právní sub-
jekt zodpovědný za hospodaření a správu 
majetku. Její výnosy zajišťují krytí nákla-
dů na provoz, běžné opravy a investice 
a jejich část, pevně stanovená podle klíče 
daného počtem výdělečně činných věří-
cích, je odváděna na pokrytí společných 
aktivit arcidiecéze, jako jsou pastorační 
centra, školy nebo Charity. Stejně tak 
bude na arcibiskupství odváděna část 
z výnosu restituovaného majetku ke kry-
tí ubývajících prostředků na mzdy. Klíč 
není ještě stanoven.

Jaká je v této nové situaci úloha kněží 
– nepřibude jim kvůli správě majetku 
příliš mnoho starostí, zůstane jim vů-
bec čas na duchovní správu?
Musíme především říci, že vlastní maje-
tek farností není a nebude velký – zatímco  
arcibiskupství žádá o již zmíněných 40 
tisíc hektarů, všech 418 farností na jeho 
území se dohromady hlásí o asi tři tisíce 
hektarů pozemků. Každý kněz se pak 
bude moci rozhodnout, jestli se správě 
majetku bude věnovat sám, protože třeba 
má mezi svými farníky někoho, kdo by 
měl o pronájem pole zájem, nebo tuto sta-
rost přenechá na arcibiskupství prostřed-
nictví založeného podniku Arcibiskupské 
lesy a statky Olomouc, s. r. o.

Bude v nové situaci fungovat i nějaký 
kontrolní mechanismus?
Bez kontroly to ani nejde, všichni jsme 
lidé chybující. Peníze a majetek jsou jako 
magnet, přitahují všechny bez rozdílu 
a volný přístup k jejich užívání může být 
cestou do pekel. Proto nelze spoléhat na 
dobrou vůli, ale důležité kroky se musí 
prověřovat. Kontrolní orgány budou 
fungovat jak na nižších úrovních, tak na 
arcibiskupství, kde se zřizuje kontrolní 
oddělení.

Je majetkové narovnání vůbec výhod-
né? Nebylo by jednodušší nechat si pla-
tit od státu a majetek, s nímž jsou jen 
starosti, mu nechat?
Na takto položenou otázku nemohu než 
odpovědět: Ano, bylo by to snadnější. Ma-
jetek požadovaný v restitucích ale před-
stavuje „dědictví otců“ a obrazně řečeno 
volá svého pána. Máme odpovědnost za 
odkaz minulých generací, který musíme 
věrně spravovat a předat těm, kdo přijdou 
po nás – posunout toto dědictví otců o tři-
cet let dopředu, což vůbec není snadné.

 Jiří Gračka

nové financování cíRkve
majetek, peníze… ale především boží království

Procesem majetkového narovnání, který od loňského roku probíhá v České repub-
lice, vstupuje církev naší země do nového období, kdy se bude spoléhat především 
sama na sebe a na vlastní schopnost financovat veškeré své aktivity. Správa majet-
ku, na jehož vydání čeká i olomoucká arcidiecéze, je ovšem podle jejího ekonoma 
Ing. P. Vojtěcha Kološe také úkolem duchovním.

Snímek Jiří Gračka



O L D I N
4 / 20148 azylový dům samaRitán

samaritán pro lidi bez domova 
Jedním z nejstarších projektů Charity 
v olomoucké arcidiecézi je dům Sama-
ritán. Lidé bez domova jsou asi ti první, 
v nichž křesťan vidí lidi potřebné. Ko-
lika lidem konkrétně nabízíte střechu 
nad hlavou nebo jinou pomoc?
Od roku 1991, kdy Samaritán vznikl, se 
s postupem času naše služby rozrostly 
v celou paletu. Stále větší význam mají 
kromě nabídky bydlení i jiné formy pomo-
ci. V roce 2013 jsme přímo v ulicích pra-
covali v terénním programu se 425 lidmi, 
v nízkoprahovém denním centru, kam 
se chodí lidé bez domova najíst, umýt či 
pro radu bylo 1208 osob. Noclehárna pro 
muže se 14 lůžky obsloužila 277 mužů 
a mužský azylový dům se 46 lůžky 124 
lidí. Desetilůžkovou noclehárnu pro ženy 
využilo 45 žen a azylový dům s 15 lůžky 
pak 39 žen. Dále máme ordinaci praktic-
kého lékaře, kudy prošlo 527 osob. Dlu-
hové poradenství – Vzestupná spirála 
– začalo pracovat se 174 novými klienty. 
I když se lidé v jednotlivých službách mo-
hou překrývat, je čtenářům asi zřejmé, že 
je počet osob v extrémní nouzi značně vy-
soký. Bohužel navíc stále narůstá. Někdy 
stačí být nablízku, jindy pomůžeme mate-
riálně (strava, hygiena, praní, ošacení…). 
Vždy jsme k dispozici radou. Pro řadu lidí 
je nezbytné akutní přespání – noclehár-

na. Azylové domy a na ně navazující byd-
lení v bytech jsou pak k dispozici těm, kdo 
jsou odhodláni svou situaci řešit.

Kolik takových zařízení má Charita 
v naší arcidiecézi? Jakou nabídku mají 
pro tyto lidi jiné organizace na našem 
území? Stačí to? 
V olomoucké arcidiecézi se lidem bez 
domova věnuje ve větším rozsahu šest 
oblastních Charit (Olomouc, Otrokovice, 
Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valaš-
ské Meziříčí, Šternberk), nabídka se dle 
regionů liší. Nadto je řada služeb posky-

tována třeba sezonně nebo doplňkově. 
Charita není jediná, kdo bezdomovcům 
pomáhá. Jsou zde zařízení samospráv, 
Armády spásy, Červeného kříže a dalších 
organizací. Jestli služby stačí, nelze říci 
plošně. Každý region má ale své potře-
by a lidé bez domova v něm také. Na ně 
je třeba myslet, když se pro ně mají dělat 
služby. Možná znáte bajku o lišce a džbá-
nu. Někdy jde více o kvalitu než o kvanti-
tu. Oproti jiné problematice je bezdomo-
vectví téma podceňované a tedy i služeb 
by mohlo být více. 

Jací lidé v jakých situacích se dostávají 
do takové situace? Jaká je naděje, že se 
někteří z nich vrátí do normálního ži-
vota? Daří se to někdy?
Stát se to může každému, pro někoho je 
riziko vyšší. Ohroženi jsou především 
lidé s nízkým vzděláním, bez rodiny nebo 
často po rozvodu, zdravotně postižení, 
psychicky nemocní. V poslední době na-
bývá na významu téma zadluženosti, kte-
ré spolu s nezaměstnaností tvoří základní 
pilíř problémů. Závislosti sem patří rov-
něž. Trochu bych se lidí na ulici zastal, 
protože pokud pijí, je to pro ně jisté anes-
tetikum. Zůstává otázkou, jestli jsou bez-
domovci proto, že pijí, nebo pijí, jelikož 
jsou bezdomovci. Naděje na normální 
život je vždy, ovšem svět lidí dlouhodo-

bě žijících na ulici 
je převážně světem 
beznaděje. Sám 
si myslím, že ho 
opravdově ani ne-
můžeme pochopit. 
To je ovšem na sa-
mostatný rozhovor. 
A zda se někdy daří 
návrat? Zajisté ano, 
jinak by ta práce ani 
nešla dělat. Úspěch 
je samozřejmě vět-
ší, pokud se to řeší 
hned v začátku, než 
když někdo upadne 
na naprosté dno. 
Někoho stačí tzv. 
nakopnout a pora-
dí si i sám. Jsou ale 
i lidé, které třeba 

doprovázíme na jednání apod. 

Znáte řadu lidských tragédií. Kterým 
lidským krachům by se podle vás dalo 
předcházet a jak?
V současnosti mě tíží především zadluže-
nost. Není to jen o tom, že si lidé vypůjčí 
a nemohou splácet. Řada lidí dluží státu 
či veřejným subjektům – na zdravotním 
pojištění, odpadu, pokutách. A právě stát 
se chová jako velmi dravý věřitel, čímž 
náklady exekutorů a právníků rostou. 
Tím si bezdomovce sám produkuje, což 
je v zásadě i drahé. Konkrétní kroky proti 

zadluženosti se zvolna realizují, ale vždy 
jsou pomalejší než bystrost podvodníků, 
kteří se snaží lichvářskými metodami 
tvořit si novodobé otroky. A daří se jim to. 
Stejně tak mě mrzí rozsah hazardu u nás, 
který má nesmírný dopad na mnoho ro-
din. Jsem pro jeho přísnou regulaci.

Jak vypadá náboženská situace vašich 
klientů? Je možné jim pomoci i cestou 
duchovního života?
Vždy jsem tvrdil, že bezdomovectví není 
problém materiální, nýbrž hodnotový 

a duchovní. Týká se to celé společnosti. 
Nemocné rodiny a vztahy produkují bez-
domovce. Každý člověk má duchovní po-
třeby, ovšem vyloženě věřících mezi lidmi 
bez domova není mnoho. Od loňského 
podzimu nabízíme možnost osmi mužům 
žít v menším křesťanském společenství 
v Dolanech. Díky podpoře otce arcibisku-
pa máme zajištěnou péči o obyvatele ka-
pucínem bratrem Maxmiliánem. Je to pro 
nás nová zkušenost. V souvislosti s touto 
aktivitou se objevil zájem některých lidí 
o svátostný život či vzdělávání ve víře. 
Mám z toho radost a prosím o modlitbu 
za toto dílo.

Na všechno asi nestačí vaši zaměstnan-
ci. Najdou se i dobrovolníci? Jak by vám 
mohli pomoci ostatní lidé? 
Máme řadu milých dobrovolníků, bez 
nichž by nízkoprahové denní centrum 
i terénní program měly problémy. Těší 
nás spolupráce s farnostmi v děkanátu, 
které se zapojují do tradiční sbírky „Kra-
jíc chleba pro chudé“. Pomáhají nám za-
jišťovat potraviny na zimu. Občas máme 
i odpůrce, ale milí podporovatelé jejich 
vliv převáží. Práce je mnoho, ale Pán po-
sílá lidi i zdroje v pravý čas.

Na otázky odpovídal Mgr. Petr Prinz, 
vedoucí Azylového domu Samaritán 
v Olomouci.

Kuchař Azylového domu Samaritán pan Zujev připravuje dvě stě 
porcí polévky pro lidi bez domova.

Snímek Josef Pala
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připravujeme noc kostelů
I v letošním roce se uskuteční Noc kostelů, a to v pátek 23. května od 18 do 24 hod. Je 
to dobrá příležitost, jak udělat něco pro ty, kteří víru v Boha a cestu do společenství 

církve teprve hledají. Noc kostelů má být 
především svědectvím o naší víře a nabíd-
kou (preevangelizací) pro ty, kteří přijdou 
v tu noc do kostela většinou jako zvídaví 
návštěvníci.
Letošní rok je v naší arcidiecézi vyhlášen 
jako Rok rodiny, a proto doporučujeme 
Noc kostelů obohatit o tuto tematiku, 
a nabídnout návštěvníkům vhled do živo-
ta našich křesťanských rodin. 
Očekáváme podobnou účast zapojených 
farností, sborů a modliteben jako vloni, 

kdy se Noci kostelů zúčastnilo téměř 200 zájemců.
Přihlásit se můžete stále skrze elektronickou přihlášku, kterou naleznete na webo-
vé stránce olomouckého arcibiskupství (www.ado.cz). Protože však je již po uzávěr-
ce, můžeme vám nabídnout pouze základní propagační materiály, a to v omezeném  
množství.
Bližší informace získáte na tel.: 587 405 245 (P. Mléčka), nebo 587 405 290 (L. Nágl), 
www.nockostelu.cz   Pavel Mléčka

komunita blahoslavenství
Pravidelné sobotní duchovní odpoledne
Motto: Stvoř mi čisté srdce, Bože
5. dubna, od 14.30 do 17 hod.
Typické překážky odpuštění
Přednáší Kateřina Lachmanová 

Duchovní obnova pro ženy
Motto: Tvé tělo je chrámem Ducha Svatého (1Kor 6,19) 
1. až 4. května 
Duchovní cvičení pro ženy, které se ještě setkání s biblickými tanci neúčastnily. Pozvá-
ní objevit sama sebe jako chrám živého Boha, skrze modlitbu tancem a gestem. Při-
jmout hlouběji své tělo a svoji ženskou identitu. Součástí jsou také přednášky, liturgie, 
adorace a možnost duchovních rozhovorů. 
Přihlásit se můžete prostřednictvím internetových stránek, nebo na e-mailu:  
akce@blahoslavenstvi.cz ( je potřeba uvést jméno, adresu, kontakt, věk, datum a název 
cvičení)
Finanční příspěvek za ubytování a stravu činí 1350 Kč, duchovní cvičení začínají vždy 
ve čtvrtek mší svatou v 18 hod. a končí v neděli po obědě kolem 14 hod.
Program probíhá v Evangelizačním centru Komunity Blahoslavenství, 783 16 Dolany 24, 
www.blahoslavenstvi.cz, e-mail: dolanykom@seznam.cz, tel.: 731 626 132

cursillo pro muže na Gruni
Termín: 24. – 27. dubna 
Cursillo je cesta, jak v dnešní době 
prožívat křesťanství jako radostný 
a osvobozující způsob života a jak ten-
to prožitek předávat dál. Prožít Cur-
sillo znamená učit se nasazovat svoje 
schopnosti v církvi a ve společnosti.
Setkání se uskuteční v Domě sv. Josefa 
na Gruni (Staré Hamry) v Beskydech. 
Začátek ve čtvrtek večeří v 18 hod., 
konec v neděli po 16. hodině. Dům sv. 
Josefa se nachází v překrásném hor-
ském prostředí na hřebeni ve výši 800 m s nádhernými výhledy. Příjezd autem přímo 
až k domu, jinak vlakem do Ostravice a dále autobusem do stanice Staré Hamry – most 
a odtud budete odvezeni autem až k domu (nutno předem domluvit se správcem na tel.: 
737 374 819). 
Přihlášky: písemně na adrese: Zdena Labounková, Družební 19, 779 00 Olomouc, tel.: 
585 414 647, nebo e-mailem: zdenka.l@volny.cz, http://cursillo.hyperlink.cz

centRum laických aktivit

centrum laických aktivit
 Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
 tel.: 587 405 245
 e-mail: laici@arcibol.cz

moravskoslezská křesťanská 
akademie

Region Kyjov
• Místo a čas konání: Městská knihovna 
v Kyjově, 27. dubna, 14.30 hod.
Ing. Michaela Šojdrová: Křesťanské hod-
noty v Evropě 

• Místo a čas konání: farní kostel, 22. červ-
na, 14.30 hod.
PhDr. Roman Zaoral: Středověcí poutníci 
na cestě do Říma 

Region Olomouc
• Místo a čas konání: Arcidiecézní muze-
um, Václavské nám. 3, 16. dubna
Mgr. Michal Řoutil, Ph.D. (Filozofická 
fakulta UK Praha): Objevování ruské ikony 
v 19. a 20. století 

• Vídeňské nové město – Heiligenkreuz – 
24. května – jednodenní exkurze s odbor-
ným průvodcem
Doc. Dr. Ing. Pavol Černý (Filozofická fa-
kulta OU Ostrava)
PhDr. Roman Zaoral (Fakulta humanit-
ních studií UK Praha) 

Region Prostějov
• Místo a čas konání: Cyrilometodějské 
gymnázium, Komenského 17, 9. dubna
Doc. Petr Chalupa: Ukázky biblické arche-
ologie 

• Místo a čas konání: Cyrilometodějské 
gymnázium, Komenského 17, 21. května, 
17.45 hod.
PhDr. Hana Bartková: Židovští občané 
v Prostějově 

Region Zlín
• Místo a čas konání: Klášterní budova 
Regina, Divadelní 6, 15. dubna, 18.30 
hod.
Ing. Vladimír Výleta: Život běžného Inda je 
pro Evropana nepředstavitelný; přednáška 
o cestě do Indie za malomocnými
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pouť rodin
Pouť rodin na Svatém Kopečku u Olomouce pořádá v neděli 18. května Centrum pro 
rodinný život Olomouc spolu s KDU ČSL Olomouc.
V 10.30 hod. slouží v bazilice Navštívení Panny Marie poutní mši svatou olomoucký 
arcibiskup Mons. Jan Graubner, od 12 do 13 hod. v ambitech hudební vystoupení Pavla 
Helána, od 13 do 15 hod. program pro děti (klauni, skákací hrad, hry).

duchovní obnova pro rodiny s dětmi 
Bude se konat o víkendu 13. až 15. června v poutních domech na Svatém Hostýně.  
Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je za-
bezpečeno hlídání dětí pečovateli. Náplní víkendu jsou promluvy kněze, společná 
modlitba, adorace, mše svatá, Cesta světla, možnost svátosti smíření nebo rozhovoru 
s knězem. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry. Začíná se v pátek večeří v 18 hod. 
a končí v neděli obědem kolem poledne. Během víkendu je zajištěno celodenní stravo-
vání a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se sociálním zařízením.
Bližší informace a přihlášku naleznete na: www.rodinnyzivot.cz, kontaktní osoba: 
Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz

nechte se inspirovat velikonočními myšlenkami  
arcibiskupa Graubnera

Olomoucké Centrum pro rodinný život nabízí pro nadcházející velikonoční dobu zá-
jemcům zasílání citátů arcibiskupa Jana Graubnera formou SMS. Citáty budou tema-
ticky zaměřené k Roku rodiny.
Myšlenky budou na mobilní telefon zasílány vždy ráno v období od neděle Zmrtvých-
vstání Páně (20. dubna) až do slavnosti Seslání Ducha Svatého (8. června), kterou doba 
velikonoční končí. Přihlásit se lze už nyní nebo kdykoliv později, a to až do konce veli-
konoční doby.
Pro přihlášení k odběru stačí odeslat SMS ve tvaru VAM +JAN na telefonní číslo 
736 315 315. Služba je zdarma, zájemce platí pouze za odeslanou přihlašovací SMS 
podle svého tarifu. 

týdenní pobyt pro osamělé 
matky s dětmi v termálních 
lázních velké losiny

Tento pobyt v termínu od neděle 20. do 
soboty 26. července je určen pro všechny 
matky, které z různých důvodů (nepro-
vdání se, rozvodu, ovdovění apod.) vycho-
vávají své děti samy. Přijet mohou i ma-
minky samy, bez dětí (děti jsou na táboře, 
nebo jsou už velké). Setkání je rozdělené 
do dvou částí – vzdělávací a rekreační. 
Dopolední program zahrnuje přednášky 
odborníků a kněze. V průběhu předná-
šek je zajištěn program pro děti. Během 
dne je i možnost k osobním rozhovorům 
s přítomnými odborníky nebo knězem, 
který je přítomen po celou dobu setkání.  
Každý den je možnost zúčastnit se mše 
svaté a společných modliteb. Rekreační 
část setkání je v odpoledních hodinách 
a lze ji trávit buď individuálně a nebo se 
zapojit do společně připravovaného pro-
gramu pro celou rodinu, výletu, výtvar-
ných dílen apod. Pokud máte o pobyt 
zájem, napište si o bližší informace a při-
hlášku přímo na adresu: Centrum pro 
rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 
Olomouc, tel.: 587 405 251, e-mail:  
reznickova@arcibol.cz, nebo je najdete 
na: www.rodinnyzivot.cz
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dopis otci arcibiskupovi
V adventu jste nás, otče arcibiskupe, vyzval, abychom se společnou modlitbou v ro-
dinách začali otevírat Bohu a jeho lásce a v době Vánoc jsme měli ve svých rodinách 
přidat cvičení vzájemné lásky. Ze své osobní zkušenosti mohu potvrdit, že obojí je pro 
život rodiny velmi důležité. Ve chvílích společné modlitby cítíme všichni mnohem in-
tenzivněji, že k sobě jako rodina patříme. Společná modlitba nás otevírá nejen Bohu 
a jeho lásce, ale také sobě navzájem. Učí nás důvěře, těší v starostech, pomáhá snadněji 
si odpouštět. To je zase náš úkol pro postní dobu…
V modlitbě můžeme také vyjádřit svou vděčnost za všechna dobra, která nám Bůh 
dává, lépe si uvědomit všechny jeho dary a také můžeme vyjádřit vděčnost za naše  
děti/manžele a projevit jim svou lásku. Součástí naší rodinné modlitby bývá kromě 
díků a proseb také část, kdy si vzájemně řekneme, čím nás ten druhý ten den nejvíce 
potěšil. My, rodiče to řekneme dětem a děti potom nám. Někdy dá dost práce uvědomit 
si, čím nás kdo potěšil, protože ve všedním životě máme tendenci vidět spíše to, co se 
nám nelíbí a také na to ostatní většinou pěkně hlasitě upozorňujeme. Vnímat dobro, 
náznaky lásky a pozornosti, vidět v druhém dar a ne přítěž a potom to ještě nahlas vy-
slovit – to je mnohem těžší. Tyto chvíle ale patří v naší rodině k těm nejhezčím a zvláště 
děti si o ně často samy říkají.
O společnou modlitbu i vědomé projevy lásky však musíme každodenně bojovat 
a mnohdy se nám to nedaří. Často se necháváme pohltit každodenními starostmi, 
únavou a nechutí. Chceme mít svůj klid a tak mnohdy společnou modlitbu vynecháme 
a členům domácnosti se spíše vyhýbáme, než abychom hledali cesty, jak je láskyplně 
potěšit. Přesto se nevzdáváme a jakmile si svou chybu uvědomíme, snažíme se k Bohu 
i k sobě navzájem znovu a znovu vracet.
Jsme vděčni, že své osobní zkušenosti, radosti i starosti, můžeme sdílet i s dalšími ro-
dinami, se kterými se pravidelně setkáváme. Od ledna se snažíme zaměřovat právě na 
„cvičení lásky“ a spolu s knězem hledáme „ohromné maličkosti“, kterými si lásku v ro-
dinách můžeme projevovat. Na toto téma jsme v Týdnu manželství uspořádali i setká-
ní pro manžele a vztahům v rodinách a posilování vzájemné lásky a důvěry se chceme 
nadále věnovat.
Děkujeme za zvláštní pozornost, která je věnována v tomto roce nám rodinám, za kon-
krétní impulsy k proměně našich životů a především za Vaše modlitby za nás! My mů-
žeme přislíbit tu naši.   Rodina K. z Vyškova

díky za pastýřský list
Otče arcibiskupe Jane, chtěl bych Vám 
poděkovat za Váš pastýřský list, kterým 
nás povzbuzujete a ukazujete nám kudy 
se dál ubírat. 
V dětství jsme se doma večer modlili vět-
šinou pouze s mamkou a postupem času 
se začal každý modlívat sám a tato situace 
trvala až do současnosti, kdy mám 23 let. 
Obvykle jsme se sešli celá rodina pouze 
u nedělního oběda, kdy jsme se společ-
ně pomodlili před jídlem. Tato tradice 
se jako jediná zachovala. Byl jsem velice 
nadšený, když o první neděli adventní se 
četl Váš list, a mamku oslovil natolik, že 
jsme si o něm povídali u nedělního oběda 
a společně jsme se domluvili, že bychom 
se mohli vždy večer scházet u adventního 
věnce. Nápad se ihned ujal a všichni byli 
moc rádi. Z toho jsem viděl, že bychom 
to všichni rádi změnili, ale nikdo pro to 
nic neudělal. Z mého pohledu je to úkol 
rodičů a já jsem rád, že se jej tak dobře 
zhostili.
Večer jsme se tedy sešli u adventního 
věnce a společně se modlili, děkovali, 
prosili a společně jsme také uzavřeli den. 
V průběhu adventu jsme se sice občas ne-
potkali vždy celá rodina, protože každý 
chodí domů i spát různě, ale myslím že 
z větší části se nám to dařilo. I otevřenost 
a hloubka modliteb rostla úměrně s ad-
ventem. Po adventu se sice modlíme opět 
každý sám, ale tyto modlitby nás jako ro-
dinu daly více dohromady.  
  Adam N. , Zlín

Rekolekce pro mládež s komunitou cenacolo
V Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži se ve dnech 14. až 16. března konaly rekolek-
ce pro mládež vedené mladými muži z komunity Cenacolo, kteří přijeli ze Slovenska. 
Celý víkend byl zaměřen na téma rodiny a odpuštění. Dozvěděli jsme se mnoho infor-
mací o komunitě Cenacolo, jejíž základ byl položen matkou Elvírou v Itálii a zhlédli 

jsme představení o Marnotratném synovi 
zrealizovaném komunitou v roce 2011. 
Komunita dává naději mladým na okraji 
společnosti – narkomanům. Pomocí prá-
ce a modlitby léčí jejich závislosti. 
Postní doba je skvělou příležitostí i pro 
nás zbavit se svých závislostí. Bylo tedy 
dohodnuto, že po dobu víkendu nebude-
me používat mobilní telefony a omezíme 
mluvení.
Byli jsme také vyzváni k usmíření. Měli 
jsme možnost přijmout svátost smíření – 
téměř po celou dobu nám byl k dispozici 
P. Martin Sekanina, školní kaplan našeho 
gymnázia.
Obnova zahrnovala mše svaté, adorace 
a samozřejmě i osobní modlitbu. Akce se 
zúčastnilo více než 40 mladých lidí – stu-
dentů, absolventů a přátel Arcibiskupské-
ho gymnázia v Kroměříži. 
Celý víkend byl velmi naplno prožitý. Strá-
vili jsme krásné tři dny s Bohem a přáteli.

 Jana Rusková 
studentka Arcibiskupského gymnázia 

v Kroměříži
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už jste se někdy ve farnosti či doma modlili cestu světla?
Všichni známe postní pobožnost křížové cesty, která ve 14 zastaveních přibližuje Ježí-
šovu cestu od Pilátova soudu přes smrt na Golgotě až k uložení jeho těla do hrobu. 
Cesta světla je nová pobožnost, která na křížovou cestu navazuje a v dalších 14 zasta-
veních nás vede od prázdného hrobu přes setkání 
Vzkříšeného s učedníky až k Seslání Ducha Svatého. 
Vzkříšený Ježíš, o němž při Cestě světla rozjímáme 
a s nímž se na této cestě setkáváme, nám otvírá no-
vou životní perspektivu. Vzkříšený Ježíš nás naplňuje 
jistotou, že skutečně vstal z mrtvých a že je nám stále 
nablízku. Vědomí této jeho velké lásky k nám a všem 
lidem nás naplňuje radostí a povzbuzuje, abychom se 
nebáli o Kristu mluvit před druhými. 
Jednotlivá zastavení Cesty světla
 1. Pán Ježíš vstal z mrtvých
 2. Učedníci nacházejí prázdný hrob
 3. Pán Ježíš se ukazuje Marii Magdalské
 4. Vzkříšený s učedníky na cestě do Emauz
 5. Pán Ježíš se dává poznat při lámání chleba
 6. Pán Ježíš se zjevuje apoštolům
 7. Pán Ježíš dává moc odpouštět hříchy
 8. Vzkříšený utvrzuje víru Tomáše
 9. Ježíš se setkává s učedníky u Genezaretského jezera
 10. Pán Ježíš rozmlouvá s Petrem
 11. Pán Ježíš posílá své učedníky do celého světa
 12. Pán Ježíš vystupuje do nebe
 13. Učedníci s Pannou Marií očekávají Ducha Svatého
 14. Seslání Ducha Svatého
Průběh pobožnosti Cesty světla je podobný křížové cestě. Po každém oznámení tématu 
zastavení řekne předsedající: „Kristus vstal, aleluja!“ Lid odpovídá: „Opravdu vstal, 
aleluja!“ Mezi jednotlivými zastaveními je vhodné vložit sloku nějaké velikonoční  
písně.
Na závěr může předsedající pozvat účastníky, aby si od paškálu rozsvítili svíčku a do-
provodit toto gesto slovy: „Jdi a nes světlo Krista Vzkříšeného bratřím, které potkáš.“ 
Poté je možné udělat obnovu křestního slibu. 
V současné době jsou k této pobožnosti vytisknuty dvě příručky. První nese ná-
zev Cesta světla – Velikonoční pobožnost, jejímž autorem je olomoucký arcibiskup  
Mons. Jan Graubner. Vydalo ji Kartuziánském nakladatelství Brno. Na Centru pro kate-
chezi v Olomouci je k dispozici i verze „Cesta světla pro děti“. Děti se během pobožnos-
ti seznámí s hlavními velikonočními událostmi a jsou přiměřeným způsobem uvedeny 
do jejich rozjímání. Tuto pobožnost je vhodné se modlit především v době velikonoční, 
protože rozjímá události spojené právě s touto liturgickou dobou. S nabízenou bro-
žurkou můžete pracovat v hodinách náboženství, při katechezích s dětmi, při pobož-
nostech pro děti i v rodinách. Brožurku „Cesta světla pro děti“ si můžete objednat na  
e-mailové adrese: katecheti@arcibol.cz nebo na tel.: 587 405 241.
Doporučujeme také navštívit s farností či osobně poutní místa, kde je Cesta světla vy-
budována. V České republice je ve Slavkovicích a na Svatém Hostýně. Uvidíte, že vás 
modlitba Cesty světla povzbudí na vaší cestě za Kristem.  Anna Skočovská

film cirkus motýl
Americký krátkometrážní snímek Cir-
kus Motýl oslovuje mladé po celém světě, 
a nejenom ty. Film je zaměřen na hod-
notu lidského života. Ukazuje nám, že 
velmi záleží na postoji, který ke svému 
životu zaujmeme. V hlavní roli filmu se 
představil známý handicapovaný řečník 
a křesťanský kazatel Nick Vujicic, který 
přednáší na toto téma po celém světě. 
Díky své délce (20 minut) je snímek velmi 
dobře využitelný pro katechezi nebo vý-

uku náboženství, 
např. jako doplnění 
tématu důstojnost 
lidské osoby. 
Film vypráví pří-
běh mladého muže 
Willa, kter ý se 
narodil bez rukou 
a nohou. V očích 
vše ch ost atních 
je považován za 
„o m y l  p ř í r o d y, 
zrůdné dítě, muže, 

ke kterému se Bůh otočil zády“. Je pro 
něho velkým utrpením přijímat sám sebe 
jako cenného člověka. U ostatních vzbu-
zuje jen lítost, nebo dokonce pohoršení. 
Jednou, po představení, k němu přichá-
zí principál Cirkusu Motýl a nabízí mu 
místo ve svém cirkusu. Díky němu Will 
mění svůj pohled na svět, na sebe samé-
ho a objevuje, že i on má svou hodnotu. 
Hlavní myšlenkou filmu je možnost no-
vého začátku, nového pohledu na sebe 
sama. Jednou z myšlenek filmu je: „Čím 
větší utrpení, tím větší triumf.“ V Cirkusu 
Motýl působí lidé s podobným osudem, 
jako měl Will, lidé, kteří „měli v životě 
smůlu“, byli na samém okraji propasti 
beznaděje, zoufalství. V tomto místě mají 
však možnost objevit svou hodnotu a ob-
darovávat druhé lidi vytvářením krásné-
ho umění. Poutavý děj a nádherná hudba 
velmi dobře podtrhují hlavní téma. Název 
filmu také není vybrán náhodně. Motýl je 
symbolem nového života, přerodu malé 
bezbranné housenky.
Tento příběh však zároveň popisuje ži-
votní příběh samotného Nicka Vujicice, 
který se narodil bez končetin a po celé 
dětství velmi bojoval se sebepřijetím. Ale 
pak pochopil, že je tu něco, co jeho život 
může učinit hodnotným, i když nemá vše. 
A naučil se být vděčný. Pro každého z nás 
je svým přístupem k životu a jeho překáž-
kám velkým příkladem. Nyní je žádaným 
řečníkem, který mnoha lidem pomáhá 
k novému pohledu na jejich existenci 
a někdy i doslova zachraňuje životy. Zá-
roveň svým příkladem a slovem ukazuje 
na Ježíše, který je tím, kdo dal jeho životu 
smysl. 
Film je volně ke shlédnutí v anglickém ja-
zyce s českými titulky na webu: youtube.
cz nebo na cs.gloria.tv  Marie Ryšavá
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tel.: 587 405 241, 739 344 128
e-mail: katecheti@arcibol.cz
skype: olkatecheti
web: www.ado.cz/katechete

Škola, která učí pomáhat
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální 
Olomouc učí jak profesionálně pomáhat 
druhým ve dvou vzdělávacích progra-
mech: Charitativní a sociální práce a So-
ciální a humanitární práce. Oba programy 
jsou ve spolupráci s Cyrilometodějskou 
teologickou fakultou Univerzity Palac-
kého v Olomouci akreditovány jako ba-
kalářské, takže absolventi získávají po 
třech letech studia dva tituly – bakalář 
a diplomovaný specialista. Díky tomuto 
unikátnímu propojení získávají studen-
ti jak teoretické znalosti na bakalářské 
úrovni, tak cenné praktické zkušenosti 
přímo z terénu. 790 hodin, které v praxi 
stráví ať už v ČR nebo v zahraničí, jim po-
máhá získat i potřebné kompetence a při-
spívá k jejich osobnímu rozvoji. Nedílnou 
součástí školy je i duchovní život v souladu 
s křesťanskými tradicemi. Zahajovací mše, 
adventní setkání či podpora školního spi-
rituála obohacují duchovní život studentů 
a dávají prostor pro sdílení hodnot napříč 
vyznáními. V jejich středu stojí milosrdná 
láska k bližnímu – caritas.   Eva Bělocká 

centRum pRo Školy
olomouc hostila arcidiecézní setkání varhaníků

Téměř sto dvacet varhaníků olomoucké arcidiecéze se v sobotu 15. března potkalo při 
svém pravidelném setkání. To se letos konalo již po osmnácté a účastníkům nabídlo 
přednášku o improvizaci. Prvním bodem programu byla přednáška hudebního skla-

datele a pedagoga Jana Bernátka, 
který přítomné uváděl do umění 
improvizace ke kancionálovým 
písním. S ukázkami mu při hře 
na varhany pomáhal Jiří Kovář.
Druhou část přednášky zahájila 
zpěvem Hana Bernátková za do-
provodu svého manžela, autora 
melodie, na texty biskupa Josefa 
Hrdličky. Toto vystoupení za-
končil Chrámový pěvecký sbor 
z Rožnova pod Radhoštěm pod 
vedením Libuše Pavelčákové pís-
ní „Všichni lidé se radujte“, kte-
rou věnoval účastníkům také Jan 

Bernátek. Tento sbor při mši svaté zazpíval od téhož autora Missa dominicalis.
Mši svatou pro varhaníky celebroval světící biskup Josef Hrdlička, který varhaníky vy-
zval k aktivní účasti na liturgii, při které se spojujeme s celým nebem, s ním zpíváme 
a chválíme Boha a věřícím pomáháme pozvedat srdce. Veškerá hudební produkce při 
bohoslužbě má tedy být podřízena tomuto vznešenému úkolu.
Na závěr mše varhaníci popřáli biskupu Josefovi k jeho nadcházejícímu svátku a již 
nyní se všichni těší na setkání příští rok.   Zdislava Vyvozilová

sada edukativních listů  
 o sv. cyrilu a metoději

V minulém roce jsme slavili 1150. výročí od pří-
chodu bratří Cyrila a Metoděje na Moravu. Tito 
dva světci, otcové naší víry, a jejich dědictví jsou 
však pro nás aktuální každoročně. Proto byly na 
Velehradě pověřeným týmem ve složení Mgr. Petr 
Hudec, Mgr. Alexandra Chytková, Ing. Petra Pil-
ková, prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., a Mgr. art. Iva-

na Habartová 
vypracovány 
p r a c o v n í 
l i s t y,  k t e r é 
seznamují se 
životy a dí-
lem tě chto 
světců. Pra-
covní listy 
jsou v několika verzích: pro děti předškolního 
věku, pro žáky na 1. stupni, pro žáky na 2. stupni 
ZŠ a studenty středních škol. Tyto pracovní listy 
nabízejí inspiraci k cyrilometodějskému tématu 
jak pro učitele náboženství, tak pro vyučující růz-
ných humanitních oborů.
Děti předškolního věku a prvního stupně ZŠ jsou 
prostřednictvím pracovních listů seznamovány se 
životy sv. Cyrila a Metoděje. Příběh svatých bratří 
je doplněn pěknými obrázky a protkáván jednodu-

chými úkoly a náměty k různým úvahám. Pracovní listy pro starší žáky nabízí tematický 
rozsah zahrnující život a dílo svatých bratří a cyrilometodějskou tradici až po současný 
život. Tyto listy vnímají spíše kulturní aspekt cyrilometodějského díla a dědictví. 

Pracovní listy pro druhý stupeň ZŠ kro-
mě životopisných údajů nastiňují např. 
také politicko-náboženské uspořádání 
Evropy i Velké Moravy a dále si všímají 
kulturních památek. Pracovní listy pro 
střední školy se zabývají také cyrilome-
todějskou tradicí, unionistickým hnutím 
a také připomínají známou velehradskou 
pouť v roce 1985. Studenti si takto mohou 
připomenout nedávné dějiny z poněkud 
jiného úhlu pohledu, než jak je v dnešních 
školách běžné. 
Všechny typy pracovních listů nejenom, 
že žáky seznamují s některými údaji, ale 
také se snaží je vést k zamyšlení nad ně-
kterými hodnotami počínaje kulturním 
dědictvím až po jejich osobní angažo-
vanost ve společnosti. Listy jsou volně 
ke stažení na internetových stránkách:  
www.maticevelehradska.cz

 Martina Orlovská
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NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY
 Jungmannovo nám. 18
 110 00 Praha 1
 tel.: 224 818 757
 on-line knihkupectví: www.paulinky.cz
 e-mail: objednavky@paulinky.cz

knižní novinky
knižní vydání „učící se církev“

V letech 2007 až 2013 se mělo při nedělních homiliích připojit také jedno téma věno-
vané věroučným pravdám obsaženým v katechismech katolické církve. To bylo dopo-
ručení České biskupské konference; šestiletý cyklus měl název „Učící se církev“. Šlo 
o obnovu a prohloubení vědomostí věřících, se kterými se seznamovali poprvé při škol-
ní výuce náboženství. Pro kněze farností v děkanátu Zábřeh na Moravě zpracovával 
témata Mons. Antonín Pospíšil, působící v Dlouhomilově; byla pravidelně tištěna ve 
Farních informacích. Aby se věřící a kněží mohli k jednotlivým úvahám vracet, rozhodl 
se P. Pospíšil, že je postupně vydá v knižní podobě. První svazek cyklu B II vyšel počát-
kem roku 2013, a týž rok k Vánocům, v krátkém sledu vyšel druhý svazek, věnovaný té-
matům cyklu C II. V publikaci o devadesáti stranách jsou nabídnuta k zamyšlení témata 
týkající se kalvarské oběti Ježíše Krista a mše svaté – opakované jeho nekrvavé oběti, 
jednotlivých svátostí, Písma svatého, svátostin, Božských ctností, posmrtného života 
duší aj. Je třeba ocenit krátkou, ale výstižnou formulaci náboženských pravd. Snahou 
autora bylo, „aby každé i kritické pojednání vždy nakonec vyústilo v radost, ve štěstí, že 
máme dar víry, společenství“.
P. Pospíšil vděčně připomíná práci pomocnic: přepisující rukopis pro sazbu, korektorky 
spolupracující s tiskárnou (Reprotisk, s. r. o., Šumperk) a především materiální podpo-
rovatelky. Autorovi je třeba přát, aby přes nové zdravotní potíže mohl se svými přáteli 
a příbuznými oslavit v letošním roce 65. výročí svého kněžského svěcení, a s pomocí 
Boží pokračoval v záslužné ediční činnosti přispívající k prohloubení víry a duchovního 
života věřících.   Bohuslav Smejkal 

p. paul alois heider, ot – miloval církev, národ a vlast
V řadě kněžských osobností se touto publikací ze zapomnění vynořuje další významná 
postava. Je jí P. Paul Alois Heider, OT. Jméno tohoto mimořádného katolického kně-
ze je velmi těsně spjato se snahou o obnovení a prohloubení 
náboženského života na konci 19. a především v první polo-
vině 20. století ve všech jeho směrech. P. Paul Alois Heider, 
OT, se až do úplného vyčerpání nasazoval v duchu evangelia 
pro své bližní především na severní Moravě a ve Slezsku. Žil 
pro jemu svěřené farnosti i obce, angažoval se v katolickém 
spolkovém hnutí, vybudoval katolický tisk, věnoval se sociál-
ně charitativním úkolům, pečoval o budoucí kněžský dorost 
– postavil chlapecký seminář v Bruntále, zviditelňoval úctu 
k minulosti stavbou kostela sv. Hedviky v Opavě a nakonec 
pracoval ve své řeholní rodině jako velmistr Německého 
řádu. Dovětek v názvu – „miloval církev, národ i vlast“ – je 
svým způsobem pro běžného českého čtenáře provokativní. 
Jedná se totiž o katolického kněze, který byl bytostně spjat 
nejen s katolickou církví, což se od katolického kněze očekává, ale také s lidmi, kteří 
v tomto kraji žili a pracovali a pro které se nasazoval, a také se svým rodným krajem, 
který mu byl nehledě na politické proměny a zvraty trvalou vlastí. V tomto smyslu nám 
může publikace nejen poodhalit snahu o poctivý katolický život u našich německých 
spoluobčanů, ale také si uvědomit realitu naší vlastní minulosti.   Jan Larisch

sborník o velehradské kapli cyrilce
Sborník „Cyrilka v proměnách času“ vydala na začátku roku Matice velehradská. 
Při silnici procházející obcí Velehrad se v severovýchodním nároží poutního areálu na-
chází malý kostelík Zjevení Páně nazývaný lidmi Cyrilka. I když od svého vzniku leží 
stavba ve stínu baziliky, přesto má velmi zajímavou minulost, v níž se odráží celé dějiny 
Velehradu. Tato malá část Velehradu tak dokáže velmi zajímavě vyprávět o celku.
Motivací ke vzniku publikace bylo výročí 150 let od znovuvysvěcení stavby a dále sku-
tečnost, že v letech 2012 až 2013 byl kostelík opraven v rámci rozsáhlé obnovy Velehradu 
před cyrilometodějským miléniem v roce 2013. Do sborníku přispěli svými příspěvky 
pracovníci Národního památkového ústavu PhDr. Vratislav Nejedlý, Mgr. Petr Hudec 
a Radim Vrla, dále archeologové Mgr. Zdeněk Schenk a Bc. Jan Mikulík a prof. Pavel 
Ambros, SJ, z olomouckého Centra Aletti.  Petr Hudec

několik tipů od paulínek
Jorge Mario Ber-
goglio – Franti-
šek
Zkaženost a hřích
Rozsahem krátká 
etická úvaha je 
založená přede-
vším na evangeliu 
a na ignaciánské 
spiritualitě. Autor 
poukazuje na roz-
díl mezi hříchem 
či hříšností a zka-
žeností. Téma nejenom pro dobu postní.
Brož., 64 str., 89 Kč

Jorge Mario Bergoglio – František
Opravdová moc je služba
Antologie souhrnným způsobem předsta-
vuje základní myš-
lenkové linie kard.  
J. M. Bergoglia. 
První tematic-
ký celek knihy je 
tvořen texty vě-
novanými kate-
chezi, druhý tvoří 
homilie, zejména 
k vánoční a veliko-
noční době a texty 
třetího oddílu se 
dotýkají dialogu církve se současným 
světem.
Váz., 496 str., 399 Kč 

Fabiola Garza
Chlapec, který se stal papežem
Příběh svatého Jana Pavla II.
Ilustrovaná kniha pro nejmenší čtenáře, 
která přibližuje postavu nového světce, 
papeže Jana Pavla II., od jeho dětství až 
po odpověď kardinálům v konkláve.

Připravujeme na duben

Heiner Wilmer
To jsi můj Bůh? 
Autor bilancuje svých 30 let řeholního 
a kněžského života a klade si provokující 
otázky: „Kdo je pro mne Ježíš? Jaký smysl 
má moje životní volba tváří v tvář nenapl-
něným snům, samotě či vlastním chybám 
a utrpení?“ Dobře míněné rady a zbož-
né fráze nestačí. Autor uvažuje o známé 
modlitbě Duše Kristova a v ní poctivě 
hledá a také nachází neotřelé odpovědi, 
o které se lze opřít i tehdy, když ne všech-
no funguje podle plánů.
Brož., 208 stran, 195 Kč 
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pouť Rodiny neposkvrněné 
Tradiční setkání Rodiny Neposkvrněné se letos koná v sobotu 31. května na poutním 
místě v Šaštíně v bazilice Panny Marie Sedmibolestné, patronky Slovenska. V 10.30 
hod. bude slavná mše svatá, ve 14 hod. modlitba rozjímavého růžence a ve 14.45 hod. 
svátostné požehnání.

valná hromada matice svatohostýnské
V neděli 4. května – v den zahájení poutní sezony – se koná na Svatém Hostýně valná 
hromada Matice svatohostýnské. Mše svatá bude sloužena v bazilice Nanebevzetí Pan-
ny Marie v 9.15 hod. Po ní začne jednání v poutním domě č. 2 v muzeu (Jurkovičův sál). 
Prezence bude probíhat od 7 hod.

brno navštíví arcivévoda Rudolf Rakouský
Arcivévoda Rudolf Rakouský, vnuk blahoslaveného Karla Rakouského a Boží služeb-
nice Zity, navštíví v dubnu jihomoravskou metropoli. V úterý 15. dubna bude mít v mi-
noritském klášteře u sv. Janů přednášku o svých prarodičích při příležitosti založení 
Sdružení pro blahořečení císařovny Zity v České republice. Akci zahájí v 15.30 hod. 
slavnostní bohoslužba, při které proběhne instalace relikviáře blahoslaveného Karla 
Rakouského. V 17 hod. bude následovat přednáška arcivévody Rudolfa Rakouského.

pozvánka do divadla
V rámci postní doby pořádá farnost ve Hvozdné v pátek 11. dubna v 19.30 hod. diva-
delní představení Teátru Víti Marčíka – Moravské pašije, které je naprosto účelově ter-
mínováno tímto církevním obdobím. Představení se koná v budově Divadla Hvozdná. 
Vstupné 100 Kč.

dvě nová zářivá světla na nebi
Vlastivědné muzeum a Muzejní galerie betlémů ve Švábenicích u Vyškova pořádá kaž-
dou neděli od 30. března do 29. června (od 14 do 17 hod.) velkou životopisnou výsta-
vu o kanonizovaných papežích Janu XXIII. a Janu Pavlu II. s názvem Dvě nová zářivá 
světla na nebi. Zároveň je možnost prohlídky stále expozice Vlastivědného i Kostelního 
muzea a novou Muzejní galerii betlémů. Muzea a galerie jsou otevřeny vždy v době ko-
nání výstav a nebo po ohlášené domluvě se správcem muzea. Vstupné je dobrovolné.

setkání vdov ve Štípě
Třetí setkání vdov se uskuteční ve čtvrtek 12. června ve Štípě. Mši svatou v 10 hod. 
slouží v poutním kostele Narození Panny Marie žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. 
Odpolední přednášku na téma Jak nacházet radost ze života bude mít doc. Dr. Michal 
Altrichter, Th.D., SJ.
Na setkání se přihlaste nejpozději do 20. května: e-mail: apanakova@volny.cz, tel.: 
604 252 629, nebo e-mail: majka.macal@seznam.cz, tel.: 739 202 770   

poutní slavnosti v roce 2014 v dubu nad moravou 
Sedmá hanácká hasičská pouť – sobota 3. května – 14 hod. 
Pouť maminek – neděle 11. května – 9 hod.
Pouť seniorů – sobota 7. června – 14 hod.
Hanácká dožínková pouť – neděle 24. srpna – 10 hod.
Hlavní pouť „Na Andílka“ – neděle 7. září – mše svaté: 7, 9, 10.30 hod., ve 14.30 hod. 

svátostné požehnání
Malá „ostatková“ pouť – neděle 14. září – 14 hod.
Dušičková pouť – sobota 18. října – 16 hod.
Sedmá evropská myslivecká pouť – sobota 25. října – 10.30 hod.
Větší skupiny poutníků se mohou hlásit na adrese: Římskokatolická farnost, Marián-
ská 208, 783 75 Dub nad Moravou, e-mail: jan.kornek@seznam.cz, tel.: 585 964 016, 
732 702 849, www.dubnadmoravou.cz

zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici Xi
Tak zní název konference, kterou pořádá Biskupství brněnské, Fakultní nemocnice Br-
no-Bohunice a Konvent sester Alžbětinek Brno v sobotu 26. dubna v Sále Milosrdných 
bratří v Brně, Vídeňská 7. 
8.00 mše svatá; od 9.30 hod. první blok přednášek: Smrt v nemocnici; od 13.30 hod. 
druhý blok přednášek: Svatý lékař – duchovní zdroje zdravotnického povolání; konfe-
rence končí mezi 15. a 16. hod.; účastnický poplatek 400 Kč
Přihlášky se jménem, datem narození (pro získání kreditních bodů), adresou, praco-
vištěm a funkcí zašlete do 11. dubna na e-mail: krestan.konference@gmail.com, obra-
tem budete informováni o způsobu uhrazení účastnického poplatku.

výstavy a akce v rezidenci 
olomouckých arcibiskupů 
v roce 2014

Oficiální sídlo olomouckých biskupů 
a arcibiskupů, místo, kudy kráčely dějiny, 
i budova, která hostila mnoho význam-
ných osob – to vše je arcibiskupský palác 
v Olomouci, významný příklad barokní 
palácové architektury na Moravě.
Výstavy (expozice jsou součástí pro-
hlídkového okruhu paláce):
5. až 27. duben – Jano Köhler. S láskou 

k Bohu a Hané – výstava připomíná 
život a dílo moravského umělce Jano 
Köhlera

3. květen až 7. září – Dcery Marie Terezie 
– výstava portrétů dcer Marie Terezie 
a Františka Štěpána Lotrinského

9. září až 31. říjen – mincovnictví kardi-
nála Dietrichsteina

Hudba:
5. duben – zahájení turistické sezony, 

prohlídky s hudebním programem 
(Ebenova Truvérská mše v provede-
ní sboru olomouckého hejčínského 
gymnázia)

7. červen – koncert hudebního seskupe-
ní Illegal Consort Brno, začátek v 18 
hod. – duchovní hudba německo-ital-
ské provenience 17. století

Přednášky a jiné akce:
26. duben  – komentované prohlídk y  

výstavy věnované Jano Köhlerovi
5. květen – přednáška: Jan XXIII., svatý 

papež (přednášející: prof. F. X. Halas), 
začátek v 18 hod.

14. květen – přednáška: Marie Terezie 
a František Štěpán Lotrinský v Olo-
mouci (přednášející: prof. Jiří Fiala), 
začátek v 17 hod.

23. květen – Noc kostelů – komentova-
né prohlídky biskupské kaple (vstup 
zdarma) + večerní prohlídky reziden-
ce (vstupné dle ceníku)

18.  červen – přednáška o zámecké 
knihovně v Kroměříži (přednášející: 
Bc. Cyril Měsíc, knihovník), začátek 
v 17 hod.

6. až 7. září – Dny evropského kulturní-
ho dědictví - komentované prohlídky 
- vstupné dobrovolné

září – přednáška: Jan Pavel II., svatý pa-
pež (přednášející: prof. F. X. Halas), 
datum a čas bude upřesněn

1. říjen – přednáška o stavebně-historic-
kém vývoji arcibiskupského rezidence 
v Olomouci (přednášející: PhDr. Si-
mona Jemelková, Arcidiecézní muze-
um Olomouc), začátek v 17 hod.

Arcibiskupský palác Olomouc, Wur-
mova 9, www.arcibiskupskypalac.cz, tel.: 
587 405 421  Martin Kučera
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DUBEN 2014
 1. 4. úterý
 9.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář  

– kněžský den • arcibiskup Jan a biskup Josef
5. 4. sobota
 10.00 hod. • České Budějovice – mše svatá na poděková-

ní u příležitosti ukončení služby biskupa Mons. Jiřího  
Paďoura • arcibiskup Jan

 15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin 
a kněžská povolání (Konice a Svitavy) • biskup Josef

6. 4. neděle
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory  

(Arcibiskupský kněžský seminář) • biskup Josef
6. 4. neděle až 7. 4. pondělí
 Špindlerův Mlýn – zasedání Národní misijní rady  

• arcibiskup Jan
8. 4. úterý
 Praha – zasedání Stálé rady České biskupské konference  

• arcibiskup Jan
 7.30 hod. • Šternberk – mše svatá u sester klarisek ve  

výroční den slibů • biskup Josef
10. 4. čtvrtek
 9.30 hod. • Francova Lhota – mše svatá a konference  

děkanátu Vsetín • biskup Josef
11. 4. pátek
 9.30 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – poutní mše svatá 

k Panně Marii Bolestné • arcibiskup Jan
12. 4. sobota
 11.00 hod. • Vizovice – katecheze pro děkanátní setkání 

mládeže • arcibiskup Jan
 12.00 hod. • Olomouc – dominikáni • mše svatá pro děka-

nátní setkání mládeže • biskup Josef
 16.20 hod. • Velehrad – Vincentinum – mše svatá pro  

děkanátní setkání Uherského Hradiště • arcibiskup Jan
13. 4. neděle 
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – Květná neděle • arcibiskup 

Jan  a biskup Josef
17. 4. čtvrtek
 9.30 hod. • Olomouc – dóm – Missa Chrismatis • arcibis-

kup Jan a biskup Josef
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá na památku  

Večeře Páně • arcibiskup Jan a biskup Josef
18. 4. pátek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – obřady Velkého pátku  

• arcibiskup Jan a biskup Josef
19. 4. sobota
 20.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – velikonoční  

vigilie • biskup Josef
 21.00 hod. • Olomouc – dóm – velikonoční vigilie • arcibis-

kup Jan
20. 4. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zmrtvýchvstání 

Páně • arcibiskup Jan a biskup Josef

z diáře
aRcibiskupství

úmysly apoŠtolátu 
modlitby

Uzavřeno k 25. 3. 2014
Změna programu vyhrazena

DUBEN 2014

Úmysl všeobecný 
Aby ti, kdo vládnou, 
dbali o ochranu celé-
ho stvoření a usilovali 
o spravedlivé rozdě-
lování přírodního bo-
hatství.
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.

KVěTEN 2014

Úmysl všeobecný 
Aby hromadné sdělovací prostředky byly nástrojem sloužícím 
pravdě a míru.
Úmysl evangelijní 
Aby Maria, Hvězda evangelizace, směřovala poslání církve 
k ohlašování Krista všem lidem.
Úmysl národní 
Aby doba přípravy na kněžství byla pro bohoslovce školou sva-
tosti a moudrosti.

26. 4. sobota
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – 21. celonárodní pouť hasičů  

• arcibiskup Jan
 15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin 

a kněžská povolání (Šumperk a Zábřeh) • biskup Josef
26. 4. sobota až 29. 4. úterý
 Řím (Itálie) – kanonizace papežů Jana XXIII. a Jana  

Pavla II. • arcibiskup Jan

Snímek Leoš Hrdlička


