2015
O l o m o u c k ý a r c i d i e cOLDIN
é z n í •i n 3f o/ r
m á t o r1

Arcibiskupství olomoucké • Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc • www.ado.cz

Ročník 25 • březen 2015 • číslo

Před čtvrt stoletím stanul v čele
olomoucké arcidiecéze nový arcibiskup
ThDr. František Vaňák
Déle než půldruhého roku čekali věřící olomoucké arcidiecéze po smrti apoštolského administrátora biskupa Josefa Vrany na nového
pastýře...
(strana 2)

Úcta Eucharistie ve středověku
Od 8. století upadala praxe chodit k přijímání při každé mši, které byl věřící přítomen...
(strana 5)

Eucharistie a společenství
Jedním z témat, kterými se ve farnostech v rámci přípravy na Eucharistický kongres zabýváme, je Eucharistie
a společenství. P. Ivan Fišar, farář ve
Zlíně, má bohatou zkušenost se společenstvími...
(strana 6)

Domov Daliborka se těší velkému zájmu
Uběhly více než dva roky od slavnostního otevření Domova Daliborka, jehož činnost spadá
pod Charitu Prostějov. Jedná se o pobytové
zařízení dvou sociálních služeb – chráněného
bydlení a odlehčovací služby.
(strana 10)
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Významné výročí

Před čtvrt stoletím stanul v čele olomoucké arcidiecéze
nový arcibiskup ThDr. František Vaňák
Déle než půldruhého roku čekali věřící olomoucké arcidiecéze po smrti apoštolského administrátora biskupa Josefa Vrany na nového pastýře. Konečně po více jak ročním jednání mezi Vatikánem a komunistickým režimem v bývalém Československu jsme se dočkali nového pastýře 26. července 1989,
kdy byl apoštolským administrátorem pro olomouckou arcidiecézi jmenován tehdy třiasedmdesátiletý ThDr.
František Vaňák. Dne 26. srpna 1989
přijal v Olomouci biskupské svěcení
za velké účasti věřících, ale zahraničních kardinálů a biskupů i mnohých
věřících. Jeho jmenování však bylo
jakýmsi kompromisem mezi oběma
stranami. V očích totalitního režimu
byl málo spolehlivým kandidátem na
funkci olomouckého arcibiskupa. Proto byl jmenován pouze apoštolským administrátorem (dočasným správcem arcidiecéze, i když s biskupským svěcením). Krátce po pádu komunistického režimu
mohl konečně svobodně papež Jan Pavel II. jmenovat v Československu nové biskupy. Byl mezi nimi
i ThDr. František Vaňák jako nově jmenovaný olomoucký arcibiskup a moravský metropolita. A to
již 21. prosince 1989. Za tři měsíce – 17. března 1990 – byl slavnostně intronizován v olomoucké
katedrále. V tentýž den jmenoval papež také jeho pomocné biskupy, Mons. Jana Graubnera a Mons.
Josefa Hrdličku. Biskupské svěcení přijali oba 7. dubna 1990 v Olomouci.
Ačkoliv Vaňákova služba netrvala dlouho, vlivem mimořádných okolností byla velmi
intenzivní.
„V listopadových dnech 1989 nechyběl na olomouckých demonstracích a vystupoval na řečnické
tribuně, navázal kontakty se studenty i s novým vedením univerzity,“ vzpomíná na svého předchůdce nynější olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Během nemnoha měsíců svého působení uvítal arcibiskup Vaňák na území arcidiecéze hned dvě
významné návštěvy: na Velehradě 22. dubna 1990 hostil papeže Jana Pavla II. během jeho vůbec první návštěvy v postkomunistické zemi po pádu železné opony a v olomoucké katedrále zase přivítal
Matku Terezu (17. 5. 1990).
Ve svobodných poměrech začal také reorganizovat arcidiecézi: jmeThDr. František Vaňák se narodil 28. června 1916
noval nové
ve Vojtěchově na Konicku. Po studiích na Arciděkany, kněbiskupském gymnáziu v Kroměříži nastoupil do
ze vnucené
kněžského semináře v Olomouci, kde byl 5. čercírkevními
vence 1941 vysvěcen na kněze. Působil ve Frentajemníky
štátu pod Radhoštěm, v Olomouci u sv. Michala
na důležitá
a v Rýmařově. V březnu 1950 byl promován na
místa předoktora teologie. Po promoci byl jmenován prokládal na
synodálním soudcem církevního soudu a v roce
menší far1964 byl ustanoven oficiálem (předsedou) církevního soudu v Olomouci a od 1. 12. 1981 i místonosti a na hlavní poutní místa opět uvedl řeholníky. Zřídil první pastorační
děkanem bruntálského děkanátu.
centra na kurii, horlivě navštěvoval farnosti, biřmoval a besedoval s věřícími.
Za jeden z přednostních úkolů si stanovil obnovení kněžského semináře.
Jeho budovu na Žerotínově náměstí v Olomouci dostalo arcibiskupství zpět
v první polovině roku 1990 a nejnutnější opravy byly provedeny během prázdnin, takže bohoslovci mohli už v září nastoupit. Počátkem října pak začala
výuka na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě, která byla opět včleněna do
Univerzity Palackého. O rok později bylo obnoveno také Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. To už ale arcibiskup Vaňák ležel s vážnou nemocí, které
také 14. září 1991 podlehl.
„Jeho pohřeb byl mohutnou manifestací jak v olomoucké katedrále, která
nestačila pojmout věřící, tak na Svatém Hostýně, kde byl dle svého přání pohřben. Chtěl očekávat slavné vzkříšení v blízkosti mariánské svatyně, která ho
po celý život přitahovala,“ končí své vzpomínky arcibiskup Graubner a dodáArcibiskup František Vaňák vítá papeže Jana
vá: „V čele diecéze stál krátký čas, ale v mimořádnou dobu a šťastnými kroky
Pavla II. na Velehradě v dubnu 1990
se zapsal do jejích dějin.“
 Josef Pala
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L i s t z k a l e n dá ř e
Březen 2015
8. 3. 1915 se narodil v Bzenci P. Josef Kunický, překladatel „Knihy žalmů“; hlavní iniciátor nového
homiletického časopisu pro kněze (100 let)
10. 3. 1615 zemřel sv. Jan Ogilvie, skotský jezuitský
kněz, mučedník, který studoval teologii v Olomouci (400 let)
11. 3. 1965 zemřel Clemente Micara, titulární arcibiskup, první apoštolský nuncius v Československu
v letech 1920 až 1923 (50 let)
14. 3. 1915 se narodil v Klatovci Dr. Ondřej Petrů, český
katolický kněz – dominikán, teolog, překladatel
Nového zákona; tento jeho překlad z řečtiny vyšel v roce 1969 nákladem Křesťanské akademie
v Římě a stal se nejoblíbenějším překladem Nosv. Jan Ogilvie
vého zákona do moderní češtiny (100 let)
28. 3. 1515 se narodila sv. Terezie z Avily, španělská karmelitánka, učitelka církve
(500 let)							
 (jpa)

Děkanátní poutě za obnovu rodin
a kněžská povolání v roce 2015
11. dubna v Králíkách – děkanáty Zábřeh a Šumperk
18. dubna v Zašové – děkanát Valašské Meziříčí
30. května na Velehradě – děkanát Uherský Brod
6. června na Velehradě – děkanát Uherské Hradiště
20. června ve Štípě – děkanáty Zlín a Vizovice
11. července na Svatém Antonínku u Blatnice – děkanát Veselí nad Moravou
18. července ve Šternberku – děkanáty Šternberk a Hranice
5. září na Velehradě – děkanát Kyjov
12. září na Svatém Hostýně – děkanáty Vyškov a Prostějov
19. září na Svatém Hostýně – děkanáty Vsetín a Přerov
26. září na Svatém Hostýně – děkanáty Kroměříž a Holešov
10. října ve Štípě – děkanát Valašské Klobouky
24. října na Svatém Kopečku u Olomouce – děkanát Olomouc
31. října na Kalvárii – Jaroměřice u Jevíčka – děkanáty Svitavy a Konice

Březen – za kamna vlezem.
Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
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Zpravodajství

A k t ua l i t y
Navazující magisterské
studium oboru Sociální
pedagogika na CMTF UP
Na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci bude
otevřeno od září 2015 navazující magisterské studium oboru Sociální pedagogika, čímž se rozšíří dosavadní bakalářský
stupeň.
Je důležité, aby se informace dostala k těm mladým lidem, kteří mají zájem
sociální pedagogiku studovat a pak pracovat v družinách, dětských domovech,
centrech pro mládež nebo v domovech
důchodců. Jde o snahu vychovat vzdělané
věřící laiky, kteří mohou být nápomocní
jak v církvi, tak i mimo ni.
Kromě teologie, teologických nauk,
učitelských oborů a sociální pedagogiky
lze na olomoucké teologické fakultě studovat i křesťanskou sociální práci a mezinárodní humanitární práci v bakalářském
i navazujícím magisterském stupni.
 (aco)

Nový Katalog
Koncem loňského roku byl vydán nový
Katalog arcidiecéze olomoucké, který zaznamenává údaje k 1. 11. 2014.
Ze statistických dat vybíráme:
Rozloha arcidiecéze: 10 018 km2
Počet obyvatel: 1 376 000
Počet katolíků: 568 000
Arcidiecéze má 21 děkanátů, které
tvoří celkem 418 farností, z nichž je 220
neobsazených.
V olomoucké arcidiecézi působí celkem 346 kněží, z nichž je 98 kněží řeholní.
Kněžím pomáhá v duchovní správě 33
trvalých jáhnů.
V olomouckém kněžském semináři
se připravuje na kněžství 15 bohoslovců
z naší arcidiecéze. V přípravném ročníku
Teologického konviktu v Olomouci studuje 11 studentů z olomoucké arcidiecéze.
 (jpa)

Zemřel P. Bohuslav Bártek,
farář ze Mšena u Mělníka
a vsetínský rodák

Ve věku nedožitých 55 let zemřel
7. února 2015 na faře ve Mšeně u Mělníka
tamní farář P. Bohuslav Bártek, rodák ze
Vsetína.
 (ado)

Olomoucká teologická fakulta zve
na dvě zajímavé konference
V březnu přivítá Olomouc hned dvakrát přední odborníky ze zahraničí i domova pohybující se v oblasti mezináboženského a ekumenického dialogu. Ve dnech 3. a
4. března v kapli Božího Těla (Umělecké centrum UP) proběhne setkání na téma
„Evropa a islám“. Od 31. března do 1. dubna se v Arcidiecézním muzeu sejdou odborníci
nad tématem „Náboženství a obecné dobro: Principy a východiska mezináboženského
dialogu v kontextu současných společenských a politických proměn“.
Bližší informace naleznete na webových stránkách Institutu: http://imevd.upol.cz/
		
 (za)

Evangelium do kapsy zdarma pro hledající a potřebné

Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Paulínky tento biblický citát, který jim připomněl papež František, uvedly do praxe. Hledajícím, chudým a potřebným budou rozdávat Evangelium do kapsy.
Díky adventní sbírce pražské komunity Dcer sv. Pavla bude od května realizován projekt Evangelia do kapsy.
Finanční dary od drobných dárců i několika velmi štědrých „spolupracovníků při hlásání evangelia“ umožní
vznik publikace, která bude zdarma distribuována hledajícím, chudým a jinak potřebným.
V listopadu 2014 se papež František setkal při audienci se zástupci Paulínské rodiny. Zde mimo jiné uvedl:
„Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. V těchto Ježíšových slovech spočívá tajemství evangelizace. Šířit evangelium znamená hlásat jej těm, kdo Ježíše Krista neznají
nebo jej vždycky odmítali. Mnozí z nich hledají Boha
ve skrytu, pohnuti jakousi nostalgií po jeho tváři, a to
i v zemích s dávnou křesťanskou tradicí. Všichni mají
právo dostat evangelium. Křesťané mají povinnost jej
hlásat a nevylučovat nikoho.“
Reakcí na jeho řeč bylo i rozhodnutí pražské komunity dávat zadarmo to, co sama
dostává každý den: Boží slovo. Papež často při setkáních vybízí věřící, aby každý den
četli evangelium, aby ho s sebou nosili stále.
 Marie Štěpánová

Pamětníci budou vzpomínat na P. Šuránka

Setkat se s žáky, pamětníky a ctiteli P. Antonína Šuránka, kandidáta na blahořečení,
mohou všichni, kdo v neděli 8. března přijedou do Ostrožské Lhoty. Setkání nazvané
„Svědectví víry“ se zúčastní také olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Akce pořádaná Maticí svatoantonínskou a místní farností začne ve 14 hod. modlitbou křížové cesty v kostele a krátkou modlitbou u Šuránkova hrobu a pak bude pokračovat v pastoračním domě besedou s hosty.
Služebník Boží P. Antonín Šuránek (1902–1982) je jedním z kandidátů na blahořečení v olomoucké arcidiecézi. „Snad žádný z nás se osobně neznal s člověkem, který byl
později prohlášen za svatého. Jsou nám vzdálení nejen dobou, ve které žili, ale i místy,
kde se pohybovali,“ říkají pořadatelé a dodávají: „P. Šuránek žil v docela nedávně době,
bydlel a pohyboval se v místech, která nám jsou známá. Stále mezi námi žijí ti, kdo se
s ním osobně setkali. Dejme jim prostor, ať nám jeho život, dílo a odkaz do dnešních dnů
přiblíží.“		
 Jiří Gračka

Příležitost k získávání odpustků
v Roce zasvěceného života

Kdokoli navštíví až do 2. 2. 2016 olomouckou katedrálu, klášterní kostel nebo papežské baziliky na Velehradě, Svatém Hostýně, Svatém Kopečku u Olomouce či poutní
kostel ve Štípě u Zlína a bude tam přítomen slavení jakékoliv části liturgie hodin (lidově
řečeno breviáře) nebo se na těchto místech bude jistou dobu věnovat zbožným úvahám
završeným Modlitbou Páně a Vyznáním víry, může obdržet za obvyklých podmínek
plnomocné odpustky.		
 (aco)
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P ř i pr av u j e m e s e
na e u c h a R i s t i c k ý ko n g r e s
Úcta Eucharistie ve středověku
Od 8. století upadala praxe chodit k přijímání při každé mši, které byl věřící
přítomen. Věřící nebyli považováni za
dost hodné, aby směli přijímat pokaždé.
Dětem se nedovolovalo přijímat, dokud
nedosáhly alespoň 12 let. I řeholním
sestrám se předepisovalo, kdy smějí
přijímat (rozhodoval o tom kněz), ale
nemělo to být například častěji než patnáctkrát za rok. Z Eucharistie se vytvořila odměna za svatost života, místo aby
byla naopak slabým a křehkým lidem
posilou na cestě ke spáse.
Snímek Pavel Langer

Kostnický koncil (1415) odmítl požadavek nutnosti přijímat Eucharistii podobojí způsobou i pro laiky s tím, že zdůraznil plnou přítomnost Krista pod každou
ze způsob.
Církev však chtěla vést věřící k tomu,
aby Eucharistii přijímali, proto na 4. lateránském koncilu (1215) bylo přijato
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církevní přikázání: Přijmout Eucharistii alespoň
jednou ročně.
V důsledku tohoto nařízení začaly
vznikat „návaly“
k přijímání právě
v době velikonoční
(případně při jiných slavnostech).
Aby tedy mše nebyla příliš „natahována“
podáváním Eucharistie, bylo dovoleno podávat i mimo mši. Ještě Rituale Romanum
z roku 1614 to sice považuje za výjimku,
ale postupně se stala praxí.
V reakci na spory o povahu přítomnosti Krista v Eucharistii, se stalo vyznávání víry ve skutečnou přítomnost Krista
v Eucharistii znakem pravověrnosti, což
také přispělo k rozvoji eucharistického
kultu.
Pokud jde o postní praxi, bylo stanoveno, že má trvat od půlnoci daného dne
a zahrnovat všechny pokrmy a nápoje,
včetně medikamentů (dispenzace byla vyhrazena Římu).
Od 8. století se Eucharistie uchovávala převážně v kostele a to v nádobách
nebo skříňkách, a to třeba vedle relikvií
na oltáři nebo v samostatných svatostáncích umístěných ve zdi či na sloupku.
Od 9. století se objevují také závěsné eucharistické holubice. Od 12. století převažuje uchovávání v uzavíratelné skříňce
umístěné zpravidla na oltáři.
Díky rozvoji eucharistického kultu se
začalo místo, kde byla uchovávána Eucha-

ristie, zřetelně označovat. Zvyk rozsvěcovat u něj světlo byl nejprve jen na Velký
pátek (11. století), později označování
„věčným světlem“ celoroční (od 14. století).
Kněz celebroval zády k lidu a zpravidla
potichu. Věřící tak neměli skoro možnost
Eucharistii spatřit, proto začal celebrant
pozdvihovat eucharistické způsoby. Vidět
pozdvihování se považovalo za splnění
účasti na nedělní mši. Aby si tuto povinnost mohli splnit, začalo se tedy zvonit
a zřizovaly se sanktusové zvony. Aby mše
byla pro věřící „přitažlivější“, začalo se
hojně užívat kadidlo, pontifikálie byly propůjčeny i některým „nebiskupům“ apod.
Postupně se stanovovala pravidla běžné úcty vůči uchovávané Eucharistii, např.
pokleknutí a okuřování kadidlem. Obecně
se klekalo při přecházení okolo svatostánku na jedno koleno; před vystavenou Eucharistií nebo před oltářem, kde se právě
sloužila mše, se klekalo na obě kolena.
Od 13. století se všeobecně začalo přijímat na kolenou. To mělo pravděpodobně
také vliv na způsob chování při adoraci.
 Jitka Jonová
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Centrum pro katechezi

Eucharistie a společenství
Jedním z témat, kterými se ve farnostech v rámci přípravy
na Eucharistický kongres zabýváme, je Eucharistie a společenství. P. Ivan Fišar, farář ve Zlíně, má bohatou zkušenost se
společenstvími, a proto jsme ho požádali o rozhovor právě
na toto téma.
Otče Ivane, jak dlouho znáte život ve
společenství?
Už v semináři jsme si říkali, že po svěcení chceme dál žít společně. Domluvili
jsme se, že se budeme pravidelně setkávat
a spolu hledat, jak žít své povolání a také
si sdělovat své zkušenosti z pastorace. Dokonce jsme si navzájem říkali: „Až budeš
vidět, že blbnu, přijď mi to říci.“ Protože
člověk to sám na sobě nevidí. Tak jsme se,
my kněží, začali scházet hned po svěcení, a toto setkávání trvá dodnes. Zároveň
jsem hledal ve farnosti lidi ochotné spolupracovat a tvořit společenství.
Vnímají věřící potřebu žít ve společenství?
Mnoho lidí se třeba i hodně modlí, ale
pojem společenství je jim cizí, jakoby to
bylo zbytečné, něco navíc, co už nemusím. Farnost by měla být společenstvím
malých společenství, vlastně to platí pro
celou církev.
Je pro kněze nějaký citelný rozdíl při
sloužení mše svaté uprostřed menšího
společenství a v nedělním shromáždění?
Na počtu věřících při mši svaté nezáleží.
Je ale obrovský rozdíl, jestli je a nebo není
při ní opravdové společenství. Pán Ježíš tři
roky chodil s lidmi, vytvářel společenství
a pak až slavil eucharistii. My to vlastně
děláme jinak – na začátku uděláme kříž
a jdeme na to. Společenství je ale potřeba
vytvořit dřív, než začne mše – je to vztah
vzájemné lásky a lásky k Pánu. Tím Ježíše
přitáhneme hned od začátku mezi sebe.
Ani se nemusíme v kostele všichni znát,
ale po tomto úvodu už liturgii prožíváme
úplně jinak. Ježíš dává světlo, radost. Někdy cítím, jak mě takové společenství nese.
I kněz má pak jiné světlo pro své myšlenky a řekne často i něco jiného, než co si
připravoval. Společenství je pro všechny
obrovským darem. Kněz nezůstává osamělým sólistou, přichází ke svým a s nimi
ke Kristu. Společenství mně pomáhá jít
dopředu, brání stereotypu, vidím také růst
dalších lidí, vzájemně se obohacujeme.
Vedle mše svaté máme největší možnost
setkat se s živým Kristem při adoraci.
Jak je to u vás?
Rozšiřujeme možnosti adorace. Teď
máme minimálně dvakrát týdně půldruhé

hodiny výstav a při tom se
i zpovídá. Věřící si zde zvykají prožívat osobní vztah
s Ježíšem. Kromě těchto
pravidelných adorací máme
i další společenství – studentů, biřmovanců, někdy
i manželů. Lidé si je žádají.
Blízkost Ježíše člověka naplní, promění, pak začíná živé
křesťanství.
Jak prolomit chlad většiny věřících vůči
adoracím?
Je třeba promýšlet, jak lidi vtáhnout do
blízkosti Ježíše. Nabízet jim je, motivovat je, „ukázat“ jim, co mohou při adoraci
„dělat“.
To se týká i eucharistického kongresu.
Bez poctivé přípravy doma může vyznít
tato výzva pro naši církev naprázdno…
My jsme už u nás začali. Například jsme
pozvali vedoucí všech společenství (a je
jich u nás dost) k jednání jak postupovat
v jednotlivých tématech roku, jak mají
zvát další na společnou adoraci k měsíčnímu tématu a jak se do ní zapojovat.
Je třeba využít dobu, půl roku jsou lidé
ochotni něco „vydržet“, a tím mohou

P. Ivan Fišar

Snímek Leoš Hrdlička

„naskočit“. Dále teď chodíme často po mši
svaté v neděli před kostel a podáváme si
s lidmi ruce. Je to vzájemné povzbuzení,
začátek něčeho dalšího. Někteří lidé postupně „roztávají“. Někdy ve všední den po
úvodní písni je pozvu dopředu – ne slovy,
ale osobně přijdu k nim, usměji se na ně,
a přivedu je do lavic před oltářem. Někteří si dají říci, jiní zatím ne. Dávám jim při
tom ale svobodu. Žádný nátlak. Některým
se ta vzájemná blízkost líbí, i to, že jsou
blíž oltáři. Z těchto maličkostí nastává
proměna. Chce to po nás – kněžích, velkou trpělivost, nic nevzdávat a nenechat
se odradit. Mít stále na mysli, co po nás
chce Ježíš. A on určitě chce, abychom vytvářeli kněžské společenství i společenství
se svými farníky.
 Rozhovor připravila Eva Blešová

Digitalizované diapozitivy s životem Dona Boska

Letos v srpnu si připomínáme významné výročí. Před 200 lety, 16. srpna 1815, se
v italské obci Castelnuovo d'Asti narodil zakladatel salesiánské řeholní společnosti
sv. Jan Bosko. Naše katechetické centrum k tomuto výročí digitalizovalo kompletní soubor původních italských barevných diapozitivů, obsahující ilustrované obrázky o životě tohoto světce
(původní název La vita di don
Bosco), kterou nabízí k využití všem katechetům, kněžím a animátorům. Jedná se
o čtyři sady obrázků s celkovým počtem asi 170 snímků.
Obrázky jsou ve formátu JPG
a lze je promítat např. na počítači, nebo pro větší skupiny
přes dataprojektor. K dispozici jsou rovněž doprovodné
texty k jednotlivým obrázkům v češtině. Materiál lze využít např. ve společenstvích, v hodinách náboženství, při víkendov ých akcích, na setkáních dětí, farních táborech
apod. V případě zájmu se můžete obracet přímo na katechetické centrum,
tel.: 587 405 241, e-mail: katecheti@arcibol.cz
 Vít Němec

OLDIN

Centrum pro rodinný život

•

3 / 2015

7

Boží volání k zasvěcenému životu
Milí čtenáři, v rámci Roku zasvěceného života jsme pro vás připravili
rozhovor se sestrou Vincentou Kořínkovou z Kongregace Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského. Sestra Vincenta mluví o svém řeholním
povolání. Začtěte se do toho, co ji motivovalo k zasvěcenému životu
a jakou roli v tom hrála rodina.
Sestro Vincento, můžete se krátce představit?
Jsem sestra boromejka Vincenta Kořínková, mám 50 let. Před dvěma lety jsem slavila 25 let od prvních slibů, tzv. „stříbrnou
svatbu“. A jsem šťastná sestra.
Jaké máte vzdělání a kde jste pracovala?
Vystudovala jsem zdravotní školu, asi dvacet let jsem pracovala jako zdravotní sestra na různých odděleních v nemocnici.
A co děláte nyní?
Nyní se naplno věnuji mladým lidem
a jsem zapojena do Pastorace povolání v ČR. Máme svoje webové stránky
(www.hledampovolani.cz), na kterých
mladí lidé mohou nalézt různé možnosti,
jak se seznámit se zasvěceným životem.
Pomáháme lidem objevit jejich povolání.
Můžete popsat původní rodinu, ze které pocházíte?
Narodila jsem se v Ostravě-Porubě. Jsem
moc ráda za to, že pocházím z věřící rodiny. Jsem třetí ze čtyř dětí. Tatínek byl
u PTP. Moc si ho vážím za to, že si uchoval víru, přestože prožíval těžkosti na vojně i v práci. A tu víru nám předával.

a že musím počkat, až budu starší. Měl
o mě strach, protože byla těžká doba komunismu. Ale já jsem cítila, že Bůh se do
mě zamiloval a já do něho a že jinak jednat
nemohu. Věděla jsem, že mám jít za ním.
Nakonec taťka svolil a do kláštera mě i doprovodil.
Když se ohlédnete zpět, co pro vás v duchovním životě bylo důležité v době,
kdy jste vstupovala do kláštera?
Než jsem šla do kláštera, tak jsem chodila každý den na mši, pokud to šlo nějak
skloubit se školou. Večer jsme se doma
modlili v rodinném kruhu a četli jsme
životopisy svatých. Někdy jsme se modlili desátek růžence, ale také svými vlastními slovy. Hodně pro mě znamenalo,
když jsem tátu i mamku viděla, jak klečí.
Uvědomila jsem si, že je tu Někdo, před
kým i ten můj taťka, který je dobrým a váženým otcem rodiny, klečí. A že existuje
ještě někdo větší než můj otec, kdo si zasluhuje, aby si před ním i on klekl.
Také mě ovlivňovalo i to, že naši měli
doma kříž, obrazy svatých, sochu Matky
Boží. Žila jsem v prostředí, kde jsem měla
svaté věci na očích.

Kdy jste se poprvé setkala s řádovými
sestrami?
Poprvé jsem viděla řádové sestry, když mi
byly čtyři roky. S údivem jsem se zeptala
tatínka: „Kdo jsou ty podivuhodné bytosti?“ Řekl mi: „To jsou nevěsty Pána Ježíše.“
Hned jsem zareagovala: „Tak to já budu
také.“ Tatínek se pousmál a myslel si své.

Změnilo se to nějak po vašem vstupu do
kláštera?
Když jsem vstoupila do kláštera, tak jsem
začala poznávat i jiné způsoby modlitby.
To mělo velký vliv na můj vztah k Bohu.
Tím, že jsem byla v klášteře, moje láska
k Bohu pořád rostla. Nebylo to jen o prvotním nadšení a pak o „živoření“. Jsem
šťastná, že mohu žít naplno s Bohem a pro
druhé.

Co mělo u vás vliv na to, že jste si zvolila
duchovní povolání?
Myslím si, že rodina měla určitý vliv na
mé povolání a jsem za to vděčná. Ale každé řeholní povolání začíná tím, že Bůh
vstupuje do vztahu s člověkem, promlouvá k němu. Znám mnoho bratří a sester,
kteří jsou z nevěřících rodin a přesto
řeholní povolání mají. To, že je člověk
z věřící rodiny, ještě neznamená, že Boží
volání uslyší. Když jsem doma opakovala,
že půjdu do kláštera, tatínek se znepokojil
a domlouval mi, že řeholní život je těžký

Kdo může v dnešní době být mladým,
kteří se rozhodují pro životní povolání,
vzorem? Od koho se mohou učit?
Většinou je mladým lidem vzorem ten,
koho mají právě před očima, s kým se
setkávají a komu důvěřují. Většinou vzory hledají jinde než ve vlastní rodině.
Například ve spolču, u kamarádů, učitelů.
Záleží i na nás, na zasvěcených osobách,
jak se k těm mladým lidem stavíme, jestli
k nim přistupujeme s láskou. Oni potřebují i na nás vidět, že se máme v komunitě navzájem rádi, že máme rádi Boha,

že jsme prostě do něho zamilovaní. Jinak
jsou všechny naše přednášky a prezentace o zasvěceném životě zbytečné. To platí
i u povolání do manželství. Mladí potřebují vidět dobrá manželství a dobré rodiny, které jim budou příkladem.
Co byste vzkázala rodičům mladých,
kteří cítí povolání k zasvěcenému životu?
Rodičům bych vzkázala to, aby se i oni ptali Boha, kam volá to jejich dítě a aby se za
něj modlili. A když dcera nebo syn zatouží
po zasvěceném životě, tak si myslím, že je
důležité, aby jim nebránili, aby jim nechali
svobodu. Ale také, aby jim dali možnost se
k nim vrátit, když během formace poznají, že to není jejich cesta. Aby jim nic nevyčítali, ale aby je znovu přijali, obejmuli
a stále je doprovázeli. Aby jejich „děti“,
které žijí v manželství nebo v zasvěceném
životě, na svoje rodiče mohly vzpomínat
jako na ty nejlepší rodiče na světě.
 Za rozhovor děkuje Lucie Cmarová

Celý rozhovor si můžete přečíst v časopise Rodinný život
na téma Víra ženy, víra muže.
Časopis vyjde v dubnu 2015
(www.rodinnyzivot.cz).
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bude vás zajímat

Texty pro setkávání manželských společenství

Zájemce o duchovní povolání
zvou karmelitáni na postní obnovu

Skripta MUDr. Jitky Krausové „Manželé manželům aneb Manželství jako cesta ke svatosti“, která slouží jako inspirace ke společnému setkávání manželů (nabízí každý měsíc jinou manželskou dvojici (blahořečenou nebo v procesu blahořečení apod.),
nabízí Centrum pro rodinný život v Olomouci. Texty jsou volně
ke stažení: www.rodinnyzivot.cz

Kurz pro lektory přípravy na manželství
Program je určen pro manželské páry, které připravují nebo by
měly zájem připravovat snoubence na manželství. Tvoří jej tři
jednodenní semináře, které obohatí účastníky teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi.
Bližší informace: Alena Večeřová, tel.: 605 274 913, e-mail:
vecerova@arcibol.cz; Lucie Cmarová, tel.: 733 755 955, e-mail:
cmarova@arcibol.cz

Setkání animátorů společenství seniorů
Setkání vedoucích seniorských společenství se uskuteční v Olomouci v úterý 17. března. Na programu bude křížová cesta, mše
svatá a katecheze. Bude také vyhrazený čas na sdílení zkušeností
s vedením seniorů.
Bližší informace: www.rodinnyzivot.cz

Víkendová duchovní obnova pro seniory
Koná se na Velehradě ve dnech 27. až 29. března. Součástí jsou
přednášky zaměřené na „radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy,
vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu
bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání
nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami.
Bližší informace: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141

Malá pouť za velké věci
Pouť za víru v našich rodinách od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku
u Olomouce se koná 8. března (další 12. dubna).
Bližší informace: www.rodinnyzivot.cz, tel.: 587 405 251,
e-mail: reznickova@arcibol.cz

Sejdeme se v katedrále
Zveme svobodné věřící na netradiční seznamovací setkání (brigáda spojená s úklidem katedrály, společné posezení, výstup na
dómskou věž – pro zájemce) na 14. března v Olomouci. Sraz
v 9.30 hod. před katedrálou, předpokládaný konec ve 12 hod.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250–1,
e-mail: reznickova@arcibol.cz

Víkend pro osamělé matky v Českém Těšíně

Koná se od 10. do 12. dubna a je určen pro maminky, které vychovávají své děti samy, vede jej P. Antonín Krasucki, OP, cena
700 Kč
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250–1,
e-mail: reznickova@arcibol.cz

Mladým mužům, kteří zvažují, zda je Bůh volá k řeholnímu životu, a rádi by strávili dva dny v tichu a v modlitbě, nabízí komunita karmelitánů v Olomouci-Hejčíně účast na své postní
duchovní obnově. Setkání, které v letošním roce 500. výročí
narození karmelitánky sv. Terezie z Avily bude věnováno tématu „Tereziina nauka o vnitřní modlitbě“, se uskuteční ve dnech
6. až 8. března.
Bližší informace: www.karmel.cz

Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici XII

Konference se koná v sobotu 21. března v sále Milosrdných bratří v Brně, Vídeňská 7.
Bližší informace: e-mail: krestan.konference@gmail.com

Registrace na celostátní setkání
slovenské mládeže P15 zahájena

Na přelomu letošního července a srpna se bude v Popradu na
Slovensku konat Národné stretnutie mládeže P15. Registrace již
byla zahájena; zváni jsou také zájemci z ČR.
Více informací: www.narodnestretnutiemladeze.sk

Výstava o kardinálu Lvu Skrbenském

Až do 26. dubna je v prostorách místního muzea v Českém Těšíně otevřena výstava
„Lev oděný v purpuru“, k níž
ze svých sbírek zapůjčilo exponáty také olomoucké arcibiskupství. Výstava, která byla
v roce 2013 realizována Muzeem Novojičínska na zámku
v Kuníně u příležitosti 150.
výročí narození kardinála Lva
Skrbenského z Hříště, připomíná životní osudy tohoto
olomouckého arcibiskupa.

Velehradský seminář duchovního filmu

Římskokatolická farnost Velehrad zve v neděli 29. března do
Sálu kardinála Tomáš Špidlíka od 16 hod. na promítání filmu
Ostrov (Pavel Lungin, Rusko 2006). Provází doc. PhDr. Vladimír Suchánek, Ph.D. Po projekci následuje přednáška s diskuzí.
Vstupné na seminář je dobrovolné.
Více informací: www.velehradinfo.cz, www.farnostvelehrad.cz

CENTRUM PRO školy
Panis angelicus

Arcidiecézní setkání pro varhaníky, sbormistry, vedoucí schól
a všechny zájemce o liturgii a hudbu se koná v sobotu 21. března
v aule VOŠs Caritas v Olomouci, Křížkovského 6.
Bližší informace: Zdislava Vyvozilová, tel. 587 405 243, e-mail:
varhanik@arcibol.cz
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CENTRUM PRO KATECHEZI

Postní duchovní obnova na Arše
20. až 22. března – T. S. Archa Rajnochovice
Pojď s námi očekávat, modlit se, zažít společenství jednoty, ticha
i Lásky. To a ještě mnohem více společně prožijeme při mši svaté, adoraci, uzdravující svátosti smíření. Zajeď na hlubinu, zajeď
na Archu!

Inspirační víkend – výtvarno, gastro, drama
6. až 8. března – ADCŽM Přístav Rajnochovice
Přijeď nasávat nové nápady na Přístav. Čeká na tebe víkend, při
kterém se můžeš inspirovat novými nápady. Můžeš zde omrknout spoustu výtvarných nápadů a technik, naučit se něco od
mistra kuchaře nebo se divadelně projevit.

TakyTy
13. až 15. března – ADCŽM Přístav
Absolvoval jsi přípravu na biřmování? Máš chuť prohloubit svůj
duchovní život a u toho zažít společenství a zábavu? Dojeď na
Přístav. Čekáme právě na tebe! Nejen pro ty, kteří zažili víkend
biřmovanců na Přístavu.
Více informací o všech akcích a přihlašování:
www.mladez.ado.cz v záložce Akce

Signály.cz hledají programátora
Komunitní web pro křesťanskou mládež hledá PHP programátora; možné i na částečný úvazek nebo jako dlouhodobá brigáda
pro studenty.
Bližší informace: e-mail: vyvoj@signaly.cz, www.signaly.cz

Týden modliteb za mládež
V týdnu před Květnou nedělí (22. – 29. 3.) se uskuteční „Týden modliteb za mládež“, který je vyhlášen biskupy. I letos Sekce
pro mládež ČBK připravila brožurku k tomuto účelu. Obracím
se na vás s prosbou, abychom společně v celé české a moravské
církevní provincii jeden týden věnovali modlitbě za mladé lidi.
Navržené přímluvy jsou sestaveny pro použití v Týdnu modliteb
za mládež, ale je možné je využít i během bohoslužeb v jiných
dnech či během osobní modlitby či modlitby v menších skupinách. Cíle tohoto týdne jsou tři:
–doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou
modlitbou
–pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve
–vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev
Brožurku k Týdnu modliteb za mládež najdete na:
tmm.signaly.cz/text.pdf

Pozvánka na křesťanský camp RAFT
Přístav v Rajnochovicích nabízí druhý ročník RAFTu – křesťanského campu pro mladé od 16 do 25 let, který proběhne od
2. do 8. srpna. Cílem je pomoci mladým vstoupit do osobního
vztahu s Ježíšem a nacházet ho mj. ve společenství.
Cena za ubytování a stravu je 1400 Kč (můžete mladé finančně podpořit). Mladí se mohou přihlásit do 30. června – e-mail:
RAFTeam@seznam.cz

Příběh Velké noci
aneb Velikonoce známé i neznámé
V předvelikonočním týdnu zve Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje spolu s Římskokatolickou farností na Velehradě na nový
výukový program. Žáci budou aktivním způsobem seznámeni se
vznikem, historií i vývojem křesťanských Velikonoc vycházejících již ze židovské tradice. Pokusíme se společně najít odpovědi
na otázky: Jak se slavení Velikonoc rozvíjelo v lidových tradicích
naší země? Co znamenají jednotlivé symboly spjaté s Velikonocemi? Jak ztvárnili toto téma významní umělci výtvarného,
hudebního či filmového světa? V závěru programu si žáci sami
vytvoří výrobek s velikonoční tématikou.
Návaznost na vzdělávací oblasti RVP – Člověk a jeho svět, Člověk
a společnost, Umění a kultura. Propojení s průřezovými tématy
– Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech.
•25. – 27. března – pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ s časovou dotací 90 min.
•28. března bude tento program připraven pro rodiny s dětmi v upravené podobě od 9 do 15 hod., od 15 hod. následuje
hraný muzikál TARSAN o Pavlovi z Tarsu.
Program se bude konat v expozici Bible pro malé i velké na
Velehradě. Na program se mohou školy hlásit na adrese:
info@velehradinfo.cz nebo na tel.: 571 110 538. Délka programu
je 90 minut. Cena výukového programu je 40 Kč/dítě (zahrnuje
i materiál potřebný k tvoření).
 František Ingr
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Domov Daliborka se těší velkému zájmu
Uběhly více než dva roky od slavnostního otevření Domova Daliborka,
jehož činnost spadá pod Charitu Prostějov. Jedná se o pobytové zařízení
dvou sociálních služeb – chráněného bydlení a odlehčovací služby. Za
dvouletou dobu existence se zde vystřídala řada klientů, domov se těší
velké spokojenosti jak od samotných uživatelů služeb, tak od jejich rodinných příslušníků. Nad ostatní zařízení podobného charakteru vyniká
především svým vřelým charitním přístupem ke každému, kdo Domov
Daliborku navštíví.
Smyslem chráněného bydlení je umožnit lidem z celé České republiky ve věku
od 18 do 64 let s lehkým nebo středně
těžkým mentálním postižením, či v kombinaci s postižením tělesným získat praktické dovednosti potřebné pro samostatný
život. Primárně je služba určena dospělým handicapovaným a jejich stárnoucím
rodičům, pro něž je v tomto pokročilém
věku náročné se o své děti postarat.
Po prvotních průzkumech jevilo zájem o provoz této služby více než 400 rodin. Avšak do pořadníku se poté přihlásilo
jen několik desítek zájemců. Z přihlášených někteří nesplnili zařazení do cílové
skupiny, další se přestěhovali, jiní zemřeli
či se rozhodli zatím služby domova odmítnout.
„Ze strany rodin jsme čekali větší zájem. Zjistili jsme ale, že rodiče jsou závislí
na svých dětech více než děti na rodičích,“
popisuje situaci Vojtěch Krystek, sociální pracovník Domova Daliborka. Rodiče
často říkají: „To ještě zvládneme, nechte
tu žádost do budoucna.“ Ale včasný nástup do chráněného bydlení je důležitým
prvkem pro snadnější integraci handicapovaného člověka do společnosti a pro
předejití možným komplikacím.

„Pokud se rodiče se svými dětmi nastěhují do chráněného bydlení dříve, mohou
nám plně předat informace o tom, jakým
způsobem pečují o své děti. Přechod do
domova na poslední chvíli, kdy rodiče už
ztrácejí síly a potřebují si vyřizovat lékaře,
je pro osobu s mentálním handicapem daleko obtížnější,“ dodává Krystek.
I přes poměrně krátkodobé provozování služby chráněného bydlení mají
pracovníci zkušenost s přizpůsobením
a životem osob s handicapem po smrti
svých rodičů. Vojtěch Krystek potvrzuje,
že právě znalost domácího prostředí a pocit bezpečí jim umožňuje zvládnout tuto
psychicky náročnou životní událost.
„Zjistili jsme, že po smrti rodiče děti
většinou přijímají situaci velmi dobře
a jsou schopni dále fungovat. Občas jako
každý si vzpomenou na své rodiče a smutní po nich. Na druhou stranu se ale učí
brát tyto okolnosti tak, jak jsou, a pokračovat v životě dál. Děti i poté zde zůstávají, pracují na osamostatnění a v některých
případech se připravují na práci v běžném
životě.“
Odlehčovací služba oproti výše zmíněné nabízí přechodný pobyt dospělým
osobám, o něž běžně z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení pečují blízcí v jejich
domácím prostředí. Umožňuje tak
těmto pečujícím osobám nezbytný
odpočinek od náročné činnosti a poskytuje jim čas a prostor k vyřízení
osobních záležitostí, třeba i překonání
nemoci.
Zájem o obě sociální služby se zvyšuje. V odlehčovací službě jsou podány
žádosti už na rok 2016 a v chráněném
bydlení za posledního půl roku počet
zájemců také pomalu narůstá. Jednak
se Domov Daliborka dostává do povědomí širší veřejnosti, jednak ale tento
fakt podle Krystka ovlivňují kladné
ohlasy od klientů i jejich příbuzných.
„Od mnoha klientů, rodinných příslušníků a návštěv k nám směřují pozitivní reakce. Do naší služby přichází
v poslední době i žadatelé na základě
kladných referencí právě od našich bývalých klientů.“
Snímek CPR Zlín

Příčinu spokojenosti klientů a vzestupu jejich dovedností a schopností lze
hledat ve speciální metodě individuálního
plánování zaměřeného na člověka (Person
centred planning), kterou se právě Vojtěch Krystek při studiu na Caritas – VOŠs
Olomouc a Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zabýval. Díky úspěšnému grantu
z Programu švýcarsko-české spolupráce
za podpory Nadace partnerství dokázal
získat potřebné finance ke zrealizování
projektu a po dvouletém aplikování této
metody jsou hmatatelné její plody. Oproti
jiným obdobným zařízením zde pracovníci dbají na osobní potřeby každého klienta, respektují jeho důstojnost, aktivně jej
zapojují do diskutovaných témat, vedou
ho k odpovědnosti, otevřeně s ním komunikují. Celou metodu a výsledky tohoto
přístupu popsal Vojtěch Krystek ve své
knize „Vývoj metody individuálního plánování zaměřeného na člověka v Domově
Daliborka“.
Tato metoda dokáže pomoci ke značnému pokroku člověka. Konkrétní příklady v knize mluví za vše. Vojtěch Krystek
věří, že tento osobní posun je pro každého
zdrojem radosti, ačkoliv je zprvu pro některé klienty náročné přijmout určité povinnosti a začít na sobě pracovat.
„Někteří uživatelé služeb se zpočátku
musejí vyrovnávat s pohybem a odpovědností. Dosud byli totiž zvyklí na plnou péči
svých rodičů. Na druhou stranu pociťují
velkou radost z toho, když se jim něco podaří, zvládnou novou činnost a posunou
se dál.“
 Jana Faltýnková
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z e ž i vo ta bo h o s lovc ů
Památka sv. Jana Boska s otcem arcibiskupem

V první únorový den zavítal do kněžského semináře otec arcibiskup Jan, aby společně s bohoslovci oslavil památku svého křestního patrona svatého Jana Boska. V homilii
se dotkl všech liturgických čtení daného dne, přičemž zdůraznil prorockou a služebnou
úlohu kněze, který nežije pro sebe,
ale dal se zcela k dispozici Pánu. Kněz
je ten, kdo přenesl akcent z vlastního
„já“ na Boží „ty“. Povzbudil seminaristy k poctivé přípravě na tuto
službu, která je velikým Pánovým
pozváním. V závěru liturgické slavnosti bohoslovci otci arcibiskupovi
popřáli k svátku a předali malou pozornost. Odpoledne bylo vyhrazeno
pro neformální setkání s bohoslovci
olomoucké arcidiecéze, během kterého se seminaristé mohli se svým
arcipastýřem podělit o své starosti, radosti, zážitky, případně se zamyslet nad událostmi
nejen posledních dnů. První únorová neděla tak byla pro všechny ty, kteří se připravují
ke služebnému kněžství, velikým povzbuzením na cestě, kterou se vydali.

Návštěva  otce biskupa
Josefa v kněžském semináři

Památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů slavili bohoslovci v neděli
18. ledna společně s otcem biskupem
Josefem Hrdličkou, který je přišel povzbudit, aby následovali Krista osobním příkladem jeho nebeské Matky. V úvodu své
homilie připomněl slavení této památky

Den zasvěceného života v kněžském semináři

Otec arcibiskup poctil svou návštěvou kněžský seminář i v následující den. Druhý
únor tradičně patří řeholníkům. I letos se proto členové řeholních komunit a zasvěcené
osoby setkali s otcem arcibiskupem Janem a jeho světícím biskupem Josefem, a to právě
v prostorách kněžského semináře. I když šlo již o „tradiční“ setkání, letos bylo přeci
jenom výjimečné: tento rok totiž papež František věnoval zasvěcenému životu. To se
odrazilo i v celkové atmosféře setkání. Společný program začal mší svatou v seminární
kapli sv. Cyrila a Metoděje. Hlavním celebrantem
byl otec arcibiskup, který
všechny zúčastněné vyzval
k osobní svatosti života,
protože jeden světec dokáže přitáhnout ke svatosti
mnohé: „Staňme se viditelným znamením Boží lásky
v tomto světě a uvědomme
si, že naše zasvěcení je především pro druhé.“
Biskup Josef Hrdlička ve
své homilii vztáhl text Lukášova evangelia o uvedení
Páně do chrámu k zasvěceným osobám, přičemž zdůraznil důležitost správného směřování nejen v řeholním životě: „Je důležité mít v sobě Boží kompas, jenž nás naviguje na
pozemském putování, a plamen života, kterým je Ježíš Kristus.“
Program pokračoval přednáškou P. Miroslava Herolda, SJ, věnované listu papeže
Františka zasvěceným osobám. Z množství témat, kterými se list zabývá, se otec Herold
zaměřil na osobní život řeholníka, život v komunitě a osobní vztah k Bohu a k druhým.
Dopolední program byl zakončen slavnostním obědem a následné posezení poskytlo
prostor k vzájemným rozhovorům jak mezi řeholníky, tak i s bohoslovci.

Florbalový turnaj o pohár otce rektora

V úterý 10. února tělocvična kněžského semináře hostila turnaj ve floorbalu, ve kterém o Pohár rektora AKS zabojovali kromě
výběru olomouckých bohoslovců týmy Arcibiskupského gymnázia
v Kroměříži, Stojanova gymnázia na Velehradě a církevního domova
mládeže Petrinum v Brně. Po více či méně vyrovnaných soubojích
turnaje v systému „každý s každým“ trofej pro vítěze zaslouženě putovala do rukou kroměřížských gymnazistů.
 Stránku připravil Miroslav Kulifaj

Snímky Jaroslav Jurka

v obnoveném kněžském semináři v roce
1968. Ústředním tématem byla Maria
a posvátnost celibátního slibu. Ten má
být volbou Kristova způsobu života, nikoliv jenom uposlechnutím nařízení církve.
Podle otce biskupa je jejím klenotem, tajemstvím, které ani Kristus nekomentuje, tajemstvím, o kterém se nemluví, ale
které se žije: „Nebojte se, že budete sami!
Ve vašich životech bude Žena oděná sluncem, plná milosti, nejkrásnější ze všech.
A s kým si budete rozumět víc než s tou,
která žije s vámi? To, co Maria vyzařuje, je celé nebe. Nesnaží se líbit jako jiné
ženy, které si vyžadují pozornost.“ Svou
promluvu zakončil prosbou k té, která silovým polem své lásky přetváří lidská srdce: „Maria, pomoz svým dětem a rytířům,
aby v nich Bůh dokončil dílo, které začal!“
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Rok zasvěceného života

p ř e d s tav u j í s e V e rb i s t i
Společnost Božího Slova – Societas Verbi Divini (SVD)
Společnost Božího Slova je mužská řeholní kongregace, kterou v roce 1875 založil německý kněz Arnold Janssen. Byl to
původně učitel matematiky a přírodních
věd a později diecézní kněz. Narodil se
v Německu 5. 11. 1837 v rodině s jedenácti dětmi. Po kněžském svěcení pomáhal
jako kněz v městské farnosti v Bocholte
a zároveň učil na vyšší škole. Po 12 letech
se vzdal svého učitelského místa, neboť
v jeho srdci začal růst zájem o misie, a tak
začal vydávat první časopis Malý posel
Božského Srdce. V srdci však měl touhu
založit v Německu misijní dům, který by
posílal misionáře především do Číny. V té
době však v Německu zuřil tzv. kulturní
boj (Kulturkampf ), jehož iniciátorem byl

kancléř Otto von Bismarck. Byla to doba,
kdy se kvůli nedostatku povolání zavírali diecézní semináře. A tak když přišel
otec Arnold s myšlenkou založit misijní
seminář, u kněží i u biskupů, od kterých
potřeboval jejich souhlas, se setkával s nepochopením. Po jedné takové návštěvě na
vyžádání souhlasů jeden z biskupů řekl:
„Ten Arnold Janssen je buď blázen, nebo
světec.“ Nikdo tehdy nevěřil tomu, že nápad, se kterým přichází tento kněz, může
pocházet od Boha. Ale Arnold se nevzdal
a po obdržení všech souhlasů koupil
ve Steyli v Holandsku starou hospodu.
Založení Společnosti Božího Slova v sobě
nese právě datum posvěcení této bývalé
hospody jako prvního misijního domu
8. září 1875.
O čtyři roky později posílá do Číny
první misionáře. Mezi lety 1888 až
1904 založil celkem pět misijních domů
v Evropě (ve Vídni, v Římě, v Nyse v Polsku, v St. Wendel v Německu a v Bischofshofenu v Rakousku). Během života zakladatele měl každý z těchto domů téměř 500
obyvatel.
Dne 8. prosince 1889 založil ženskou
kongregaci misijních sester – Služebnic
Ducha Svatého (SSpS – Servarum Spiri-

tus Sancti) a o sedm let později i tzv. Růžové sestry – Služebnice Ducha Svatého
neustálé adorace, které se jmenují růžové
kvůli svému hábitu (SSpSAP – Servarum
Spiritus Sancti de Adoratione Perpetua).
Verbisté a misijní sestry jsou činné
větve kongregace. Růžové sestry jsou
přísně klauzurní sestry a jejich úkolem je
24 hodin denně bdít před Pánem v Nejsvětější svátosti a modlit se za svět a posvěcení misijní práce. Arnold Janssen byl
za svatého vyhlášen spolu s jedním z prvních dvou misionářů, které vyslal do Číny,
s P. Josefem Freinademetzem, 5. 10. 2003
v Římě papežem sv. Janem Pavlem II.
Posláním Společnosti Božího Slova
jsou především zahraniční misie, tedy
hlásání evangelia
zvláště na těch místech, kde evangelium ještě doposud
nebylo hlásáno. Naším úkolem je tedy
hlásat Vtělené Boží
Slovo – Ježíše Krista tak, aby se jeho
slovo v lidských srdcích znovu stávalo
tělem v každém člověku. Proto nás lidé
znají jako „verbisty“, tedy ty, kteří hlásají
Slovo. Mezi znaky naší spirituality patří úcta k Božímu Slovu v Písmu svatém,
úcta k Duchu Svatému a Nejsvětější Trojici. Slavnost Zvěstování Páně, kdy Bůh
i Maria vyslovují své Slovo a ono se stává
Tělem, je proto titulárním svátkem naší
kongregace.
Dnes působí verbisté v téměř 60 zemích světa, je nás celkem šest tisíc členů.

Naši spolubratři mohou být kněží nebo
řeholní bratři. Při liturgii nosíme jednoduchý hábit, který byl v době sv. Arnolda
podobný tehdy běžnému oděvu diecézních kněží. V misiích naši spolubratři působí ve farnostech, ve školách, pomáhají
diecézím tam, kde je nedostatek vlastních
kněží, v misijních zemích zakládají semináře, domovy pro sirotky, pečují o nemocné atd., vše podle toho, co konkrétní
země nebo místo potřebuje.
V České republice působili naši spolubratři kněží i za minulého režimu, většinou málokdo o nich věděl, že jsou i členy
naší společnosti. Nyní působíme v České
republice už více než 20 let. Naše činnost
je hlavně ve farní pastoraci, kde spravujeme na Moravě farnosti Velké Karlovice, Nový Hrozenkov, Zlín-Malenovice
a v Čechách jsme ve farnostech Uhříněves a Mimoň. Pak do distriktu patří dva
spolubratři z Vietnamu, kteří pracují pro
vietnamské katolíky v celé republice, to
znamená, že navštěvují místa, kde je mezi
Vietnamci nejvíce katolíků, a vysluhují
pro ně svátosti, učí náboženství, připravují ke svátostem. Takto působí zvláště
pro vietnamské komunity v Brně, Ostravě, Chebu, Domažlicích a Táboře. Celkem
nyní v České republice působí osm našich
kněží.
 P. Poláčik Marek, SVD
představený českého distriktu
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Misijní kongregace Služebnice Ducha Svatého (SSpS)
Je kongregací mezinárodní. Základem
a cílem je misionářská služba. Byla to druhá kongregace, kterou založil v roce 1889
německý kněz Arnold Janssen v holandském městě Steyl (zakladatel Společnosti
Božího Slova – SVD a Služebnic Ducha
Svatého věčné poklony – SSpSAP) spolu
s Marii Helenou Stollenwerkovou a Hendrinou Stenmannsovou. Pro tyto ženy byl
Bůh „všechno ve všem“. Tomuto Bohu se
otevřely v modlitbě a nechaly se vtáhnout
do hlubiny velké Boží lásky, která se stala
ohněm v jejich srdcích a celoživotní vizí
a úlohou, kterou lze vyjádřit takto: Naší

úlohou je otevírat každé srdce pro lásku.
Toužíme dát svůj život a lásku do služby
hlásání evangelia.
Obě naše spoluzakladatelky již od dětství cítily touhu po řeholním životě a také
k práci v misiích. V té době však v Německu neexistovala žádná řehole, která by
působila v nějaké misijní zemi. Na splnění
své touhy musely proto velmi dlouho čekat. Až po setkání s Arnoldem Janssenem
opět získaly naději. Arnold Janssen už
dříve poznal, že ženy jsou potřebné při
hlásání radostné zvěsti. Byly by z nich nejlepší průkopnice misií a mohly by se dostat k lidem i tam, kam je mužům přístup
zamezen. Neměl ještě žádné konkrétní
plány, ale Helena a Hendrina byly ochotné
pracovat jako služky v kuchyni misijního
domu. Sedm let trpělivě čekaly, až 8. prosince 1889 mohly začít zároveň s dalšími
čtyřmi ženami zanícenými pro misie misionářský řeholní život.
Společnost misijních sester nazval
Arnold Janssen „Služebnice Ducha Svatého“ (Servae Spiritus Sancti – SSpS). Počet
sester rychle vzrůstal a už v roce 1895
nastoupily první misionářky cestu do zámoří, do Argentiny. Záhy nato převzaly
oblasti působení také v Togu, na Nové
Guineji, v USA a Brazílii.

Sv. Arnold Janssen byl přesvědčen, že
ovoce misijní činnosti závisí na Božím
požehnání a milostech vyprošovaných
v modlitbě. A tak Helena Stollenwerková obdržela jinou misii: Arnold Janssen
oddělil skupinu sester, které by se v přísné klauzuře měly modlit za záležitosti
světových misií. Helena přestoupila do
této nové kontemplativní společnosti –
Služebnic Ducha Svatého věčné poklony
(SSpSAP).
Pán Bůh nás povolal, abychom byly služebnicemi jeho lásky. Jsme pozvané každodenně odpovídat na jeho pozvání. Čím

víc roste naše víra, tím víc může Bůh přes
nás vzbuzovat víru v jiných. Jsme poslané,
abychom lásku Otce rozlitou skrze Ducha
Svatého v našich srdcích odevzdávaly lidem podle vzoru Ježíše Krista.
Dnes více než 3000 misijních sester pracuje ve více než 40 zemích celého světa.
Žijí a pracují společně v mezinárodních

a mezikulturních komunitách a společně
nasazují své síly a schopnosti pro misionářskou službu. Jako misionářky slouží
hlásáním evangelia všude tam, kde ještě
nebylo nebo je nedostatečně hlásáno. Přitom už dávno nevidí své poslání jen jako
„ulici s jednosměrným provozem“, ale jako
výměnu mezi severem a jihem, východem
a západem, jako společnou cestu v jediném poslání. Tak uskutečňují původní vizi
sv. Arnolda Janssena, blahoslavené Heleny
Stollenwerkové a blahoslavené Hendriny
Stenmannsové, „aby lidé Boha znali, milovali a oslavovali“ a „aby Srdce Ježíšovo
žilo v srdcích všech lidí“.
V České republice působíme od roku
2005 v olomoucké arcidiecézi v Kelči.
Kontakt: Komunita misijních sester služebnic Ducha Svatého, Pod Kateřinkou 245,
756 43 Kelč, tel.: 571 110 045, 732 709 953,
e-mail: sspskelc@seznam.cz, www.ssps.sk
 sestra Mária Anna Struhárová
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Bude vás zajímat

Quo vadis, Evropo?
Jen několik dní po „svátcích klidu“
jsme se stali svědky brutálního útoku islamistů na redakci satirického časopisu
v Paříži. Na toto téma vyšly stovky komentářů a analýz, které se snaží z různých
pozic celou věc hodnotit.
Myslím, že Evropa se dostala do dnešní svízelné situace i vlastní vinou. Přívaly
muslimů do Evropy za lepším, pochází
značnou měrou ze zemí, které kdysi Evropa kolonizovala a vykořisťovala. A právě země s největší koloniální minulostí
(Francie a Anglie), mají v současnosti výrazné problémy.
Myšlení, kultura a životní styl Evropy
byly budovány třemi základními pilíři.
A to antikou (Řecko a Řím), židovstvím
a křesťanstvím. Všechny tyto myšlenkové
proudy významně ovlivnily Evropu. Víra
v Boha a Ježíše Krista zásadně formovala
Evropu po dlouhá staletí. Například i naše
tolik ceněná demokracie má své kořeny
nejen ve starověkém Řecku, ale zejména
v křesťanském myšlení.

Ovšem to je dnes minulost. K víře
v Boha a tomu odpovídajícímu způsobu
života se národy Evropy nehlásí, nebo
jen velmi cudně. Modlou Evropy se stal
byznys, mnohdy až „ nekřesťansky“ bezohledný, a materiální bohatství.
A do takto deformované Evropy se čím
dál více vlamuje islám, s agresivním způsobem šíření svých myšlenek, stylu života, se svým džihádem. Není to poprvé, co
Evropa zažila atak islámu. Již v roce 1683
stála islámská vojska před Vídní a tehdy se
křesťanská Evropa jen tak tak ubránila.
To, co tu probíhá, je náboženská válka.
O co se však může dnešní Evropa ve střetu
s islámem opřít, když víru, která ji dovedla
až k vrcholům lidského myšlení a bytí, odsouvá jako nepotřebnou, trapnou rekvizitu
někam do depozitáře svých dějin? A to je
velice vážná situace. Evropa bez duchovního
zázemí, proti útočícímu náboženství, které
má ve svém programu zcela nepokrytě obracení lidí na svou víru, ať to stojí, co to stojí.
Ne islám není náboženstvím míru.

„V islámu je přítomno dračí vejce,
z něhož se už obsah vylil. Tím nemá být
řečeno, že mnozí muslimové nejsou mírní a nenásilní lidé. Jenže rozhodující jsou
vždy nikoliv pasivní většiny, nýbrž odhodlané menšiny. A ty uvnitř islámu jsou
strašné“. (LN 9. 1. 2015). S tím má už Evropa ve dvacátém století velmi neblahé
zkušenosti.
A nemylme se, že nás v Čechách se věc
netýká. Ano, u nás žije zatím málo muslimů, proto o nich téměř nic nevíme. Ale je
to jen otázka času, než budeme konfrontováni s jinačí, než mírumilovnou tváří
islámu.
Přečtěme si znova a důkladně z epištoly k Římanům 12,17–21. Jsme srozuměni
a připraveni apoštolovy výzvy nejenom
přijmout, ale i prakticky žít?
Bude mít postkřesťanská Evropa dostatek „kvalitní munice“ pro tento zápas,
který nám hrozí?
 Pavel Balusek
Zlín

Dvě zajímavé knižní novinky
Milion duší – Osudy biskupa Josefa Hloucha
Tato kniha z pera historika Františka Koloucha vyšla v Kartuziánském nakladatelství v Brně v roce 2013. Autor v ní velmi čtivě a poutavě
mapuje životní osudy českobudějovického biskupa ThDr. Josefa Hloucha(1902–1972), který se narodil v Lipníku u Třebíče, vystudoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a poté absolvoval kněžský seminář v Olomouci. Po kněžském svěcení působil nejdéle v olomouckých Hodolanech.
Od roku 1934 přednášel na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci. V roce
1938 navázal duchovní přátelství s Aničkou
Zelíkovou, která se stala „dobrovolnou obětí
lásky a smíru za duše“.
V roce 1947 ho zastihla zpráva jmenování devátým českobudějovickým biskupem. Biskupské svěcení přijal v katedrále
sv. Václava v Olomouci na svátek Nanebevzetí Panny Marie. Záhy ale přichází únor
1948. Biskup Hlouch se pro své pevné postoje stává třídním nepřítelem komunistické
vlády. V červnu 1949 je vzat do domácího
vězení, odkud je o tři roky později odvezen
mimo diecézi. Internován je v utajovaných
objektech. V samotě, izolován od „milionu duší“ (jak nazval své diecezány), vznikla sbírka duchovních úvah „Minutěnka“. Návrat do diecéze
je možný až s rokem 1968. Má podlomené zdraví. O čtyři roky později
umírá na následky psychického utýrání církevním tajemníkem.
Kniha je dojemným dokladem pohnutých osudů jedné z mnoha obětí
komunistického režimu – stává se silným svědectvím dokládajícím nekrvavé mučednictví biskupa Josefa Hloucha. A po jejím přečtení si možná
mnozí vybaví podobný silný příběh spjatý s olomouckým arcibiskupem
Josefem Karlem Matochou.
 Martin Kučera

Francouzské tisky v arcibiskupské
zámecké knihovně v Kroměříži
Knihu s tímto titulem vydala Univerzita Palackého
v Olomouci v roce 2014. Kniha symbolicky uzavírá zajímavou a velmi cennou sondu do skladby rozsáhlého
knihovního fondu, kterou učinil poměrně mladý kolektiv badatelů z Katedry romanistiky FF UP v Olomouci.
Tým při organizačně náročné a intenzivní práci v terénu odborně vedla doc. Marie Voždová. Výsledkem jsou
čtyři unikátní publikace věnované francouzsky psané
literatuře zastoupené v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. První díl tematické řady nese podtitul Společenskovědní a jiná nauková literatura, druhý
Populární dobové žánry: životy, paměti, listy a cesty a třetí Krásná literatura (všechny tři vydány v roce
2011). Nyní se tedy k čtenářům dostává díl poslední.
Dnes je literární bohatství ukryté v sálech historické
knihovny Arcibiskupského zámku v Kroměříži právem
označováno za jednu z nejvýznamnějších historických
knihovních sbírek u nás a na světě (deponováno by zde
mělo být neuvěřitelných 90 tisíc svazků!). Fond obsahuje
ponejvíce spisy teologické, filozofické, historické, cestopisné a přírodovědné, zastoupení zde mají i početné
svazky lexikografické. Svou cestu si do zámeckého knihovního fondu našla i díla prozaická, básnická a dramatická. Z pohledu jazykové provenience se zejména jedná
o spisy latinské, německé, italské, francouzské, španělské
a anglické. O tom všem ale více a fundovaně pojednávají
výše zmíněné publikace.
 Martin Kučera

Svatý hostýn – velehrad
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D u c h ov n í ž i vo t
na na š i c h po u t n í c h m í s t e c h
Přehled poutních slavností na Svatém Hostýně v roce 2015

NE 15. 3. Svatojosefská pouť mužů
PÁ 20. 3. – SO 21. 3. Pěší pouť ze Svatého Kopečku u Olomouce na Svatý Hostýn
SO 25. 4. Dvacátá druhá hasičská pouť
PÁ 1. 5. Desátá prvomájová pouť rodin
NE 3. 5. Valná hromada Matice svatohostýnské
Osmá pouť bohoslovců za povolání
Pouť Klubu křesťanských žen
SO 16. 5. Dvacátá pouť Radia Proglas a TV Noe
NE 17. 5. Třináctá pouť podnikatelů
NE 24. 5. Třináctá pouť včelařů
PO 25. 5. Patnáctá pouť píšících křesťanů
NE 31. 5. Společná pouť Matic – svatohostýnské, velehradské a svatokopecké
SO 6. 6. Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn
Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska
ÚT 9. 6. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení
PÁ 12. 6. Pouť členů Apoštolátu modlitby
SO 13. 6. Pátá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
Druhá pouť autoveteránů
SO 20. 6. Šestá pouť zrakově postižených
SO 27. 6. Dětská pouť na začátku prázdnin
ČT 2. 7. – SO 4. 7. Pěší pouť Svatý Hostýn – Velehrad
SO 11. 7. Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
NE 9. 8. Třetí pouť dechových hudeb
SO 15. 8. Titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie
NE 16. 8. Hlavní pouť
NE 23. 8. Tradiční orelská pouť
SO 29. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin
Sedmá pouť pedagogů
SO 5. 9. Dvacátá třetí muklovská pouť
NE 6. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
PÁ 18. 9. První den františkánské pouti
SO 19. 9. Druhý den františkánské pouti
NE 4. 10. Růžencová pouť
SO 10. 10. První den dušičkové pouti
NE 11. 10. Druhý den dušičkové pouti
SO 17. 10. Sedmnáctá svatohubertská pouť
ČT 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku

Duchovní cvičení na Velehradě 2015

6. – 8. 3. – Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství – biskup Mons. Pavel Posád
12. – 15. 3. – Postní duchovní obnova na téma „Proměna srdce“ – P. Vladimír Kasan, OSB
16. – 18. 3. – Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty – Mons. Vojtěch Šíma
20. – 22. 3. – Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel (+ praktická část
pro aranžéry květin) – Mons. Vojtěch Šíma
27. – 29. 3. – Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu) – P. Stanislav Peroutka, SJ
12. – 14. 6. – Duchovní obnova formou večeřadla – jáhen Jiří Maxa
14. – 18. 6. – Duchovní cvičení pro všechny – P. Antonín Dabrowski, OFM
21. – 27. 6. – Duchovní cvičení pro řeholní sestry – P. Emil Matušů, SDB
8. – 11. 7. – Duchovní cvičení pro všechny – P. Miloslav Kabrda, SDB
19. – 23. 7. – Duchovní cvičení pro všechny – Mons. Aleš Opatrný
23. – 26. 7. – Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky – Mons. Aleš Opatrný
16. – 19. 8. – Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety – Mons. Aleš Opatrný
23. – 28. 8. – Duchovní cvičení pro trvalé jáhny a jejich manželky – jáhen Max Kašparů
23. – 28. 8. – Duchovní cvičení pro vysokoškoláky – P. Michal Altrichter, SJ
6. – 9. 9. – Duchovní cvičení pro všechny – P. Miloslav Kabrda, SDB
23. – 25. 10. – Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu) – P. Stanislav Peroutka, SJ
26. – 29. 11. – Adventní duchovní cvičení – Mons. Vojtěch Šíma
29. – 3. 12. – Adventní duchovní cvičení – P. Antonín Dabrowski, OFM
30. 12. – 1. 1. – Duchovní obnova formou večeřadla – jáhen Jiří Maxa, P. Štěpán Filip, OP
Bližší informace: www.stojanov.cz; přihlášky posílejte na adresu: Stojanov, Salašská 62,
687 06 Velehrad, tel.: 572 571 420, 733 741 896, e-mail: velehrad@stojanov.cz

Duchovní cvičení
na Svatém Hostýně
v roce 2015

10. – 14. 3. – Ignaciánské exercicie
P. Františka Lízny, SJ
Téma: Poznat hloubku hříchu
a Božího milosrdenství
23. – 29. 3. – Ignaciánské exercicie –
doprovází P. Richard Greisiger, SJ
21. – 25. 4. – Ignaciánské exercicie
P. Františka Lízny, SJ
Téma: Pociťovat velkou radost
s Ježíšem vzkříšeným
15. – 17. 5. – Duchovní cvičení pro
seniory – doprovází P. Stanislav
Peroutka, SJ
17. – 22. 5. – Duchovní obnova
s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východního obřadu
9. – 13. 6. – Ignaciánské exercicie
doprovází – P. Josef Čunek, SJ
16. – 20. 6. – Ignaciánské exercicie
P. Františka Lízny, SJ
Téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
25. – 29. 8. – Duchovní obnova pro
mladé: 15 – 40 let s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve
východního obřadu
11. – 13. 9. – Duchovní cvičení pro
seniory – doprovází P. Stanislav
Peroutka, SJ
23. – 25. 10. – Duchovní obnova
s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východního obřadu
3. – 7. 11. – Ignaciánské exercicie
P. Františka Lízny, SJ
Téma: Pociťovat zranění srdce
s Ježíšem zraňovaným
8. – 13. 11. – Duchovní obnova
s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východního obřadu
27. – 29. 11. – Duchovní obnova pro
členy Matice svatohostýnské a hasiče (I. skupina) – vede Mons. Jan
Graubner, arcibiskup olomoucký
4. – 6. 12. – Duchovní obnova pro
členy Matice svatohostýnské
(II. skupina) – vede Mons. Jan
Graubner, arcibiskup olomoucký
8. – 12. 12. – Ignaciánské exercicie
doprovází – P. Josef Čunek, SJ
15. – 19. 12. – Ignaciánské exercicie
P. Františka Lízny, SJ
Téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
Přihlášky a bližší informace:
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, e-mail: matice@hostyn.cz, tel.:
573 381 693, tel. a fax: 573 381 694
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z diáře
arcibiskupství
březen 2015

úmysly apoštolátu
modlitby
Březen 2015

1. 3. neděle
17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory
(Arcibiskupský kněžský seminář) • arcibiskup Jan

Úmysl všeobecný

5. 3. čtvrtek
14 . 0 0 ho d . • Vy š kov – v i z it ac e dě k a n át u Vy š kov
• arcibiskup Jan

Úmysl evangelizační

2. 3. pondělí až 4. 3. středa
Velehrad – setkání kněží a jáhnů moravských diecézí
• arcibiskup Jan

6. 3. pátek až 8. 3. neděle
17.00 hod. • Velehrad – Stojanov – duchovní obnova pro
Orly • arcibiskup Jan

8. 3. neděle
14.00 hod. • Ostrožská Lhota – setkání se ctiteli a žáky
P. Antonína Šuránka • arcibiskup Jan
9. 3. pondělí
9.30 hod. • Hradec Králové – jednání Liturgické komise
• biskup Josef
10.00 hod. • Praha – kolokvium k synodě Manželství
a rodina • arcibiskup Jan

10. 3. úterý
14.00 hod. • Olomouc – vizitace děkanátu Olomouc
• arcibiskup Jan

11. 3. středa
9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – postní duchovní obnova pro kurii • biskup Josef
a arcibiskup Jan
14.00 hod. • Uherský Brod – vizitace děkanátu Uherský
Brod • arcibiskup Jan
13. 3. pátek až 15. 3. neděle
Svitavy – víkend s bohoslovci • arcibiskup Jan

15. 3. neděle
17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry)
• biskup Josef

16. 3. pondělí
19.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář –
mše svatá pro studenty • arcibiskup Jan

18. 3. středa
9.30 hod. • Dolany – mše svatá a žehnání charitní kaple
sv. Josefa • arcibiskup Jan
14.00 hod. – Hranice – vizitace děkanátu Hranice
• arcibiskup Jan

19. 3. čtvrtek
18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá ze slavnosti
sv. Josefa • biskup Josef
22. 3. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá u příležitosti
7. výročí úmrtí Chiary Lubichové • arcibiskup Jan

Aby se ti, kdo se věnují vědeckému výzkumu, dali do služeb
blaha člověka v jeho
celistvosti.
Za ženy, aby byl stále více uznáván jejich jedinečný přínos, kterým přispívají k životu církve.

Úmysl národní
Za sílu k odpuštění pro každého, kdo v srdci uchovává nenávist.

DUBEN 2015
Úmysl všeobecný
Aby se lidé naučili mít v úctě stvořený svět a chránili ho jako
dar od Boha.

Úmysl evangelizační
Za pronásledované křesťany, aby pociťovali utěšující přítomnost zmrtvýchvstalého Pána a sounáležitost celé církve.

Úmysl národní
Aby nás Bůh učinil hodnými svého povolání.

23. 3. pondělí
14.00 hod. • Přerov – vizitace děkanátu Přerov • arcibiskup
Jan
24. 3. úterý
14.00 hod. • Vsetín – vizitace děkanátu Vsetín • arcibiskup
Jan
25. 3. středa
17.00 hod. • Napajedla – adorace, mše svatá za nenarozené
děti a průvod k hrobu Aničky Zelíkové • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zvěstování Páně
• biskup Josef

26. 3. čtvrtek
Praha – Studijní den České biskupské konference
• arcibiskup Jan

27. 3. pátek
9.30 hod. • Kroměříž – sv. Mořic – poutní mše svatá
k Panně Marii Bolestné • arcibiskup Jan
28. 3. sobota
Prostějov – arcidiecézní setkání mládeže • arcibiskup Jan

29. 3. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – Květná neděle • arcibiskup
Jan a biskup Josef

Uzavřeno k 19. 2. 2015
Změna programu vyhrazena

