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Cesta k uzdravení manželské krize 
Manželská krize se objevuje v mnoha manželstvích. Někte-
rá ji překonají, jiná se rozpadají. Jen někteří objeví, že pří-
činou manželské krize může být krize duchovní, že jejich 
manželský život strádá proto, že trpí duchovní podvýživou, 
že cesta k nápravě začíná obnovou duchovního života...  
                                                                                            (strana 6)

Pozvánka na arcidiecézní pouť rodin
Srdečně zveme všechny rodiny a pedagogy na  
arcidiecézní pouť rodin a učitelů K PANNĚ  
MARII SVATOHOSTÝNSKÉ, která má být vrcho-
lem Roku rodiny v naší arcidiecézi. Koná se v sobo-
tu 30. srpna na Svatém Hostýně.            (strana 8)

Velká misijní pouť
Poslední květnovou sobotu se ve Zlíně-Malenovi-
cích uskutečnila 12. Misijní pouť spojená s oslavou 
9. Misijního dne dětí. Její motto „Nebojte se! Zvěs-
tuji vám velikou radost, radost pro všechen lid!“ 
(Lk 2, 10) mělo připomenout jednak radost z Kris-
tova příchodu k lidem, tak i slova nedávno svato-
řečeného papeže Jana Pavla II. a jeho častou výzvu: 
„Nebojte se!“                                            (strana 14)
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Co červenec neuvaří – srpen nedopeče
Svatá Anna – chladna z rána

Před sto lety se narodil P. Josef olejník
K věhlasným skladatelům a znalcům české liturgické hudby bude trvale patřit P. Josef Olejník, magistr 
církevní hudby, docent vyučující na teologických fakultách v Olomouci a v Litoměřicích, papežský pre-
lát. Tituly neužíval, dokonce odmítl kanonikát kapituly u sv. Václava v Olomouci.

P. JoSef oleJník

Sto let od smrti sv. Pia X.
Giuseppe Melchiore Sarto (Pius X.) se narodil 2. června 1835 v malé vesničce Riese 
na severovýchodě Itálie v početné chudé rodině. Jeho otec byl obecním posluhou, 
matka byla švadlenou v domácnosti. Již od malička projevoval výjimečné nadání. 
Na gymnáziu i v kněžském semináři v Padově patřil k nejlepším studentům. Roku 
1858 byl vysvěcen na kněze. 
V dějinách se vyskytuje málo papežů, 
kteří jako Pius X. prošli všemi stupni 
kněžské kariéry. Studoval v Padově, pak 
působil jako kaplan, farář, děkan, gene-
rální vikář a od roku 1884 jako biskup 
Mantově, což byla zanedbaná diecéze, 
kterou přivedl k novému rozkvětu. Roku 
1893 ho papež Lev XIII. jmenoval kardi-
nálem a patriarchou v Benátkách, kde se 
neúnavně zasazoval o všestranný rozvoj 
katolického života, zvláště o vyučování 
náboženství a spolkový i sociální a cha-
ritativní organizace. Mezi lidmi byl velmi 
oblíbený pro svoji laskavost, dobrotivost 
a skromnost. Tyto vlastnosti ho provázely 
po celý život.
Po smrti papeže Lva XIII. byl v konkláve 
4. srpna 1903 zcela neočekávaně zvolen 
jeho nástupcem, i když favoritem volby 
byl státní sekretář posledního papeže 

kardinál Mariano Rampolla. Tradiční ob-
řad korunovace nového papeže se usku-
tečnil 9. srpna 1903.
Pius X. se jako papež velmi snažil o posí-
lení zbožnosti mezi kněžími i laiky. To se 
konkrétně projevilo v jeho reformě bre-
viáře a v zavedení častého přijímání eu-
charistie mezi lidem (pokud možno kaž-
dodenního). Umožnil taktéž k přijímání 
přistupovat i dětem. Dříve bylo zvykem 
k eucharistii přistupovat až po obdržení 
svátosti biřmování. Úcta a starost o eu-
charistii mu také vynesla titul „papež eu-
charistie“.
Výrazným a nejvíce diskutovaným bo-
dem jeho papežské vlády byl boj proti mo-
dernismu v církvi, který zdůraznil ve své 
encyklice Pascendi Dominici gregis z roku 
1907. Pontifikát Pia X. spadal do období 
velkého politického napětí. Sám zemřel 

na počátku první světové války, nece-
lý měsíc po sarajevském atentátu; ještě 
2. srpna 1914 napsal výzvu evropským 
mocnostem, aby nezačínaly válku.
Papež Pius XII. ho blahořečil 3. června 
1951 a tři roky později 29. května 1954 
také svatořečil.
Papež sv. Pius X. zemřel před 100 lety, 
20. 8. 1914.  Josef Pala

Narodil se 1. července 1914 v osadě 
Květná, patřící do obce Strání, na mo-
ravsko-slovenské hranici. Studoval na 
Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži 
a na Cyrilometodějské teologické fakul-
tě v Olomouci. Dne 5. července 1938 byl 
spolu s 68 jáhny vysvěcen na kněze. Rok 
působil ve Vsetíně. V letech 1939 až 1945 
studoval církevní hudbu na papežském 
institutu posvátné hudby v Římě a pro-
moval jako magistr liturgického zpěvu 
a dosáhl licenciátu kompozice posvát-
ných zpěvů. Po osvobození Říma v roce 
1944 vstoupilo několik českých kněží 
bydlících v Nepomucenu do západních 
armád jako vojenští kaplani; v anglické 
osvobozenecké armádě působil P. Josef 
Olejník, čímž splnil také svou prezenční 
vojenskou službu. Od roku 1947 vyučo-
val na teologické fakultě v Olomouci. Po 
jejím zrušení v roce 1950 působil v něko-
lika farnostech na severní Moravě, nej-
déle v Andělské Hoře, kde složil známé 
„Mešní ordinarium z Andělské Hory“. 
V roce 1968 opět působil na Cyrilometo-
dějské bohoslovecké fakultě v Olomouci 
a v Litoměřicích. Nezískal však důvěru 
státních ateistických orgánů, byl zbaven 
působení na fakultě a v roce 1975 byl pen-
zionován. Opět vyučoval v letech 1990 

až 1996 a současně působil jako kaplan 
u sv. Michala v Olomouci, v blízkosti své-
ho dlouholetého bydliště, v Sarkandrinu, 
Žerotínovo náměstí 1. Na úspěšnou výu-
ku vzpomíná několik kněžských genera-
cí. Jeho zásluhy v oblasti hudby ocenilo 
i město Olomouc udělením Ceny města 
za rok 2003. Při předávání odměnil se za-
stupitelům i přítomným několika písně-
mi, přednesenými velkobystřickým chrá-
movým sborem, který vedl po mnoho let. 
Byl autorem mešních oratorií, responzo-
riálních žalmů a mnoha příležitostných 
skladeb. V arcidiecézi působil jako gene-
rální inspektor posvátné hudby a zpěvu. 

Arcibiskup Mons. 
Jan Graubner řadí 
P. Josefa Olejníka 
k těm, „kteří mají 
největší zásluhu na 
správném přijetí a uskutečnění liturgic-
kých reforem v našem národě.“
Zemřel 11. července 2009 krátce po svých 
95. narozeninách a byl pohřben ve Strání. 
O jeho životě a práci napsal delší pojedná-
ní Jiří V. Musil v roce 1989 do 127. čísla 
sborníku Studium vydávaném v Římě, 
ale také Mons. Jan Graubner v publikaci 
„Kněžské osobnosti“ vydané v roce 2010. 
  Bohuslav Smejkal
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Když v srpnu hodně hřímá – bude na sníh bohatá zima
Svatý Vavřinec ukazuje – jaký podzim nastupuje 

Snímek na titulní straně: Jan Grossman

čeRvenec – SRPen 2014 

1. červenec – Světový den architektury
1. 7. 1914 se narodil P. Josef Olejník, český katolický kněz, hudebník a pedagog, vý-

znamný skladatel liturgické hudby a znalec gregoriánského chorálu (100 let) 
19. 7. 1924 se narodila služebnice Boží Anička Zelíková (90 let)
21. 7. 1954 se narodil v Olomouci doc. Petr Chalupa, Th.D., děkan CMTF UP v Olo-

mouci v letech 2003 až 2007 (60. narozeniny)
26. 7. 1989 byli jmenováni čtyři noví českoslovenští biskupové: Ján Sokol, ThDr. Josef 

Koukl, ThDr. František Tondra, ThDr. František Vaňák (25 let)
27. 7. 1954 československá vláda zrušila evidenci náboženského vyznání (60 let) 
7. 8. 1814 papež Pius VII. bulou Sollicitudo omnium ecclesiarum obnovil jezuitský řád 

(200 let) 
20. 8. 1914 zemřel sv. Pius X., papež v letech 1903 až 1914 (100 let) 
21. 8. 1964 zemřel ThDr. Rudolf Col, český katolický biblista, překladatel Nového zá-

kona (50 let)  (jpa)

Duchovní pastýř, jediný kněžský časopis v bývalém Československu, informoval o nově 
jmenovaných biskupech až s tříměsíčním zpožděním.
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návštěva lichtenštejnského 
knížete v olomouci

V úterý 20. května 2014 se v olomouc-
kém arcibiskupském paláci uskutečnila 
prezentace sborníku z konference o rodu 
Lichtenštejnů v dějinách českých zemí. 

Zúčastnil se jí také lichtenštejnský kníže 
Hans Adam II., který se při té příležitosti 
setkal s arcibiskupem Janem Graubne-
rem a prohlédl si arcibiskupský palác.

 (ado)
noc kostelů  
přitahuje stále více lidí

Nezvykle teplé počasí a oproti loňské-
mu roku vyšší počet otevřených objek-
tů způsobil, že během Noci kostelů, 
která se nejen v naší zemi uskutečnila 
23. května, napočítali pořadatelé na 
území olomoucké arcidiecéze celkem 
76 305 vstupů, o pět tisíc více než v loň-
ském roce.
Na celém území arcidiecéze, která po-
krývá větší část Olomouckého kraje, celý 
Zlínský kraj a části okresů Svitavy, Ústí 
nad Orlicí, Vyškov a Hodonín, mohli le-
tos zájemci navštívit celkem 225 kostelů, 
kaplí a modliteben. Nejvíce se jich připo-
jilo v sídelním městě arcidiecéze, v Olo-
mouci – celkem 25, po ní pak následovala 
Kroměříž (14), Prostějov (9) a Zlín (8). 
Zahanbit se ale nenechala ani některá 
menší města – po čtyřech objektech zpří-
stupnili návštěvníkům například ve Vizo-
vicích, Šternberku či Litovli.
Ačkoliv program na některých místech 
začínal už dříve, symbolické zahájení le-
tošní Noci kostelů v arcidiecézi se usku-
tečnilo od 18 hod. v olomoucké katedrále 
sv. Václava.  Jiří Gračka

čeští františkáni  
volili nové vedení

Ve dnech 19. až 22. května 2014 probíhala 
v Praze františkánská provinční kapitula. 
Byli na ní zvoleni čeští představitelé toho-
to řádového společenství. V čele provincie 
sv. Václava Řádu Menších bratří (františ-
kánů) tak nyní stojí ministr br. Jeroným 
František Jurka. Provinčním vikářem byl 
zvolen br. Jan Maria Vianney Dohnal. 

 (čbk)

Pouť zaměstnanců arcibiskupství do krakova
Stejně jako v minulých letech i v letos, ve středu 11. června, vyrazili pracovníci olomouc-
kého arcibiskupství i s otcem arcibiskupem a otcem generálním vikářem na jednodenní 
pouť, jejímž cílem bylo známé starobylé polské město Krakov. Nešlo však jen o návště-
vu historického centra. Jako jiná města je i Krakov nejen městem s dávnou historií, ale 
i neustále se rozrůstající se moderní metropolí se sídlišti a předměstími – a také v těch-
to částech města se staví nové kos-
tely, v současné době asi 15 (což je 
na české poměry nepředstavitelné 
číslo). Proto byl první zastávkou 
autobusu s poutníky monumentál-
ní kostel sv. Jana Pavla II., vyzdobe-
ný mozaikami P. Marka Rupnika, 
s přilehlým doposud rozestavěným 
velkým církevním komplexem, kte-
rý se nachází v krakovské čtvrti Ła-
giewniki. Zde – v tzv. kněžské kapli 
s ostatky Jana Pavla II. v podzemí 
pod chrámovou lodí – celebroval 
otec arcibiskup spolu s ostatními 
čtyřmi kněžími mši svatou. 
Čtvrť Łagiewniki není přímo spoje-
na jen s osobností Karola Wojtyly, 
který zde pracoval jako dělník v době druhé světové války, ale i se sv. Faustynou Kowal-
skou, apoštolkou Božího Milosrdenství, jež žila a zemřela ve zdejším klášteře. Proto byl 
další zastávkou olomouckých poutníků nedaleký moderní kostel Božího Milosrdenství 
s poutním areálem, jehož součástí je kaple s možností nepřetržité adorace před vysta-
venou Eucharistií. Kostel se nachází hned v sousedství kláštera Kongregace sester 
Matky Božího Milosrdenství s kaplí, v níž je umístěn originál obrazu Božího Milosr-
denství a také ostatky sestry Faustyny. Tuto kapli byla také možnost navštívit. Po obědě 
pak následoval přesun do centra Krakova na prohlídku katedrály sv. Stanislava a sv. 
Václava na Wawelu, poté návštěva krakovského semináře, prohlídka městského koste-
la Panny Marie se slavným gotickým oltářem Wita Stwosze a také prohlídka nejstarší 
budovy krakovské univerzity. To už se schylovalo k večeru, a proto se poutníci odebrali 
na večeři k ochutnávce některých specialit polské kuchyně. Pak již následovala cesta 
autobusem zpět k domovu. Kromě otce arcibiskupa, který převzal nad touto poutí svou 
záštitu, patří velké poděkování také šumperskému děkanovi P. Slawomiru Sulowské-
mu, krakovskému rodákovi, který ochotně a obětavě zajistil organizaci celé akce a ujal 
se také funkce průvodce zájezdu. Myslím, že se tato pouť všem zúčastněným navzdory 
tropickému počasí líbila a že se vraceli zpět do Olomouce plní pěkných zážitků. 

 Vít Němec
zemřel P. hynek Wiesner

Ve věku 74 let zemřel ve středu 28. května ThDr. Hynek Wiesner, dlouholetý farář 
v Bludově na Šumpersku.
Narodil se 28. ledna 1940 ve Zlíně, kněžské svěcení přijal 16. prosince 1972 v Praze. 
Působil poté jako kaplan v Ostravě a od roku 1975 jako administrátor farnosti Ostrava-
-Hrabůvka. V letech 1982až 1986 byl vicerektorem kněžského semináře v Litoměřicích 
a v letech 1982 až 1990 zároveň učil jako vysokoškolský učitel na tamní Cyrilometoděj-
ské bohoslovecké fakultě. Od roku 1986 až do svého odchodu do důchodu v roce 2012 
působil jako farář v Bludově na Šumpersku. Pohřben byl na hřbitově v Ostravě-Staré 
Bělé.   Josef Pala

ocenění pro bohuslava Smejkala
U příležitosti významného životního výročí Bohuslava Smejkala, dlouholetého 
knihovníka Arcibiskupství olomouckého, ho navštívil v Samotiškách olomouc-
ký arcibiskup Mons. Jan Graubner, který mu předal stříbrnou medaili sv. Cyri-
la a Metoděje. Ocenil tak jubilantovu obětavou práci pro církev a olomouckou  
arcidiecézi. 
Bohuslav Smejkal je známý olomoucký knihovník, publicista a bibliofil, který oslavil 
11. května požehnané 90. narozeniny. I ve svém vysokém věku je stále literárně činný. 
V současné době je připraveno k tisku jeho třetí, nově zpracované pojednání o poutním 
místě Svatý Kopeček u Olomouce.    Josef Pala

Snímek P. Slawomir Sulowski

Kníže Hans Adam II. v rozhovoru  
s arcibiskupem Graubnerem
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na mezinárodním filmovém festivalu ve zlíně se hovořilo 
i o náboženství

Závěrečným galavečerem přenášeným živě Českou televizí skončil 4. června ve Zlíně 
letošní 54. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, při kterém bylo uvedeno 365 
hraných i animovaných snímků z celkem 55 zemí, z toho 10 světových premiér. Kromě 
filmových projekcí nabídl také mimořádně bohatý doprovodný program.
Poprvé v historii bylo do programu semináře na festivalu zařazeno i téma nábožen-
ské: Zdeněk Vojtíšek, který vede katedru religionistiky na Husitské teologické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze, vysvětlil, jak úzce souvisí nebezpečí snadné ovlivnitelnosti 
sektami s českým náboženským analfabetismem. Nejprve definoval dva typy nábožen-
ského života, které se vyskytují na české scéně: Zatímco tradičně celá staletí převažo-
valo tzv. „náboženství objektivní pravdy“, jehož strážkyní byla církev, od poloviny 60. 
let dvacátého století se proti tomuto institučnímu typu začalo silně vymezovat „nábo-
ženství subjektivní zkušenosti“. Je celkem známým faktem, že roste počet lidí, kteří se 
deklarují jako „věřící“, ale nehlásí se k žádné církvi. Kladou důraz na „expanzi vlastní-
ho JÁ“. 
„Česká společnost trpí náboženským analfabetismem a právě toto ignorantství vede 
k tomu, že už děti jsou snadno ovlivnitelné sektami. Je to důsledek toho, že se v rodi-
nách dlouhodobě zcela vytlačuje duchovní tématika,“ řekl Zdeněk Vojtíšek, který také 
vysvětlil, jak tato dezorientace úzce souvisí s nebezpečím příklonu k netoleranci a s ri-
zikem psychické manipulace v závislosti na „charismatickém vůdci“.

 Mgr. Helena Mráčková
Zlín

S bohem v Rusku
23 kněžských let v sovětských vězeních a sibiřských pracov-
ních táborech 
V nakladatelství Paulínky vyšla kniha americko-polského 
jezuity Waltera J. Ciszka „S Bohem v Rusku“. Toto výborné 
svědectví o životě v sovětských gulazích se v českém jazyce 
objevilo již v době totality v samizdatu a na začátku devade-
sátých let vycházel na pokračování v Katolickém týdeníku. 
Paulínky tuto nyní vydávanou knihu přeložily znovu a s od-
borníky na ruské reálie pečlivě prošly všechny vězeňské ter-
míny a místní názvy. Pomáhal jim přitom zvláště rusista, ces-
tovatel a publicista Štěpán Černoušek, předseda občanského 
sdružení (Gulag.cz). Ten nejen ke spolupráci říká: „Nikdo 
přesně neví, kolik vězňů prošlo sovětskými gulagy. Odhady 
hovoří o patnácti až osmnácti milionech lidí, nejméně 1,6 milionu z nich nepřežilo. Čin-
nost českého sdružení a jeho výpravy do lágrů v sibiřské tajze jsou ojedinělé. Bádání 
na téma gulagu nemá teď v Rusku velkou podporu. Není to sice zakázané, ale zároveň 
tomu není současný režim nakloněn. Prezident Putin říká, že rozpad SSSR byl největší 
geopolitickou katastrofou 20. století a že Stalin byl dobrý manažer“.
Vynikající kniha „S Bohem v Rusku“ tak dává nahlédnout do mašinerie sovětských 
tajných služeb a vůbec myšlení těch, kteří se u moci snaží udržet za každou cenu, i lid-
ských životů. Přesto však nejde o příběh bez naděje. Je to svědectví člověka, který již 
od studentských let toužil zasvětit svůj život kněžskému působení v Rusku a jehož tou-
ha se naplnila zcela jinak, než by to očekával mladý řeholník plný nadšení. Otec Wal-
ter sice prožil většinu svého kněžského života v Rusku, avšak v sovětských vězeních 
a pracovních táborech na Sibiři, aniž by byly o něm podány jakékoli zprávy příbuzným 
a spolubratrům. Ti ho považovali za dávno zemřelého. Svoboda mu nebyla dopřána ani 
po odpykání celého trestu. Řadu dalších let pobýval v sibiřských městech určených so-
větskými úřady a pod stálým dohledem bezpečnostních služeb. Návrat do Spojených 
států mu byl umožněn až v roce 1963, kdy ho Sovětský svaz nabídl výměnou za ruského 
agenta zadrženého v USA. 
Kniha vzpomínek otce Waltera je nejen poutavým příběhem, který se čte téměř jedním 
dechem, ale také obdivuhodným svědectvím o neochvějné důvěře Bohu i v nelidských 
podmínkách země ovládané totalitním režimem. Její autor je kandidátem na blahoře-
čení.
Upozorňujeme na stále aktualizovanou webovou prezentaci ze života gulagů:  
www.gulag.cz; kniha: http://www.paulinky.cz/obchod/detail/S-Bohem-v-Rusku; váz., 
484 str., 349 Kč   Andrea Hýblová

Přečetli JSme za váS

díky za pěkný koncert
V Beňově, rodišti olomouckého arcibis-
kupa ThDr. Antonína Cyrila Stojana, se 
23. května konal v místním kostele sv. 
Františka z Assisi koncert duchovní hud-
by. Účinkovali v něm žáci z MŠ, ZŠ a ZUŠ 
z Přerova a hostující děti z Tovačova. Na 
úvod se prezentoval třináctičlenný smíše-
ný pěvecký sbor, pak duo a sborově dívky 
a chlapci na zobcové flétny s tématikou 
valašského a hanáckého folklóru. V hlav-
ní části koncertu zazněla klasická díla  
– alegro A. Vivaldiho Concerto „alla Rus-
tica“, vedle něhož si od publika vysloužila 
bouřlivý aplaus také „Korunovační fan-
fára“ od J. I. Linka, nebo „Omnia vincit 
amor“ a řada dalších.

 František Cigánek
Přerov

z činnosti olomoucké mSka 
V Arcidiecézním muzeu v Olomouci jsme 
19. února zahájili další semestr předná-
šek Moravskoslezské křesťanské akade-
mie příspěvkem Mgr. Štěpána Kohouta 
ze Zemského archivu v Opavě, pobočka 
Olomouc. Hovořil na téma „Iluminova-
né rukopisy Olomoucké kapituly“. Téma 
vyvolalo zájem nejen mezi stabilními po-
sluchači z řad členů MSKA, ale také přilá-
kalo studenty a mladé zájemce.
V březnu přijel do Olomouce prof. Jan 
Sokol, Ph.D., z Fakulty humanitních stu-
dií UK v Praze. Jeho přednáška nazvaná  
„Co jsou peníze a co s námi dělají“ přilá-
kala téměř sto posluchačů. Jak řekl před-
nášející: „O jiných hmotných věcech říká-
me, že „jsou“, kdežto o penězích kupodivu 
že „platí“, tak jako platí – nebo neplatí  
– třeba zákon, něčí dané slovo nebo listi-
na. Už tento jednoduchý poukaz jazyka 
by nás měl varovat před příliš jednodu-
chými představami o té krajně podivné 
a zvláštní „věci“, jíž jsou peníze.“
Dne 16. dubna přiblížil posluchačům 
Mgr. Michal Řoutil, Ph.D., z Filozofické 
fakulty UK v Praze „Objevování ruské 
ikony v 19. a 20. století“. Jeho úvaha se 
odvíjela od myšlenky Karla VI. Schwar-
zenberga: „Ikonopis skutečně jest umění 
ideové, umění posvátné, umění nadzem-
ské… Západní člověk pravidelně ikono-
pisné umění zásadně nechápe.“ 
Semestr MSKA v Olomouci uzavřeli  
13. května manželé – doc. RNDr. Petr 
Hadrava, DrSc., z Astronomického ústa-
vu AV ČR a PhDr. Alena Hadravová, CSc., 
z Kabinetu dějin vědy ÚSD AV ČR, společ-
nou přednáškou „Přemyslovský nebeský 
globus“. Toto téma o nedávném unikát-
ním objevu přilákalo hlavně zájemce  
o historii.  Mgr. Martina Orságová

Olomouc
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vdovy a vdovci navštívili  
italské dolomity

Ve dnech od 17. do 24. května se uskuteč-
nil duchovně rekreační pobyt pro vdovy 
a vdovce ve Svatém Martinu v jižním 
Tyrolsku. Pobytů v Pastoračním domě 
Velehrad, který se nachází v nadmořské 
výšce 1310 metrů, se v průběhu let účast-
ní většinou farnosti, které obsadí celou 
kapacitu.
Pořadatelem akce bylo Centrum pro ro-
dinu Vizovice, Štípa ve spolupráci s Cen-
trem pro rodinný život Olomouc. Celkem 
38 žen a sedm mužů vědělo, že součástí 
pobytu budou kromě duchovního pro-
gramu také delší vycházky a výšlapy do 
okolních hor. Jel s námi P. Václav Alt-
richter, salesiánský kněz z Kroměříže. 
Vedoucím zájezdu byl Vít Pořízek, který 
pro nás sestavoval každodenní program 
s přihlédnutím k našim fyzickým mož-
nostem. Doplňující program zajišťovala 
Alenka Panáková. 

Od neděle začal náš každodenní pro-
gram. Budíček, mše svatá v 7.30 hod. 
v kapli, snídaně, rozdání balíčků s obě-
dem, naplánovaný výlet a výšlap. Návrat 
v pozdních odpoledních hodinách, teplá 
večeře, po ní trochu zábavy a hodnocení 
dne a pak už noční klid. Denní režim byl 
jako na skautském táboře, k nástupům na 
jednotlivé činnosti nás svolával zvonek. 
Služby v kuchyni a při obsluze u stolů ne-
minuly ani nás, muže. Výlety a turistika 
po okolních horách byly poněkud omeze-
ny velikým množstvím sněhu, který zde 
napadal ponejvíce ke konci zimy (na roz-
díl od naší republiky). Přibližně ve výšce 
1900 m n. m. už byla vždy souvislá sněho-
vá pokrývka mokrého sněhu, po které se 
nedalo dále pokračovat.
Navštívili jsme četná zajímavá místa 
v okolí, např. vojenský hřbitov Monte Pi-
ana (kde je pohřbeno 1259 vojáků z první 
světové války), Františkánskou cestu spo-
jenou s Chvalozpěvem na stvoření, město 
Bruneck, koupali jsme v aquaparku, na-
vštívili jsme „Havlíčkův“ Brixen, město 
Innichen s krásným starobylým kostelem. 
Poslední zastávkou byla návštěva výrob-
ny sýrů s možností nákupů místních spe-
cialit. Den před odjezdem někteří z nás 

cesta k uzdravení manželské krize 
Manželská krize se objevuje v mnoha manželstvích. Některá ji překonají, jiná se 
rozpadají. Jen někteří objeví, že příčinou manželské krize může být krize duchov-
ní, že jejich manželský život strádá proto, že trpí duchovní podvýživou, že cesta 
k nápravě začíná obnovou duchovního života. Společný život ze svátostí uzdravuje 
vzájemné vztahy a dává jim sílu k plnému rozkvětu i plodnosti. Tak to ukazují ná-
sledující zkušenosti manželů, kteří spolu prožívali přípravu ke svátosti biřmování. 
Není to recept pro všechny, protože mnozí byli biřmováni před svatbou, jak to má 
být, ale proč by nemohli manželé občas prožít duchovní obnovu této svátosti s po-
řádnou přípravou ve společenství manželů?  Mons. Jan Graubner
•  Prožívala jsem duchovní krizi pramenící ze špatně zpracovaných životních zkušenos-
tí a z nesprávných představ o Bohu. K duchovní krizi se bohužel připojila i krize man-
želská. Mému životu prostě „něco“ chybělo. Na základě náhodného setkání s knězem 
jsme se spolu s manželem rozhodli pro společnou přípravu ke svátosti biřmování, pro-
tože tu jsme neměli. Dostali jsme se do právě vznikající skupiny starších biřmovanců. 
Oba s manželem jsme to považovali za výzvu. Dnes už vím, že to byla výzva Boží, která 
nás měla přivést na Boží cestu a k obnově našeho manželského vztahu.
Během přípravy na biřmování se mně postupně otvírala nová životní dimenze. Cítím 
duchovní radost, nalézám Boha, který už není někdo vzdálený, ale je to můj Přítel. Pří-
tel, kterému v modlitbách svěřuji radosti i trápení. Cítím, že se ke mně obrací i On, a to 
slovem našeho osobního vnitřního dialogu. Je to Přítel, který mně dopřává milost roz-
hodnout se, vydat se cestou za ním. Uvědomuji si zároveň, že to nebude cesta lehká, že 
přijdou těžkosti a pokušení. Cítím odpovědnost podporovat růst víry mého manžela 
i dětí. Toužím, aby náš život směřoval ke spáse. Proto prosím o pomoc Ducha Svatého, 
aby vstoupil do mého srdce a naplňoval mě láskou a pokojem, aby se stal průvodcem 
v mé „křesťanské dospělosti“.
Při přípravě jsme si prohloubili znalost Bible, přemýšleli jsme o našem vztahu k Bohu, 
k lidem a církvi, ale spolu s manželkou i o našem manželském vztahu. Dlouhé roky jsem 
se nijak výrazně křesťanského života nezúčastňoval a některé roky jsem ani nechodil 
do kostela, protože jsem necítil potřebu to dělat.
Teď, když vychováváme děti a chceme jim dát to nejlepší, ale taky třeba proto, že jsme 
nemohli najít východisko z manželské krize, obrátili jsme se k Bohu s prosbou o pomoc. 
Chceme taky Bohu něco vrátit, chceme, aby Bůh víc vstoupil do našeho života. Když 
přemýšlím, kam se v dnešním světě obrátit, nebo kde hledat smysl života, vidím křes-
ťanství jako nejlepší cestu. Začali jsme se s manželkou společně modlit a taky k tomu 
vedeme naše děti.   Jitka a Luděk
•   Už delší dobu jsem cítila, že můj duchovní život není zcela v pořádku, že se stále po-
týkám s nějakou krizí, ať už osobní či manželskou, s výchovou dětí, či v mezilidských 
vztazích. Moje víra ustrnula, sice navštěvuji mše svaté, modlím se a na svátky přistupu-
ji ke svátostem, ale cítím, že takhle to nestačí. Obracím se na Boha s děkováním i pros-
bami, ale zatím se mu nedokážu odevzdat celá.
Díky přípravě se prohlubuje mé přátelství s Ježíšem. Prosím Ducha Svatého, aby vstou-
pil do mého srdce a naplnil ho láskou, posílil mne, abych dokázala žít živou vírou a dě-
lila se o radost z ní nejen se svou rodinou a blízkými, ale i s těmi, kteří svoji cestu ještě 
nenašli.  Michaela

vystoupili na blízkou horu s výškovým 
převýšením 850 m. Z dálky viditelný kříž 
na vrcholku byl cílem a odtud se nasky-
tl překrásný výhled po okolí, včetně St. 
Martina s pastoračním domem.
Mimo ranní mše svaté přispěly k du-
chovnímu naplnění i společné modlitby 
v kostelech nebo i při jízdě v autobusu. 
Milým přínosem byla ranní slova Marce-
ly Řezníčkové z Centra pro rodinný život 
v Olomouci, která zájemce seznámila se 
životem a poselstvím některým našich 
ovdovělých světců a světic.
Počasí bylo vstřícné, krajina a probouzejí-
cí se příroda (zahlédli jsme i hořce, dřípat-
ky, dokonce sviště) byla všude úchvatná. 
Střídala se údolí a skalnaté hory, z hor-
ských sedel jsme mohli pozorovat krásná 

panoramata. Divili jsme se, že v tak pěkné 
a nepřístupné krajině probíhaly tak těžké 
boje v první světové válce.
Náš pobyt vlastně zahajoval letošní jarní 
a letní sezonu v Poutním domě Velehrad. 
Pozorovali jsme, že i v ostatních hotelech 
se nová sezona teprve připravuje po té 
zimní lyžařské. Bylo to pro nás vlastně 
takové „otevírání studánek“. Poděkování 
patří všem zúčastněným, kteří viditelně 
nebo jen ve skrytu vložili do celého týdne 
to nejlepší, co měli ve svých srdcích. Díky 
jim a hlavně s pomocí Boží se mezi námi 
vytvořila radostná a přátelská atmosféra, 
kde jsme mohli vnímat odraz Boha, který 
je Láska sama.  Ing. Ivo Buráň

Ostrava

Snímek Ivo Buráň
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Když jsme se před dvěma lety rozhodli 
pro svatbu v bazilice na Svatém Kopečku 
u Olomouce, netušili jsme, kolik úžas-
ných a inspirativních událostí nás v této 
souvislosti potká. Život zdejší farnosti je 
nesmírně bohatý a plný aktivit pro všech-
ny věkové kategorie. Přípravu pro snou-
bence zajišťuje Centrum pro rodinný život 
v Olomouci, které také připravilo pro-
gram pro náš snoubenecký kurz. V rámci 
několika setkání jsme absolvovali před-
nášky na různá témata např. Komunika-
ce v manželství; Řešení konfliktů; Vztahy 
k rodičům; Tvorba a řešení rodinného 
rozpočtu; Metody přirozeného plánová-
ní rodičovství a další. Náplní kurzu jsme 
byli velmi nadšeni. Setkávání a přednáš-
ky probíhaly ve velmi přátelské atmosféře, 
kde jsme potkali nové přátele a kde jsme 
mohli sdílet naše společné otázky. Díky 
kurzu jsme mohli prodiskutovat spoustu 
témat a otázek, které bychom si v dneš-
ní uspěchané době asi nepoložili. Díky 
různým tématům jsme získali pohled na 
svého partnera z jiné strany. Taktéž jsme 
měli možnost porozumět našim vzájem-
ným odlišnostem a ujasnit si vlastnosti, 
které máme rozhodně společné. Zpětně si 
uvědomujeme, že kurz velmi hezky pod-
trhl celkovou hloubku a význam manžel-
ství v dnešní společnosti, který je z velké 
části opomíjen. 
Pro Jitku byl také zásadní ve vhledu do 
oblasti víry a jejího prožívání v manžel-
ství. Pochází z ateistické rodiny, a proto 
pro ni byla spousta informací v této ob-
lasti naprosto nových. Velice jsme však 
ocenili přístup organizátorů i přednáše-
jících, kteří vedli přednášky ve svobodě 
tak, že byli naprosto přirozeně přístupné 

i párům, kde byl jeden z partnerů nevěřící 
nebo nepraktikující křesťan. Přednášejí-
cí dokázali velice citlivě zprostředkovat 
a vysvětlit význam manželství před Bo-
hem. Tento pohled dal celému kurzu jedi-
nečný smysl.
Celý kurz nás natolik inspiroval, že jsme 
se po naší svatbě rozhodli účastnit se dal-
ších kurzů, které organizuje Centrum pro 
rodinný život v Olomouci. Šlo jednak o se-
tkání nad tématem „Práce s Biblí“ a dále 
„Manželské večery“. Především druhý 
kurz měl pro naše manželství zásadní 
význam. Díky němu jsme načerpali do 
našeho manželství nové podněty. Začali 
jsme nacházet důvěrnější čas jeden pro 
druhého a vytvořili naprosto homogen-
ní pár, manželství, které je pro nás oba 
přístavem v bouři. Kurz probíhal formou 
setkání v kavárně. Každý týden v pondělí 
od 18 do 20.30 hod. jsme trávili krásné 
chvíle v přítomném okamžiku nás obou, 
při sdílení našich zážitků, představ a přá-
ní a také s milými lidmi a dobrou kávou. 
Díky kurzu jsme zjistili, že pokud jsme 
schopni si najít čas do manželství, je to 
ta nejlepší investice. Jak šel čas, prohlou-
bili jsme také naše vztahy s pracovníky 
Centra pro rodinný život. Když nás Lu-
cie Cmarová požádala o naše svědectví 
na snoubeneckém setkání, vlastně jsme 
ani chvilku neváhali. Ze setkání se snou-
benci jsme byli nadšeni. Po určité době 
nás Lucie opět oslovila a připravili jsme 
si přednášku, resp. setkání nad téma-
tem „Komunikace“. Skupina snoubenců 

byla skvělá, naslouchali, měli chuť spo-
lupracovat a výborně jsme se bavili. Už 
při přípravách na přednášku jsme zažili 
spoustu legrace, a na místě to bylo ještě 
mnohem lepší. Díky tomu, že jsme se na 
kurz připravovali společně, našli jsme 
spoustu dalších společných témat a učili 
se také navzájem. Tato zkušenost pro nás 
byla velmi obohacující a energii, kterou 
jsme do přípravy vložili, se nám vrátila 
několikanásobně.

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem, kteří tyto kurzy organizují. Je jed-
noduše skvělé, že dnes existují centra 
a hlavně lidé, kteří mají chuť motivovat 
a pomáhat v něčem tak zásadním jako je 
manželství.  Jan a Jitka Koneční

cesta do hlubin manželství
Centrum pro rodinný život v Olomouci každoročně pořádá čtyři kurzy přípravy na 
manželství. Snoubenci mají díky ní možnost setkat se s páry, které věnují svůj čas 
tomu, aby předaly své osobní zkušenosti se životem v manželství. 
O své cestě přípravy na manželství a o tom, kam díky ní došli, vypráví Jan a Jitka 
Koneční, absolventi jednoho z kurzů.

Rok rodiny: nabídky pomoci
Čekáte dítě, které jste nechtěla? 
Nesoudíme. Pomáháme. Cítíte se nucena k umělému potratu? Pomůžeme Vám, abyste 
nemusela jednat pod nátlakem. Můžete bezplatně zavolat do poradny na telefonní číslo: 
800 108 000. Více informací na www. necekanetehotna.cz 
Toužíte po miminku a ono nepřichází? 
Hledáte příčiny a řešení neplodnosti? Můžete využít naše vynikající zkušenosti, kdy se 
pod naším vedením již mnozí dočkali miminka. Přirozeně, ekologicky, bez nebezpeč-
ných zdravotních zásahů, bez eticky sporných způsobů, bez umělého oplodnění, s po-
mocí metody NAPROHELP. Máte chuť sami na sobě a společné plodnosti pracovat? 
Můžete se obrátit na Centrum naděje a pomoci, Vodní 13, 602 00 Brno, www.cenap.cz
Chcete žít v souladu se svou přirozenou plodností?
Pomůže vám Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství. Témata 
kurzu: Základní pravidla symptotermální metody (SMS), Antikoncepce a PPR, STM 
v různých životních situacích. Termíny, ceny workshopů, přihlášky a další podrobnosti 
naleznete na: www.cenap.cz

Více o kurzech přípravy na manželství a konkrétní termíny: www.rodinnyzivot.cz
Kontakt: Mgr. Lucie Cmarová, tel.: 733 755 955, e-mail: cmarova@arcibol.cz

časopis Rodinný život

Prázdninové číslo časopisu je věnováno 
cestování. Ať se již společně se svými nej-
bližšími vydáte na nedaleké polní pěšiny, 
či na horské hřebeny vzdálené tisíce kilo-
metrů, budete obohaceni. Cestování roz-
šiřuje naše obzory i srdce.
Objednávky: tel.: 587 405 250, e-mail: 
cmarova@arcibol.cz, internetový formu-
lář: www.rodinnyzivot.eu nebo na adrese: 
Centrum pro rodinný život, Biskupské 
nám. 2, 779 00 Olomouc
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Snímek Leoš Hrdlička

Pozvánka na arcidiecézní pouť rodin
Srdečně zveme všechny rodiny a pedagogy na arcidiecézní pouť rodin a učitelů K PANNĚ MARII SVATOHOSTÝNSKÉ, která má 
být vrcholem Roku rodiny v naší arcidiecézi. Koná se v sobotu 30. srpna na Svatém Hostýně. 
Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní 
rok.
Na co se můžete těšit?
 8.00 – pěší putování od brány hřbitova v Bystřici pod Ho-

stýnem 
 10.00 – poutní mše svatá na venkovním podiu; hlavní cele-

brant otec arcibiskup Jan Graubner; zpěvem a hud-
bou doprovodí skupina Paprsky

Program pro pedagogy: 
 11.30 až 12.30 – přednáška Eucharistie v životě učitele – Mons. Jan 

Graubner (Jurkovičův sál)
 14.00 – Cesta světla, sraz u sochy Božského Srdce Páně
Program pro rodiny:
 13.00 až 14.00 – přednáška O vděčnosti pro manžele, rodiče a prarodiče – Františka Böhmová (Jurkovičův sál); současně hraje 

dětem loutkové divadlo Dana Taraby (sál poutního domu č. 3)
 13.30 až 15.00 – Cesta pro manžele připravují děkanátní centra pro rodinu; současně jsou pro děti připravena stanoviště plné 

her a soutěží (louka za podiem); odměny a zmrzlina pro děti zajištěny
 15.30 – slavnostní požehnání v bazilice 
 16.00 až 17.00 – koncert hudební skupiny Paprsky
Pouť pořádá: Duchovní správa na Svatém Hostýně, Matice svatohostýnská, Centrum pro rodinný život a Centrum pro školy  
Arcibiskupství olomouckého

cyRilometodĚJSké SlavnoSti – velehRad 2014

Pátek 4. července
 6.30 – mše svatá
 Od 10 hod. – hry a soutěže pro děti i rodiče – dětská představení – aktivity pro životní prostředí v Archeoskanzenu Modrá 

– vernisáže – prezentace charitativních organizací, hnutí a komunit – výstava vítězných obrázků IX. roč-
níku dětské výtvarné soutěže „Cestou dvou bratří“ – fotografické soutěže pro malé i velké – cestovatelská 
soutěž –interaktivní workshopy – ruční přepisování Bible – soutěž ve fotbalových dovednostech aj. (více 
informací: www.velehrad.eu) 

 16.00 – mše svatá pro zdravotně postižené a pěší 
poutníky (bazilika)

 19.30 – Koncert lidí dobré vůle
 21.00 až 23.00 – adorace v bazilice – vedena hnutími a komu-

nitami s přímluvnými modlitbami; příležitost 
k osobním rozhovorům

 23.00 – mše svatá (bazilika) 

Sobota 5. července – Národní pouť – HLAVNÍ POUŤ 
 6.30, 7.30 – mše svatá 
 8.30 – mše svatá letošních novokněží 
 9.40 – modlitba růžence v bazilice 
 10.30 – slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před 

bazilikou, kterou slouží čeští, moravští i za-
hraniční biskupové - je přenášena Českou 
televizí a Českým rozhlasem Praha; hlavní celebrant: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metro-
polita moravský; kazatel: kardinál Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský

 15.00 – byzantsko-slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice
   Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
   Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad.
   Zdravotní službu zajišťuje Maltézská pomoc, o. p. s.

Neděle 6. července – MALÁ POUŤ
 7.30, 10.00, 15.00 –  mše svatá 
 14.00 – přednáška Dr. Kamily Bendové na téma: „Od Velehradu 1985 k listopadu 1989“ (Sál kardinála Tomáše 

Špidlíka)
 16.30 – varhanní koncert k 1145. výročí úmrtí sv. Cyrila, patrona Evropy a hlavního patrona Moravy; na varhany 

hraje Karel Martínek; vstupné dobrovolné (bazilika) 

Více informací: www.farnostvelehrad.cz, www.velehradinfo.cz
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bude váS zaJímat

Exercicie v Norbertinu – víceúčelovém centru sester  
premonstrátek na Svatém Kopečku u Olomouce

Exercicie s P. Lvem Pavlem Eliášem OFMCap. se uskuteční ve 
dnech 13. až 19. července
Téma: Na cestě proměny (člověk - důkaz Boží existence, hřích, 
muž a žena, modlitba)
Program začíná v neděli 13. července v 17 hod. večeří a končí 
v sobotu 19. července v 10.30 hod. Přihlášky do 2. července; 
exercicie jsou určené pro všechny, bez omezení; bližší informa-
ce: e-mail: info@premonstratky.cz, tel.: 733 755 836 

Výstava k výročí první světové války
Sté výročí vypuknutí první světové války a její vliv na život oby-
vatel Přerova a okolí připomíná výstava s názvem Za císaře 
pána a jeho rodinu – Přerov na prahu 1. světové války, která bude 
do konce října otevřena v Muzeu Komenského v Přerově. 

Desátá česko-německá pouť smíření 
Od sv. Anny v Bělotíně ke sv. Anně do Staré Vody; koná se ve 
dnech 26. až 27. července; pouť je otevřená, je možnost se připo-
jit kdykoliv a kdekoliv na trase bez zajištění noclehu.
Informace: Alena Andersová, www.belotin-staravoda.ic.cz, tel.: 
605 310 627

IV. moravská Compostela
Pětidenní putování po Cyrilometodějské poutní cestě, letos ve 
směru Velehrad – Svatý Hostýn – Svatý Kopeček u Olomouce  
– se koná od 15. do 19. srpna.
Bližší informace: e-mail: info@velehradinfo.cz, tel.: 571 110 538, 
www.velehradinfo.cz, www.maticesvatokopecka.cz

Rodina Neposkvrněné Svatému otci
Rodina Neposkvrněné oznamuje, že i v letošním roce připra-
vuje k Vánocům duchovní kytici uvitou z modliteb a obětí pro 
Svatého otce Františka. Obětované dny zašlete na adresu:  
Bohumila Vystrčilová, 687 54 Bánov 224

Akademické týdny
Konají se od 25. července do 2. srpna v Novém Městě nad Me-
tují. Kulturně vzdělávací setkání je otevřené všem, kdo nejsou 
lhostejní ke svému okolí ani k sobě. Poutavou formou je poslu-
chačům zprostředkován odborný pohled na nejrůznější témata 
z psychologie, filozofie, historie a přírodních věd. 
Informace a přihlášky: www.akademicketydny.info

Mezi klíčem a mečem 
Výstava Diecézního muzea v Brně nazvaná „Mezi klíčem a me-
čem – kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba“ 
je instalována v prostorách krypty katedrály sv. Petra a Pavla 
v Brně do 12. října. 

Mezinárodní pěší pouť mládeže a rodin
36. ročník tradiční pěší pouti do Čenstochové (31. 7. – 12. 8.), 
určené všem, kdo mají mladého ducha, vychází letos z Olomou-
ce a jde trasou Svatojakubské poutní cesty přes Svatý Kopeček 
až do Polska. Poutníky provází zakladatel a organizátor pouti, 
polský kněz Andrzej Szpak, SDB, pomáhají mu řeholníci z růz-
ných řádů. Zveme laiky i duchovní. Pouť je ekumenická.
Informace: e-mail: nagl@arcibol.cz, tel.: 605 274 911

Výstava v Litovli představí  
život ve vězení i na Kamčatce

„Sen o svobodě“ je název mezinárodní výstavy, při níž se v kapli 
sv. Jiří v Litovli představují tři mladí fotografové z ČR, Sloven-
ska a Polska. Výstava bude otevřena až do 31. srpna, a to každý 
den kromě pondělí od 10 do 16 hod.

centRum PRo Rodinný Život

Rodinné centrum Slunečnice 
Pro maminky i tatínky na rodičovské dovolené (setkávání ro-
dičů s dětmi, rodičovské inspirace, tvůrčí a pohybové činnosti, 
přednášky, hernu pro děti) 
Každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 hod., farní dům u katedrály  
sv. Václava v Olomouci (1. patro), Mlčochova 7
Kontakt – e-mail: rc.slunecnice@gmail.com, tel.: 587 405 250

Malá pouť za velké věci 
Pouť za víru v našich rodinách od katedrály sv. Václava v Olo-
mouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku 
(8 km - 2 hod. chůze)
14. září, možnost se připojit ve 14.30 hod. pod kopcem v Samo-
tiškách a nebo v 15 hod. na mši svaté v bazilice 
Kontakt: Marcela Řezníčková, e-mail: reznickova@arcibol.cz, 
tel.: 587 405 250–1

Týdenní pobyt pro osamělé matky s dětmi  
v termálních lázních Velké Losiny

Velké Losiny, 20. - 26. července 
Určen pro všechny matky, které vychovávají své děti samy
Kontakt: Marcela Řezníčková, e-mail: reznickova@arcibol.cz, 
tel.: 587 405 250–1

Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty na Velehradě
Velehrad, 11. – 18. srpna
Program individuální i společný (výlety do přírody, volnočaso-
vé aktivity pro děti i pro seniory, poznávání památek a jiných 
zajímavostí v okolí)
Kontakt: Lucie Cmarová, tel. 587 405 252, e-mail: cmarova@
arcibol.cz

Škola partnerství 
Je určena mladým ve věku zhruba od 18 let do 30 let (partner 
není podmínkou)
Šest víkendů (16 tematických bloků přednášek, skupinová prá-
ce, zážitkové aktivity a možnost konzultací s odborníky i du-
chovními)
První víkend: 4 . – 6.října 
Kontakt: Alena Večeřová, e-mail: vecerova@arcibol.cz, tel.: 
587 405 250

Pěší pouť tatínků s dětmi
Ze Svatého Kopečku u Olomouce na Svatý Hostýn
26. – 28. září
Poutí provází P. Ambrož Šámal, OPraem., kaplan ze Svatého 
Kopečku 
Kontakt: Peter Markovič, e-mail: markovic@arcibol.cz, tel.: 
587 405 293
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160. výročí založení arcibiskupského gymnázia v kroměříži
V rámci oslav výročí 160 let od založení Arcibiskupského gymnázia (AG) v Kroměříži 
se 3. června uskutečnil slavnostní koncert školního pěveckého sboru AVE v kostele sv. 
Mořice v Kroměříži. V úvodu všechny přítomné pedagogy, studenty, rodiče i další hosty 
přivítal ředitel školy Mgr. Štěpán Bekárek a představil pěvecký sbor AVE pod vedením 
Mgr. Jakuba Macka, který byl vůbec poprvé doprovázen školním orchestrem složeným 
ze studentů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, Konzervatoře J. P. Vejvanovského 
a ZUŠ v Uherském Hradišti. Na úvodní slovo ředitele školy navázal Mons. Josef Nuzík, ge-

nerální vikář 
olomoucké 
arcidiecéze, 
a v yzdvihl 
n e z a s t upi -
telné místo 
a  p o s l á n í 
školy v ob-
lasti výchovy 
mládeže ne-
jen po strán-
ce v z dělá-
ní, ale také 
všestranné-
ho roz voje 
mladých lidí 
v osobnosti. 
Školní pě-

vecký sbor AVE zahájil své vystoupení klasickými skladbami a v druhé části provedl 
Benediktinskou mši od Markuse Binzenhöfera, současného skladatele z partnerského 
Egbertova gymnázia v Münsterschwarzachu. Pěvecký sbor AVE společně se školním 
orchestrem sklidil mohutný aplaus a přesvědčil všechny přítomné o svých kvalitách 
a velkém potenciálu. Slavnostní koncert zanechal ve všech přítomných hluboký umě-
lecký ale i duchovní zážitek a stal se důstojnou součástí oslav výročí založení Arcibis-
kupského gymnázia v Kroměříži.   Marie Kvapilíková

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Úspěšné kurzy centra vzdělávání dospělých na velehradě
Na 160 zájemců využilo nabídky Stojanova gymnázia Velehrad a zúčastnilo se kurzů 
pořádaných Centrem vzdělávání dospělých na Velehradě. Docházkové kurzy, které 
byly veřejnosti zpřístupněny v září 2013, nabídly účastníkům výuku angličtiny a něm-
činy pro začátečníky i pokročilé, ruštinu a stále potřebné základy práce s počítačem.
Abych se naučil používat počítač; abych mohl komunikovat s přáteli; abych si osvěžil to, 
co už znám. To jsou některé z důvodů, jež přivedly účastníky do kurzu Základy práce 
s počítačem. 
V š i c h n i  s e 
ale shodli na 
tom, že nau-
čit se praco-
vat s moderní 
technikou je 
nutnost a ten-
to kurz byl 
výbornou pří-
ležitostí, jak 
se s počíta-
čem seznámit 
a něco nového 
se naučit.
Zároveň se 
v  p r ů b ě h u 
školního roku 
uskutečnilo šest dvoudenních kurzů, ve kterých výuka probíhala blokově. Pestrá na-
bídka kurzů (Video a film, Digitální fotografie, Jak pracovat s médii, Velehrad z pohle-
du církevní turistiky, Webové stránky a jejich správa a Rastrová a vektorová grafika) se 
také setkala s velkým zájmem všech účastníků.  Eva Petruchová

Stojanovo gymnázium Velehrad

dvacet let zš Salvátor
ZŠ Salvátor ve Valašském Meziříčí slaví 
v letošním školním roce 20 let svého živo-
ta. Tuto radostnou událost jsme si spolu 
s celou farností připomněli již v prvním 
dnu tohoto školního roku, kdy jsme slavili 
mši svatou spolu s otcem biskupem Jose-
fem Hrdličkou.
Těší nás, že rodiče z různých částí naše-
ho města a také z blízkého okolí projevují 
o školu zájem a každoročně přivádějí děti 
k zápisu. Při příležitosti tohoto jubilea 
jsme pro rodiče připravili besedu s psy-
chologem PhDr. Janem Svobodou, která 
měla velký úspěch. Pro tvořivé žáky bylo 
připraveno vyřezávání ze dřeva pod vede-
ním Petra Sedláře. Pro žáky byly připra-
veny upomínkové předměty, byl vydán 
almanach.
Oslavy vrcholily v květnu akademií žáků. 
Uskutečnila se v prostorách bývalého 
zámku Žerotínů. Zřizovatele školy – Ar-
cibiskupství olomoucké – zastupovala 
Mgr. Zdislava Vyvozilová, která spolu 
s ředitelem školy Ing. Hynkem Mikuškem 
školní akademii zahájila. Po přivítání po-
děkovala všem rodičům i farnosti za pod-
poru a přízeň během 20 let života školy. 
Ve svém projevu uvedla, že je krásné, 
když se škole daří v konkurenci ostatních 
škol ve městě.

Vystoupení se účastnili žáci jednotlivých 
tříd a jejich představení byla pestrá. Na 
pódiu byli k vidění Hurvínek s Máničkou, 
večerníkové postavy, koloběžky, pohádka 
o spravedlivém chlebu, speciální sesta-
vy v přeskoku švihadel či lana, úsměvně 
zpracovaná pohádka o Popelce nebo ta-
nec se stuhami. Diváci zhlédli zpravo-
dajství našich šesťáků, zanotovali si nej-
různější písně, sledovali sportovní utkání 
v hokeji či prezentaci 9. ročníku. Na pro-
gramu nechybělo vystoupení školního 
pěveckého sboru Broučci nebo tanec se 
světýlky.
Kéž náš dobrý Spasitel, po němž jméno 
škola nese, a také podle řádu salvatoriá-
nů, kteří ve Valašském Meziříčí dříve pů-
sobili a mají jeho jméno ve svém názvu, 
naší škole udělí mnohé milosti.

 Ludmila Černochová
ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
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T. S. Archa se nachází v podhůří Hostýn-
ských vrchů nedaleko obce Rajnochovi-
ce, kde mimochodem sídlí naše Arcidi-
ecézní centrum života mládeže Přístav. 
V roce 1996 právě zde bylo zakoupeno 
občanským sdružením Sarkander bý-
valé rekreační středisko s cílem vytvořit 
středisko pro křesťanské tábory. S Boží 
pomocí a s přispěním mnoha nadšených 
lidí, dobrovolníků, sponzorů, mladých 
i starších se postupně vytvářelo velmi pří-
jemné zázemí. Do roku 2000 se podařilo 
vybudovat nové sociální zařízení, velmi 
pěknou kuchyň, udělat novou střechu 
nebo rozvod topení s novou kotelnou. Za 
zmínku rozhodně stojí multifunkční hřiš-
tě s umělým povrchem z roku 2001.
Celoročně se zde koná velké množství 
rozmanitých akcí jak pro děti, tak pro do-
spívající nebo pro dospělé. Je velmi krás-
né pozorovat, jak za 18 let trvání tohoto 
místa se vyměnila celá jedna generace. 
Ti, kteří zde kdysi jezdili na tábory, mů-
žeme najednou potkávat na víkendovém 
setkání tatínků, které se zde také letos 
konalo. A jistě zahřeje na srdci, když bý-

valí vedoucí nebo táborníci přivážejí své 
ratolesti na jejich první „aršácké“ tábory. 
Během roku zde každý mladý může na-
vštívit víkendové pobyty jak pro inspira-
ci, jako je „Taneční víkend“ nebo „Dobrý 
tábor, to je dřina“ pro motivaci vytvářet 
skvělé tábory, tak pro vzdělávání, jako 
je zdravotnický kurz či školení hlavních 
vedoucích. Archa také nabízí pro duchov-
ní vzpruhu postní a adventní duchovní 
obnovu nebo pro páry připravující se na 
manželství šest víkendů trvající „Školu 
partnerství“.
Přesto tím hlavním zůstávají prázdnino-

vé čtyři turnusy dvoutýdenních dětských 
táborů. Jeden z nich je určen speciálně 
pro kluky, zvláště ministranty. Struk-
tura programu táborů se po celý vývoj 
příliš nezměnila. Během dvou týdnů je 
zde mnoho času pro setkání s Bohem při 
modlitbách, adoracích a mších svatých, 
cvičení nových dovedností, zábavy a na-
pětí při celotáborové hře a především sdí-
lení společných zážitků se svými kamará-
dy. Díky moderní technice a často nových 
nápadů vedoucích se stále vymýšlí, jak by 
se tábory udělaly pro děti atraktivnější 
a zajímavější. Známkou toho, že se jim 
to daří, jsou plné kapacity turnusů a bo-
hužel také nemalé množství dětí, kteří 
se na tábor z kapacitních důvodů ani ne-
dostanou. Velký plus celého areálu jsou 
postupně budované chatky. Ta poslední 
je již luxusně vybavená pro rodinnou do-
volenou i s kuchyní a obývacím pokojem. 
Samotné prostředí obklopené krásnou 
přírodou stojí rozhodně za navštívení. 
Skupinka aršáckých pracovníků vás jistě 
přijme s otevřenou náručí. Rádi uvítají ja-
kýkoliv finanční dar, který pomůže zkva-
litnit a udržovat toto středisko a přivítají 
každého brigádníka či skupinku brigád-
níků, kteří chtějí přiložit ruku k dílu. 

 Filip Němec

Snímek Milan Janás

Snímek Milan Janás

táborové středisko archa Rajnochovice funguje už 18 let
Stalo se již tradicí, že na konci června se koná v táborovém středisku Archa v Raj-
nochovicích Den otevřených dveří. Ohlédněme se trochu za historií tohoto středis-
ka a připomeňme si, co všechno se na tomto místě přes rok děje. 

lidské osudy ze čtyř světadílů obohatily Sochu příběhů 
Studenti CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc vložili 6. června nové ka-
meny do Sochy příběhů. Symbolicky tak přenesli osudy lidí, které potkali na praxích 
například v Indii, Etiopii či na ostrově Mayotte, na nádvoří školy na náměstí Republiky 
3. Jeden z kamenů nese i příběh slovenského faráře Mariána Kuffy, známého z filmu 
Všechny moje děti.
Slavnost vkládání kamenů do Sochy příběhů je pomyslnou emotivní tečkou za zahra-
ničními praxemi studentů, kteří během třech měsíců v zahraničí otestují nejen svou 
fyzickou odolnost, ale hlavně psychickou připravenost k budoucímu povolání. Nej-
náročnější bývá vyrovnat se s těžkými životními příběhy klientů, které v organizacích 
potkají. Ne všechny totiž končí dobře. Symbolicky jim v tom pomáhá právě vložení ka-
mene do Sochy příběhů.

Tuto událost s nimi 
sdíleli i vzácní hosté – 
Mons. Jan Graubner, 
arcibiskup olomouc-
ký, Mgr. Eva Ma-
chová, náměstkyně 
primátora města Olo-
mouce, RNDr. Ivana 
Vlková, Th.D., děkan-
ka Cyrilometodějské 
teologické fakulty UP, 
P. Petr Bulvas, bis-
kupský vikář pro pas-
toraci, a Václav Keprt, 
ředitel Arcidiecézní 
charity Olomouc. 

Příběhy, které studenti přivážejí, mají 
různá poselství. Někdy jde o inspirativní 
příběh člověka, který navzdory nelehké-
mu osudu našel své místo v životě, a často 
ještě nezištně pomáhá druhým. Na opač-
né straně stojí příběhy, které jsou alar-
mujícím upozorněním na bezvýchodnou 
situaci. 
Eliška Genčurová vložila do sochy kámen 
za indickou holčičku Lakshmi. „Věřím, 
že mi tak bude Lakshmi stále na blízku 
a podpořím ji v jejím nelehkém boji se ži-
votem,“ říká Eliška. Její osud se společně 
s osudy lidí z Arménie, Ázerbájdžánu, 
Makedonie, Mayotte, Ugandy, Mexika, 
Etiopie, Malty, Finska, Španělska, Ru-
munska či Slovenska, které přivezli její 
spolužáci, připojil k více jak 250 kame-
nům, které již v Soše příběhů jsou.
Sochu příběhů vytvořil v roce 2006 vý-
tvarník Lubomír Dostál. „Lidské příběhy 
jsou centrem zájmu sociální i humanitár-
ní práce, proto jsem rád, že díky této soše 
mohou být pomyslným centrem naší ško-
ly,“ uvedl Martin Bednář, ředitel CARI-
TAS – VOŠs Olomouc. Slavnost vkládání 
se letos konala potřinácté.  Eva Bělocká
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Při kázání
Starozákonní příběhy jsou ústředním 
tématem kázání na mši pro děti, kterou 
máme jednou za měsíc. Děti při ní odpo-
vídají na otázky, které si předem mohly 
nastudovat. Jsou pak „v obrazu“ nejen 
kvůli otázkám, ale třeba i kvůli scénce. 
Kdo je ochoten scénku zahrát (neboť je 
„v obrazu“), je velmi výrazným kandidá-
tem na odměnu společně s těmi, kteří si 
knížečku na mši nezapomněli vzít.

farář, děkanát Hranice

Katecheze přede mší svatou
V naší farnosti se děti s příběhy seznamu-
jí formou katecheze, která se koná každý 
čtvrtek asi 10 minut přede mší svatou. 
Střídavě ji vede kněz a řádová sestra. Děti 
jsou pozvány blíže k oltáři, odpovídají na 
otázky, aby si připomněly předešlý pří-
běh. Plynule se pak přechází k převyprá-
vění příběhu nového. Snahou je, aby děti 
především porozuměly poselství textu 
a dokázaly je užít v praxi. Například podle 
příběhu o Josefovi a jeho bratřích se sna-
žily mít hezký vztah ke svým sourozen-
cům. Nebo když jsme si vyprávěli příběh 
o Sáře, která nemohla mít děti, celý týden 
jsme se pak modlili za těhotné maminky 
aj. Na závěr katecheze se povzbudí nejen 
děti, ale i jejich rodiče a prarodiče k pře-
čtení si zmíněného úryvku v dětské bibli. 

katechetka, děkanát Vizovice

Ve společenství dětí
V naší farnosti se o postavách ze samole-
pek bavíme s dětmi v rámci společenství, 
které je každý čtvrtek přede mší svatou, 
na níž pak děti samolepku dostanou. Děti 
jsou zvyklé nosit samolepku i dětem, sou-
rozencům, kteří se mše nezúčastní z růz-
ných důvodů. Ve společenství si o postavě 
něco povíme, případně zahrajeme ně-
jakou tematickou hru. Starší děti někdy 
dostanou za domácí úkol do příštího se-
tkání napsat k probírané postavě osobní 
zamyšlení, které se pak přečte před ostat-
ními. Mladší zase nakreslí, jak si předsta-
vují, že ta postava vypadala. Pro některé 
děti je to první setkání se starozákonními 
příběhy. katechetka, děkanát Vizovice

V rodinách
V září objednám Praktickou příručku 
(převyprávěné texty k samolepkám) pro 
každou rodinu, jejíž děti si berou knížeč-
ky. Občas se na dětské mši svaté v neděli 
stihne pár slovy okomentovat získaná 
samolepka, ale větší podíl na práci mají 
rodiče. Je na nich, jestli si s dětmi o příbě-
hu ze získané samolepky něco poví doma. 
Knížečky s nalepenými samolepkami si 
děti nosí i do náboženství – považují ho 
jako osobní průkaz, hrdě se k němu hlásí. 
Na konci roku pak probíhá soutěž o nejlé-
pe vedenou a vybarvenou knížečku.

farář, děkanát Šternberk

Při mši svaté
Místo kázání se dětem při páteční mši 
odehraje scéna ze starozákonního příbě-
hu, kterou secvičí dobrovolníci z nábo-
ženství s místní katechetkou a knězem. 
Někdy jsou do scény vtaženy i přítomné 
děti. Například když se konala slavnost 
pod horou Choreb, při níž byly Izraelitům 
slavnostně čteny pravidla pro život. Kaž-
dé z dětí dostalo slavností oděv, který se 
používá při tříkrálové sbírce. V naší far-
nosti máme výhodu, že některé události 
ze Starého zákona jsou vyobrazeny po 
stranách kostela v tzv. Bibli pro chudé, 
děti si pak mohou lépe daný příběh upev-
nit. Samotné samolepky děti dostanou 
až při nedělní mši. Pokud na ní nemohou 
být, získají je při mši svaté během týdne. 
Na konci roku totiž do slosování o ceny 
postupují jen ty knížečky, ve kterých ne-
chybí žádná ze samolepek. Dětem se tato 
forma předávání biblického příběhu a po-
selství velmi líbí a těší se na další pokračo-
vání.  katechetka, děkanát Vizovice

Samolepky. a co s nimi? 
Možná je i ve vaší farnosti zvykem, že si děti mši svaté přijdou dopředu pro po-
žehnání (křížek) a něco při tom i dostanou. V mnoha farnostech naší arcidiecé-
ze na začátku školního roku děti dostanou sešitek s omalovánkami (biblickými či 
o svatých) a do něj pak během roku po každé nedělní (či tzv. dětské) mši svaté do-
stávají samolepky, které si pak doma do sešitku nalepí. Cílem této aktivity je, aby 
se nejmenší děti z našich farností prostřednictvím biblických příběhů či životních 
příběhů svatých seznámily s dobrým a milujícím Bohem, který je neustále přítom-
ným v našich životech. Tyto samolepky vydáváme již osmým rokem, a proto jsme 
letos vyrazili do arcidiecéze podívat se do jednotlivých farností, co se s nimi vlastně 
děje. 

Poděkování za zaslané známky
Milí zasilatelé poštovních známek za účelem pomoci chudým lidem v misijních územích, 
posílám Vám poděkování za zaslané známky a také informaci o době, kdy byly slouženy 
mše svaté za Vás, kteří známky sbíráte a zasíláte, a také za Vás, kteří pomáháte s je-
jich odlepováním a tříděním. Mše svaté byly za Vás slouženy 5. a 25. června v 7.30 hod. 
P. Františkem Líznou ve Vyšehorkách.
Ať Vám Pán Bůh žehná a naplňuje Vaše srdce radostí a pokojem. Až zase nějaké známky 
nashromáždíte, můžete je opět zaslat. 
Upřímně Vás zdraví Ludmila Vránová, pastorační asistentka ŘKF Valašské Meziříčí, 
Křížkovského 8/60, 757 01 Valašské Meziříčí

Kromě těchto přímých svědectví jsme zjistili, že se tyto samolepky či jejich příběhy vy-
užívají také ve výuce náboženství či farních táborech. Poslední příspěvek se zmiňuje 
o Praktické příručce k příběhům. Tato může sloužit jako inspirace pro kněze a kateche-
ty, ale také jako podklad pro četbu těchto příběhů v rodinách. V případě zájmu o tuto 
příručku nás kontaktujte e-mailem na adrese našeho centra: katecheti@arcibol.cz, 
nebo telefonicky na čísle: 587 405 241.   Připravila Anna Skočovská

Snímek Anna Skočovská

Snímek Lenka Fojtíková
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zkušenost kmotra
Dovolte mi reagovat na Vaše otázky kmo-
trům, už dříve biřmovaným, jak v našem 
životě působí Duch Svatý. V prvé řadě 
chci podtrhnout nesmírnou důležitost 
Ducha Svatého pro každého křesťana. 
Na příkladu apoštolů jste krásně vysvět-
lil, jaká proměna s nimi nastala po Letni-
cích.
I v mém životě nastala obrovská promě-
na, naprosté obrácení z ustrašeného ate-
isty, plného závisti, pocitu méněcennosti 
a současně i pýchy, žijícího ve strachu jen 
trošku polevit z práce, ale přitom lenivé-
ho. Co je nejmarkantnější rozdíl, byl jsem 
hrozný trémista.
Když jsem uvěřil, že Bůh existuje, vůbec 
mi to „nešlo do krámu“. Pod tíhou důka-
zů, které mi byly dány, a jak mě Bůh táhl 
k sobě, jsem nejprve vstoupil do Husitské 
církve, kam vedly příbuzenské poměry. 
Později jsem cítil potřebu smířit se s Bo-
hem a vrátil jsem se do Katolické církve, 
kde jsem pokřtěný. Následovala generální 
zpověď, 1. svaté přijímání. Pak jsem pro-
šel duchovními obnovami a kurzy Alfa, 
Filip, potom Sievers a přijal jsem svátost 
biřmování. 
Nastala proměna, nebyla okamžitá, ale 
postupná. Nejdřív mě pan Ludvík pozval, 
abych pomáhal na kurzech. Bůh mi dal 
sílu překonávat trému a uschopnil mě 
k tomu, abych se podílel i na přednáškách 
v rámci těch kurzů. Později mě kněz po-
zval, abych pomáhal na kurzech semináře 
v Duchu Svatém podle Sieverse. A to jsem 
byl už téměř bez trémy. Nakonec pověřil 
naše společenství, abychom spolu s kně-
zem vedli duchovní obnovy, aby toto dílo 
Ducha Svatého u nás pokračovalo.
Musím vyznat, že nás k této službě Duch 
Svatý bohatě obdaroval. Organizování 
duchovní obnovy není snadné a lze opo-
menout řadu důležitých věcí, nebo pod-
cenit přístup k jednotlivým účastníkům, 
nebo dokonce něco nevhodného sdělit. 
Ale pod vedením Ducha Svatého a s vyu-
žitím jeho Darů se vše daří. Díky Bohu, že 
to vše tak moudře ustanovil! Jiří 

Snímek Leoš Hrdlička

vam 2014 – velikonoční arcibiskupovy myšlenky
Z ozvěn na arcibiskupovy SMS v době velikonoční, které odebíralo asi 1900 lidí na 
své mobily; někteří je ještě přeposílali dále

Děkuji za sms myšlenky. Jsem velmi vytížená a tohle mi každý den dodávalo vzpruhu. 
Navíc se většina sms až neskutečně hodila do každodenních situací, které jsem zrovna 
prožívala. Pokud plánujete pokračovat, ihned se hlásím.  Jana 
Bylo příjemné ráno se probudit a mít v mobilu tak krásné impulsy do celého dne. Když 
mi občas bylo ve škole trochu smutno, nahrabala jsem v tašce mobil a pročítala si sms 
z předešlých dní a hned mi bylo lépe. Je to skvělý nápad propojit celou církev těmito 
zprávami a stále všem připomínat, že Velikonoce nekončí velikonočním pondělím.

Jaroslava
Děkuji za myšlenky, které jste mi zasílal formou sms zprávy po celou velikonoční dobu. 
Každý den ráno jsem se na ně těšila a každá z nich mne nejen povzbudila, ale také obo-
hatila. Stručně řečeno, každý den začínal radostí. Podělila jsem se o tuto radost hned 
se dvěma kamarádkami, které vám také velmi děkují a všechny Vám přejeme do dalších 
dní hojnost Božího požehnání i pevné zdraví.  Marie 
Děkuji moc a moc za myšlenky otce arcibiskupa. Provázely mě každý den, uvažovala 
jsem nad jejich obsahem, pomáhaly mi a všechny jsem si zapsala. Budu je používat na-
dále jak pro sebe, tak je budu předávat dále našemu společenství. Ve volných chvílích 
třeba při cestování anebo i na dovolence, mi budu taky dobře sloužit pro mou duši i srd-
ce. Ráda je poskytnu k rozjímání kamarádkám a přátelům.  Mária

Chci poděkovat za tuto novou formu myšlenkového provázení. Přijala jsem ji hned 
a s povděkem. Bylo pro mne posilující a důležité, být denně takto "hmatatelně" ve spo-
jení s ostatními, být vedena určitým myšlenkovým směrem, zřetelněji si uvědomovat 
zasílané pravdy a skutečnosti. Od počátku jsem si každou jednotlivou myšlenku zapi-
sovala a příležitostně se k nim vracím.
Snažila jsem se například uplatnit „vynalézavou lásku“ a obnovit přerušené vztahy, za 
které se už delší dobu alespoň 1x denně modlím. A k tomu jsem si dovolila použít někte-
rých Vašich myšlenek. Jako znamení vidím, že poté došlo k reakci, kontakt se podařilo 
navázat, i když je mi jasné, že bude potřeba ještě hodně dalšího úsilí. Marie

kurz pro varhaníky – desátý ročník (2014 – 2016)
Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu v Olomouci zveme 
všechny, kteří mají zájem zdokonalit svou službu ve hře na varhany, ve zpěvu, 

vedení schóly a chrámového sboru při 
liturgii na dvouletý kurz; vyučuje se 
v něm liturgika, liturgický zpěv, cho-
rál a zpěv s lidem, harmonie, improvi-
zace, nauka o varhanách, dirigování, 
intonace, dějiny církevní hudby, hra 
na klavír a hra na varhany a individu-
ální zpěv. Kurz probíhá jedenkrát za 
měsíc, zpravidla třetí sobotu v měsíci 
v prostorách Konzervatoře Evange-
lické akademie, Wurmova 9, Olo-
mouc od 9 do 16 hod. 
Kurzovné je stanoveno první rok 
1000 Kč, druhý rok 500 Kč.
Přihlášky přijímá a bližší informace 
podá: Katedrální vzdělávací středisko 
liturgické hudby a zpěvu, Mgr. Zdi-
slava Vyvozilová, Arcibiskupství olo-
moucké, Biskupské nám. 2, 771 01 
Olomouc, tel.: 587 405 243, e-mail: 
varhanik@arcibol.cz; Uzávěrka při-
hlášek je 30. září; první konzultace 
proběhne v sobotu 18. října.
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Pouť začala již v pátek večer „předpro-
gramem“ pro místní a organizátory - mší 
svatou, kterou celebroval P. Martin Šte-
fanec z misijní řeholní Společnosti Boží-
ho slova ze Slovenska a adorací, ve které 
jsme Pánu předložili nejen Misijní pouť 
a všechny její účastníky, ale i prosbu za 
otevřenost všech lidských srdcí pro po-
třeby druhých.

Akce pořádané Papežskými misijními díly 
a farností Zlín-Malenovice se zúčastnily 
asi dvě stovky malých i velkých příznivců 
misií. Milým překvapením byla hojnost 
rodin s převážně menšími dětmi. Soutě-
žící procházeli pěti „kontinenty“, na kte-
rých měli možnost zúčastnit se několika 
aktivit. Na kontinentu Asie bylo možno si 
vybrat z různých druhů tvořivých činnos-
tí – vyráběly se zde japonské vějíře, sád-
rové masky na obličej, ozdoby z korálků, 
misky z papírového pedigu, navrhovaly se 
vzory pro cizokrajné látky apod. Na kon-
tinentu her - v Americe - se z nich, mimo 
jiné, stali Indiáni, dorozumívající se svým 
tajuplným uzlíkovým písmem na tkanič-

kách, kontinent Afrika byl ve znamení 
pomoci - děti si zkusily plést opravdový 
obvaz pro nemocné v misiích, cvičily si 
základy první pomoci, formou hry zkou-
šely jaké to je být slepý, malomocný nebo 
nemít k dispozici ani tak obyčejnou věc 
jako je tužka. V Austrálii se malí misioná-
ři setkali s různými zajímavostmi, dozvě-
děli se, jaké to je pomáhat v chudé jihoa-

merické Guyaně, pohladili si 
živého leguána a další cizo-
krajná zvířata, naučili se pár 
slov vietnamsky a Evropa se 
stala skrze písně, povídání 
a malování pohlednic osiře-
lým dětem v misiích konti-
nentem povzbuzení. Každá 
splněná aktivita dětem vy-
nesla podle náročnosti jed-
no či dvě barevná papírová 
srdíčka. Pokud jich získali 
pět, po skončení aktivit si za 
ně mohli „koupit“ losy, které 

díky darům různých firem a společností 
byly všechny výherní. Ti ši-
kovnější si tedy odnesli třeba 
i více hezkých cen. 
Po programu více zamě-
řeném na děti následovalo 
představení společenství, 
která se různými způsoby 
věnují misiím a šíření ra-
dostné zvěsti. P. Martin Šte-
fanec spolu s osobním svě-
dectvím, představil řeholní 
Společnost Božího Slova 
(verbisté), Tereza Vlčková 
přiblížila salesiánské dobro-
volnictví Cagliero jakožto příležitost vě-

novat několik měsíců života 
potřebným v misiích a Dana 
Tichá promluvila o lidových 
misiích a o možnosti pomoci 
misijním územím naší vlas-
ti prostřednictvím farního 
týmu FATYM Vranov nad 
Dyjí. 
Odpoledne nastalo další 
losování; to bylo tentokrát 
zaměřené na celé rodiny. Při 
něm byli odměněni ti, kteří 
si již doma dali námahu s vy-
mýšlením kostýmů a převle-
ků za cizokrajná zvířata, za 
lidi jiných kultur, přišli v li-
dovém kroji či si připravili 

velká misijní pouť
Poslední květnovou sobotu se ve Zlíně-Malenovicích uskutečnila 12. Misijní pouť 
spojená s oslavou 9. Misijního dne dětí. Její motto „Nebojte se! Zvěstuji vám veli-
kou radost, radost pro všechen lid!“ (Lk 2, 10) mělo připomenout jednak radost 
z Kristova příchodu k lidem, tak i slova nedávno svatořečeného papeže Jana Pav-
la II. a jeho častou výzvu: „Nebojte se!“ 
Na přípravě pouti se podíleli farníci z farnosti Zlín-Malenovice s P. Waldemarem 
Griegrem, SVD, a studenti a vychovatelé z Arcibiskupského gymnázia v Kroměří-
ži.

rodinný „rodokmen“ těch, kdo se Misijní 
pouti zúčastnili. Takto mohly rodiny vy-
hrát např. poukaz na prohlídku olomouc-
kého arcibiskupského paláce, vstupenku 
do Arcidiecézního muzea umění v Olo-
mouci, do nedalekého malenovického 
hradu nebo např. předplatné časopisu 
Rodinný život. Pravou misijní cenou, 
která potěšila tři zúčastněné rodiny, se 
stala návštěva Misijného múzea v Nitre 

na Slovensku spolu s poukazem na nákup 
v tamním knihkupectví Verbum.
Při pouti byla po celý den možnost tiché 
modlitby před Nejsvětější Svátostí v kos-
tele nebo návštěva Misijního jarmarku, 
jehož výtěžek podpořil sirotčinec na Srí 
Lance.
Vrcholem programu byla mše svatá s ná-
rodním ředitelem Papežských misijních 
děl P. Jiřím Šlégrem. Při ní byla v obětním 
průvodu přinesena také vysoutěžená sr-
díčka jakožto symbol všech rozličně po-
třebných a také jako díky za všechny, kdo 
se pouti zúčastnili. 

 sestra Luisa Ščotková
ředitelka Papežských misijních děl 

v olomoucké arcidiecézi

Snímky Jan Grossman
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„Pro pomoc lidem v nouzi si katolická 
církev zřídila Charitu, která již vyrostla, 
emancipovala se a církev se ke své dceři 
hrdě hlásí,“ uvedl Tomáš Holub, generál-
ní sekretář České biskupské konference, 
na tiskové konferenci, která se konala 
v Praze 5. června 2014 k výročí povodní.
Na této konferenci Diakonie ČCE a Cha-
rita ČR představily kde, jak a za kolik 
každá z nich pomáhala, případně dosud 
pomáhá. Obě organizace totiž působí 
v zasažených územích ještě dlouho poté, 
co velká voda opadne, ustane akutní po-
moc od záchranných složek a pomine zá-
jem médií. 
„Ano, ještě i dnes jsou domácnosti, kde 
vysoušejí promočené stěny, jinak by jim 
barák spadl,“ připomíná Jan Dus, ředitel 
Střediska humanitární a rozvojové po-
moci Diakonie ČCE. Současně zdůraznil, 
jak neocenitelná je pomoc dobrovolníků, 
kteří nezištně a s ochotou přiloží ruku 
k dílu ve chvíli, kdy máte úplně zničený 
byt a veškeré jeho zařízení.
Obě organizace pracovaly také za vydat-
né podpory svých zahraničních partnerů. 
Podle povodňového koordinátora Stefana 
Schröera z Diakonie Katastrophenhilfe, 
poskytla tato organizace „české“ Diako-
nii 300 000 Euro (přes osm milionů Kč). 
„Organizace Deutscher Caritasverband 
(DCV) poslala na podporu postižených 
povodněmi „české“ Charitě 780 000 
Euro, což je přes 21 milionů Kč,“ uvádí 
Martin Zamazal, národní koordinátor 
Charity Česká republika a dodává: „Při 
výročí povodní jsme tady u nás chtěli mít 
také Tobiase Nölkeho z DCV, ale musel 
odcestovat na průzkum potřeb postiže-
ných povodněmi na Balkáně.“
Charita Česká republika poskytla v prv-
ních týdnech pomoc 2124 osobám a jak 
již bylo řečeno, díky své celorepublikové 
síti Charit nadále zůstává v terénu a po-
máhá. Zapůjčeno bylo 309 vysoušečů 
a byli li řeč o lidem, tak s úklidem po-
máhalo 147 pracovníků a dobrovolníků. 
Z výnosu veřejné sbírky a dalších darů 
získalo 1002 domácností přímou finanční 
pomoc na nutné opravy a nákup nového 
vybavení. Budeme-li probírat další hlavní 
položky, najdeme mezi nimi např. 11 354 
litrů desinfekce a čisticích prostředků, 
7729 ks věcí v kategorii nářadí, nástroje 
a pomůcky pro úklid, 3657 pracovních 
oděvů a ochranných pomůcek a 7604 ks 
položek skupiny, do které patří například 

repelenty, lahve pitné vody, oděvy, hrač-
ky, hygienické prostředky. 
Veškerá pomoc probíhala organizovaně 
skrze 312 pracovníků, kteří prováděli 
monitoring potřeba a dalších 136 pracov-
níků provádělo odborná sociální šetře-
ní. V těch případech, kdy bylo třeba 113 
pracovníků, poskytlo psychologickou 
první pomoc. Celkem se do pomoci zapo-
jilo 228 dobrovolníků. Charita poskytla 
v evakuačních centrech v severních Če-
chách dočasné přístřeší 191 lidem.

Požadavky či pomoc v nouzových situ-
acích vyřizovala Krizová linka, která 
vyřídila 157 telefonátů. V akci byl také 
internet. Statistika webové stránky uka-
zuje, že zaregistrovala 3391 stažení rad 
a manuálů, které jsou k dispozici na trvale 
připraveném webu (povodne.charita.cz).
Z nezasažených oblastí (Morava, Slez-
sko, východní a západní Čechy) vyslaly 

Charity celkem 14 dodávek či kamionů 
naplněných materiální pomocí
Za všemi výše uvedenými čísly je ale ze-
jména lidské nasazení. Za mimořádné na-
sazení přesahující povinnosti i pracovní 
zařazení byli během slavnostního setkání 
odměněni diecézní povodňoví koordiná-
toři. Ocenění obdrželi čestná uznání z ru-
kou generálního sekretáře ČBK Tomáše 
Holuba a generálního sekretáře Charity 
ČR Jakuba Líčky. 
Odměněni byli Jiří Havelka z Diecézní 
katolické charity Hradec Králové, Jitka 
Chvílová a Veronika Mechová z Arcidi-
ecézní charity Olomouc, Jan Jung z Di-
ecézní charity Plzeň, Diana Tuyet-Lan 
Kosinová z Diecézní charity Brno, Martin 
Okáč z Diecézní charity ostravsko-opav-
ské, Roman Striženec z Diecézní charita 
Litoměřice, Pavel Šimek z Arcidiecézní 
charity Praha, Roman Tlapák z Diecézní 

charity České Budějovice, Vladislav Vik 
ze sekretariátu Charity ČR a Martin Za-
mazal, národní povodňový koordinátor 
Charity ČR. Ne všichni z oceněných moh-
li přijet na tiskovou konferenci a důvody 
neúčasti byly velmi podobné: někde bylo 
třeba organizovat nějakou pomoc.
Kromě ohlédnutí za loňskými povodněmi 
obě organizace myslí i na budoucnost. 
„Škody způsobené loňskou povodní byly 
menší než v předchozích letech jen díky 
tomu, že naše společnost a především 
fungující integrovaný záchranný systém 
na ně byly lépe připraveny. Na příští po-
vodně se chceme připravit ještě lépe,“ 
řekl Jan Dus. Generální sekretář Chari-
ty ČR Jakub Líčka má na věc podobný 
pohled a připomněl, že Diecézní charity 
v Litoměřicích a v Českých Budějovicích 
cvičily své dobrovolníky. 

 Marek Navrátil

ohlédnutí za povodněmi 2013
Po vydatných deštích na přelomu května a června 2013 postihly jižní, střední 
a severní Čechy rozsáhlé záplavy. Lokální charakter měly povodně ve východních  
Čechách a posléze také v obcích na Uherskohradišťsku. Povodně 2013 postihly 
téměř tisíc obcí. Pracovníci a dobrovolníci Charity ČR a Diakonie ČCE poskytli 
lidem zasaženým loňskými povodněmi mnohdy neocenitelnou a dlouhodobou po-
moc. Od českých dárců a s podporou německých partnerů se jednalo o částku přes  
50 milionů Kč.
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ČERVENEC – SRPEN  2014
2. 7. středa až 4. 7. pátek
 Velehrad – Plenární zasedání České biskupské konference 

• arcibiskup Jan a biskup Josef
4. 7. pátek
 19.30 hod. • Velehrad – Večer lidí dobré vůle • arcibiskup 

Jan  a biskup Josef
5. 7. sobota
 10.30 hod. • Velehrad – slavnostní mše svatá před bazili-

kou u příležitosti národní poutě ke sv. Cyrilu a Metodějo-
vi • arcibiskup Jan a biskup Josef

6. 7. neděle
 10.00 hod. • Velehrad – „Malá pouť“ ze slavnosti sv. Cyrila 

a Metoděje • arcibiskup Jan
12. 7. sobota
 15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (Veselí nad Moravou) • arcibiskup Jan
22. 7. úterý
 9.30 hod. • Rajnochovice – mše svatá v táborovém středis-

ku Archa • arcibiskup Jan
25. 7. pátek
 9.00 hod. • Bojkovice – účast na Generální kapitule sester 

dominikánek • arcibiskup Jan
27. 7. neděle
 8.30 hod. • Hvozdná-Ostrata – mše svatá u příležitosti 

poutě k sv. Anně • arcibiskup Jan
31. 7. čtvrtek
 9.15 hod. • Olomouc – dóm – požehnání poutníkům pěší 

poutě z Olomouce do Čenstochové • biskup Josef
1. 8. pátek
 18.00 hod. • Olomouc – Svatá Anna – mše svatá pro křes-

ťanský tábor z Rajnochovic • biskup Josef
2. 8. sobota
 10.00 hod. • Uherské Hradiště – mše svatá u příležitos-

ti svátku „Porciunkule“ • generální vikář Mons. Josef  
Nuzík

9. 8. sobota
 11.00 hod. • Zlaté Hory – hlavní pouť na Maria Hilf  

• biskup Josef
 14.00 hod. • Rakůvka – mše svatá a žehnání hasičského 

praporu a tří křížů • generální vikář Mons. Josef Nuzík
10. 8. neděle
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá u příležitosti poutě 

dechových hudeb • P. Bulvas
 10.30 hod. • Provodov – hlavní pouť • arcibiskup Jan
 10.30 hod. • Velké Karlovice – mše svatá u příležitosti  

260. výročí kostela • generální vikář Mons. Josef Nuzík
15. 8. pátek
 10.00 hod. • Velehrad – titulární slavnost baziliky a pouť 

Matice velehradské • arcibiskup Jan
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – titulární slavnost Nanebevzetí 

Panny Marie • generální vikář Mons. Josef Nuzík
16. 8. sobota
 18.00 hod. • Strážnice – poutní mše svatá a večerní  

mariánský průvod • arcibiskup Jan
17. 8. neděle
 9.00 hod. • Branná – hlavní pouť a 400. výročí posvěcení 

kostela • generální vikář Mons. Josef Nuzík
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – hlavní pouť ze slavnosti  

Nanebevzetí Panny Marie • arcibiskup Jan

z diáře
aRcibiSkuPStví

ÚmySly aPoštolátu 
modlitby

Uzavřeno k 18. 6. 2014
Změna programu vyhrazena

19. 8. úterý
 17.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá  

k zakončení IV. Moravské Compostely • arcibiskup Jan
21. 8. čtvrtek až 22. 8. pátek
 Třešť – účast na celostátním setkání animátorů • arcibis-

kup Jan
24. 8. neděle
 10.00 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá u příležitosti orel-

ské pouti • arcibiskup Jan
 10.00 hod. • Dub nad Moravou – mše svatá u příležitosti 

hanácké dožínkové pouti • generální vikář Mons. Josef 
Nuzík

30. 8. sobota
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá u příležitosti arci-

diecézní poutě rodin a dětí • arcibiskup Jan
 16.00 hod. • Rudice – mše svatá u příležitosti 70. výročí 

letecké bitvy nad Bílými Karpatami • arcibiskup Jan
31. 8. neděle
 10.00 hod. • Velká Bystřice – mše svatá a odhalení pamět-

ní desky P. Josefa Olejníka • arcibiskup Jan

ČERVENEC  2014

Úmysl všeobecný 
Aby sportovní udá-
losti vždy přispívaly 
k rozvoji bratrství 
mezi národy a k růstu 
lidskosti.
Úmysl evangelijní 
Aby Duch Svatý pod-
poroval dílo laiků, kteří hlásají evangelium v nejchudších zemích.
Úmysl národní 
Aby ti, kdo žijí ve svornosti, vytrvali a ti, kteří jsou v rozepři,  
se obrátili k lásce.

SRPEN 2014

Úmysl všeobecný 
Aby uprchlíci násilně vyhnaní ze svých domovů nalezli ochra-
nu a získali příslušná práva.
Úmysl evangelijní 
Aby křesťané v Oceánii mohli radostně hlásat víru lidem na 
svém kontinentu.
Úmysl národní 
Za lidi hledající smysl života, aby poznali Krista, který je ces-
tou, pravdou a životem. 

ZÁŘÍ 2014

Úmysl všeobecný
Aby mentálně postižené osoby byly obklopeny láskou a pomo-
cí, kterou potřebují k důstojnému životu.
Úmysl evangelijní 
Aby křesťané inspirováni Božím slovem sloužili chudým  
a trpícím.
Úmysl národní 
Za moudrost a Ducha Svatého pro všechny děti a studenty,  
jejich rodiče a učitele.


