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Velikonoční pastýřský list olomouckého
arcibiskupa
Drazí bratři a sestry,
každému z vás přeji pravou velikonoční radost,
radost ze vzkříšení...
(strana 4)

Připravujeme se
na Eucharistický kongres
Svátek Božího Těla byl odpovědí
na rozvíjející se eucharistický kult
ve 12. století...
(strana 10)

Charita se snaží pomáhat těžce zkoušené Ukrajině
P. Rostislav Stroyvus z Arcidiecézní charity Olomouc je koordinátorem
humanitárních projektů v Ukrajině. V současné době Ukrajina prožívá
velice těžkou válečnou situaci...
(strana 15)
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Naši biskupové jubilanti

Stříbrné biskupské výročí
arcibiskupa Jana a biskupa Josefa
Pětadvacáté v ýročí biskupského jmenování
(17. 3. 1990) a biskupského svěcení (7. 4. 1990) si
připomínají v těchto dnech arcibiskup Jan Graubner
a jeho pomocný biskup Josef Hrdlička. Za tento Boží
dar poděkujeme spolu s nimi při Misse Chrismatis
na Zelený čtvrtek 2. dubna v 9.30 hod. v katedrále
sv. Václava v Olomouci.
Na okamžik, kdy se od svého předchůdce arcibiskupa Františka Vaňáka o návrhu na své jmenování pomocným biskupem
dozvěděl, vzpomíná dnes arcibiskup Jan Graubner takto: „Koncem února 1990 mě arcibiskup Vaňák pozval a položil mi struč-

Snímek Archiv Arcibiskupství olomouckého

nou otázku: ‚Svatý otec vás chce jmenovat pomocným biskupem.
Přijmete?‘ Namítal jsem, že na to nemám. Nedal se odradit a pokračoval: ‚Já se neptám, jestli na to máte, ale jestli poslechnete
Svatého otce.‘ Potvrdil jsem, že poslušnost jsem slíbil. ‚No, tak
můžeme napsat do Říma, že přijímáte.‘ A již 7. dubna jsem spolu
s Mons. Josefem Hrdličkou od něj přijal biskupské svěcení.“
Téměř každý den byl podle arcibiskupa Graubnera v této době
obnovy církevního života po pádu komunistického režimu nabit
převratnými událostmi. „Koncem dubna jsme už na Velehradě
prožívali velkou událost první papežské návštěvy v postkomunistické zemi od pádu železné opony. Mezi priority patřilo obnovení kněžského semináře a bohoslovecké fakulty v Olomouci,
církevního gymnázia v Kroměříži a následná kanonizace bl. Jana
Sarkandra,“ vzpomíná na události krátce po pádu komunismu
arcibiskup Graubner.
 Josef Pala

Takto referovala Lidová demokracie 9. dubna 1990 o biskupském svěcení nových pomocných biskupů pro olomouckou arcidiecézi.

OLDIN

L i s t z k a l e n dá ř e
Duben 2015
2. duben – Mezinárodní den dětské knihy – výročí narození H. Ch. Andersena v roce
1805
2. 4. 2005 zemřel sv. Jan Pavel II., římský papež v letech 1978 až 2005 (10 let)
6. 4. 885 zemřel sv. Metoděj, první moravský arcibiskup, slovanský věrozvěst
(1130 let)
7. 4. 1990 přijali v Olomouci biskupské svěcení dva nově jmenovaní pomocní biskupové olomoučtí – Mons. Jan Graubner a Mons. Josef Hrdlička (25 let)
18. 4. – Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel – vyhlášen na zasedání UNESCO v roce 1983
22. 4. 1990 papež Jan Pavel II. při své první historické návštěvě Československa
navštívil Velehrad (25 let)
24. 4. 1920 se narodil v Miloticích u Kyjova P. Jan Krist, bývalý dlouholetý farář v Trnavě u Zlína a emeritní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci,
nejstarší kněz olomoucké arcidiecéze (95. narozeniny) 		
 (jpa)
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Pastýřský list olomouckého arcibiskupa

Velikonoční pastýřský list
olomouckého arcibiskupa
Drazí bratři a sestry,
každému z vás přeji pravou velikonoční radost, radost ze
vzkříšení.
Kristus nevstal proto, aby nám dal trochu radosti, ulevil našemu svědomí a nabídl pomocnou ruku pro lepší život na zemi.
On umřel světu, aby nám dal nový život. Když Bůh vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás (Ef 2,6a). Křestním ponořením do jeho smrti jsme byli spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus
byl vzkříšen z mrtvých Otcovou s láskou, tak i my teď musíme
žít novým životem (Řím 6,4). Když jsme byli s Kristem vzkříšeni,
usilujme o to, co pochází z hůry…
Nemysleme na to, co je na zemi
(srov. Kol 3, 1–2).
Být křesťanem znamená mít
v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš, který se ponížil a byl
poslušný až k smrti, a to k smrti
na kříži (Flp 2,5.8). Znamená to
být ukřižován spolu s Kristem,
takže můžeme říci se svatým
Pavlem: Už nežiji já, ale žije ve
mně Kristus (Gal 2,20). Znamená to neznat nic jiného než Ježíše
Snímek Pavel Langer
Krista, a to ukřižovaného (1 Kor
2,2). Ukřižovaný Kristus však vstal z mrtvých a pro svoje spojení
s Kristem všichni budou povoláni k životu (1 Kor, 15,20.22).
Zmrtvýchvstalý žije jiný život. On není závislý na světě. Křesťan, který patří Kristu, není jako ostatní lidé, snad jen o trochu
slušnější a strážce nějakých hodnot. On objevil lásku Boha, který
miluje až k smrti. Křesťan už ve křtu vstal k novému životu a žije
už dnes životem Kristovým. My jsme přešli ze smrti do života,
a proto milujeme bratry. Kristus za nás položil svůj život. Také my
jsme povinni položit život za své bratry (1 Jan 3, 14.16).

V poslední době často slyšíme o pronásledovaných křesťanech, o současných mučednících, kteří raději obětují život, než
aby zradili Krista. Bez víry v život věčný, by to nedokázali, ba
ani by to nemělo smysl. Historici odhadují, že od Kristova zmrtvýchvstání za něho položilo život asi 70 milionů křesťanů. Více
než polovina z nich zemřela v minulém století a dnešek nezůstává pozadu. I dnes platí, že krev mučedníků je semenem nových křesťanů. Zatímco slyšíme o krutém pronásledování třeba
v muslimském světě nebo v komunistické Koreji, jen v Číně přibývá každým dnem deset tisíc křesťanů. Církev ve světě skutečně
roste.
I nás oslava Kristova vzkříšení volá ke svědectví. Nepolevujme v modlitbách za pronásledované křesťany, ale mějme
i odvahu žít v naší sekularizované společnosti jako Boží děti
novým životem podle vzoru Kristova i za cenu nějaké oběti. Svět má právo to vidět, aby mohl uvěřit. Nezapomínejme,
že každá neděle je oslavou vzkříšení a každá mše svatá je skutečným zpřítomněním smrti a vzkříšení Krista. Jestli opravdu
chceme něco udělat pro obrácení Evropy, pro zachování míru,
slavme každou neděli jako opravdový svátek vzkříšení k novému životu a najděme znovu cestu k častější účasti na mši svaté
nejen o nedělích. Jsou-li mnohé kostely při mších ve všední dny
prázdné, nemůžeme říci, že děláme dost pro záchranu naší vlasti
a Evropy.
Velikonoce nás zvou k nové zkušenosti víry. I my můžeme být
svědky nového vzkříšení církve v naší zemi. Jen musíme spolu
s Kristem vstupovat do Velkého pátku, abychom mohli zažívat
radost velikonočního Vzkříšení. Základem je nepřerušené spojení s Kristem a jistota, že od jeho lásky nás nemůže odloučit nic
na světě.
Tuto radostnou jistotu každému z vás ze srdce přeje a vyprošuje
 arcibiskup Jan

Arcidiecézní setkání dětí z náboženství
V tomto roce eucharistického kongresu proběhne jako jeho součást v Olomouci Arcidiecézní setkání dětí z náboženství. Co má eucharistický kongres
společného se setkáním dětí? Společný
je zde „tah na stejnou branku.“ Cílem eucharistického kongresu je obnova naší
víry, obnova osobního vztahu s Ježíšem
v eucharistii a obnova církve jako živého a radostného společenství. A toto bychom chtěli dopřát také dětem, menším
i větším, prostě všem ze základních škol.
Proto na pátek 15. května 2015, den před
Diecézním eucharistickým kongresem,
zveme do Olomouce naše školáky. Někteří tomuto pátečnímu setkání začali říkat
Dětský eucharistický kongres. A vlastně
mají pravdu. Toto setkání totiž nemá být
jen celodenní zábavou. Cílem je navázání
a prohlubování vztahu s Ježíšem v eucharistii. Proto nyní, v období přípravy, jsou
děti vedeny k tomu, aby objevily Krista
v eucharistii a naučily se s ním komunikovat – v osobní modlitbě, adoraci a svatém

přijímání. Cílem vlastního setkání v Olomouci bude především zažít zkušenost
velké, živé a radostné církve. K tomu zde
bude také adekvátně připravený program.
Setkání dětí začne v 10 hod. předprogramem přede mší svatou. Tuto část setkání povedou věřící poloprofesionálové,
kteří se ve své práci či volném čase věnují
dětem. Předprogram bude mít zábavnou
formu, ale současně bude již přípravou
na mši svatou, kterou budeme slavit v 11
hod. Hlavním celebrantem bude otec arcibiskup. Po obědě z vlastních zásob si
děti mohou vybrat z nabídky: divadlo Víti
Marčíka, sportovní aktivity, prohlídka
Arcidiecézního muzea a arcibiskupského
paláce, nebo možnost vlastního výletu po
Olomouci. Před 14. hodinou se pak děti
po skupinách tvořených vždy z několika
děkanátů sejdou v jednotlivých kostelech
v centru Olomouce a zde celý program
zakončí asi půlhodinovou adorací. Tímto
setkáním by však práce s dětmi neměla
skončit, ale právě naopak. Věříme tomu,

že děti odsud odjedou hrdé na to, že patří do církve a současně povzbuzené dále
prohlubovat svůj vztah s Ježíšem v eucharistii a prožívat svou víru i skrze aktivní
zapojení ve svých farnostech. 		
 Martina Orlovská
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A k t ua l i t y
Na Velehradě se sešli kněží a jáhni tří moravských diecézí

Tématu eucharistie bylo věnováno pravidelné setkání kněží a jáhnů moravské církevní provincie, které se uskutečnilo na Velehradě ve dnech 2. až 4. března. Účastníci
si vyslechli přednášky o eucharistických
kongresech,
eucharistii v Novém zákoně
a také eucharistii v kněžské
služba. Mimoto slavili několik
bohoslužeb se svými biskupy
– olomouckým arcibiskupem
Mons. Janem Graubnerem,
brněnským biskupem Mons.
Vojtěchem Cikrlem a ostravsko-opavským biskupem
Mons. Františkem Lobkowiczem.
 (ado)
Snímek František Ingr

Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří v novém kabátě

Cestou dvou bratří je název tradiční výtvarné soutěže pro děti mezi 3. a 11. rokem. Je vyhlašována v rámci velehradských Dnů lidí dobré vůle již od roku 2006
a jejím hlavním cílem je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život v současnosti. Letošní jubilejní desátý ročník dostal ke svým kulatým narozeninám nový vizuál, jehož součástí se stali moderátoři Večera lidí dobré
vůle Barbora Černošková a Filip Tomsa i se svými rodinami.
Děti se mohou přihlásit hned do čtyř kategorií – 1. až 3. třída ZŠ, 4. až 5. třída ZŠ,
mateřské a základní umělecké školy. Zaslaná díla zhodnotí odborná komise v čele s výtvarníkem Adolfem Bornem. Vítězné obrázky budou vystaveny v prostorách Stojanova
gymnázia na Velehradě, kde
proběhne 4. července vernisáž za přítomnosti významných hostů.
Soutěž se inspiruje dobrodružnou cestou bratří Cyrila
a Metoděje, která se nesmazatelně zapsala do kultury
našeho národa. Může však
také inspirovat náš dnešní
život a připomínat nám tak
bohatství předků, které stále
uchováváme.
Fantazii se meze nekladou, výtvory zaslané do soutěže však musejí být ve formátu A3 a splnit základní téma dané kategorie. To se týká životů slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje, jejich dětství a rodiny. Výtvarné práce mohou děti ve věku 3 až 11
let zasílat až do 22. května na adresu: Stojanovo gymnázium, 687 06 Velehrad. Obálka
musí být označená nápisem CESTOU DVOU BRATŘÍ. Přehled témat, pravidla a bližší
informace k soutěži naleznete na stránkách: www.velehrad.eu
 Jiří Gračka

Poděkování za sbírku Misijní neděle 19. 10. 2014

Papežská misijní díla (PMD) v České republice děkují všem jednotlivcům, rodinám, společenstvím i farnostem za podporu loňské Misijní neděle. Za rok 2014 přišlo z olomoucké arcidiecéze na tento účel do kanceláře PMD celkem 4 812 765 Kč.
V rámci 49 projektů Misijní neděle PMD v České republice pomáhala v osmi diecézích Ugandy, Zambie, Bangladéše a Srí Lanky stavět či opravovat celkem 28 kostelů,
klášterů, biskupství, far a misijních domů. Podílela se také na financování vrtání studní
a nákupu audiovizuální techniky, přispěla na zajištění chodu diecézí a formaci katechistů. Když k Misijní neděli připočteme ještě všechny dary věnované chudým dětem
a bohoslovcům v misiích i na mešní intence misionářům, zjistíme, že celkové příjmy
v rámci České republiky za rok 2014 činí přes 33 milionů Kč, což je o tři miliony více než
předchozí rok. Za tuto úžasnou štědrost patří všem srdečný dík.
 (ado)

Papež František oznámil
slavení Svatého roku
milosrdenství

Papež František oznámil 13. března 2015 slavení nového mimořádného
Svatého roku. Jubileum milosrdenství
bude zahájeno otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice o slavnosti
Neposkvrněného početí Panny Marie
8. prosince 2015, zakončeno bude
20. listopadu 2016.
„Toto je čas milosrdenství. Je důležité,
aby ho laičtí věřící prožívali a vnášeli do
různých oblastí společnosti,“ uvedl papež
František. Jubileum ohlásil ve výroční
den svého zvolení za nástupce sv. Petra
a v průběhu kající bohoslužby v rámci
akce 24 hodin pro Pána.
„Často jsem přemýšlel, jak může církev více poukázat na své poslání být svědkem milosrdenství. Je to cesta, jež začíná
duchovním obrácením. Proto jsem rozhodl vyhlásit mimořádné jubileum, v jehož
středu bude milosrdenství. Bude to Svatý
rok milosrdenství. Chceme jej prožívat ve
světle Pánova slova: ´Buďte milosrdní jako
Otec´,“ řekl papež.
 (čbk)

Ekumenická bohoslužba
za oběti střelby
v Uherském Brodě

Křesťanské církve v Uherském Brodě uspořádaly 3. března 2015 v místním
farním kostele Neposkvrněného početí
Panny Marie pietní ekumenickou bohoslužbu za oběti tragické střelby, která se odehrála 24. února 2015 v jedné
z restaurací v Uherském Brodě, kdy zde
63letý muž zastřelil osm lidí a následně
obrátil zbraň proti sobě. Bohoslužby se
zúčastnila také místní farářka Církve
československé husitské Iva Pospíšilová.
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner vyjádřil hluboký soucit s lidmi, které tragédie zasáhla. Zároveň ujistil
o svých modlitbách za oběti a pozůstalé.
Arcibiskup se také zamýšlel nad medializací tohoto zločinu: „Domnívám se, že
celá společnost by se měla zamyslet nad
dobrovolným omezením informací o zločinech takového typu. Zbytečně podrobné
popisování sice zvyšuje sledovanost, ale
taky motivuje psychicky nemocné a navádí ke zločinům. Jedni mají sice právo na
informace, ale to, jak je vidět, ohrožuje
právo všech na život. Jsme povinni volit
menší zlo.“
 (čbk)
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Zahájení turistické sezony
v arcibiskupském paláci
o Velikonočním pondělí

Arcibiskupský palác v Olomouci
vstoupil do páté turistické sezony. Jelikož Velikonoce letos připadají na první
dubnový víkend, turistická sezona paláce bude zahájena až na Velikonoční
pondělí. Turisté tak mají opět možnost
se zúčastnit pravidelných prohlídek
reprezentačních sálů arcibiskupského
paláce s výkladem průvodce.
Letos nově nabízíme pravidelné prohlídky pro děti. Tímto chceme vyjít vstříc
rodinám, které mají obavy, zda jejich potomci prohlídku zvládnou. Pro děti je
připraven speciální poznávací a zábavný
okruh.
Školní skupiny se opět mohou těšit na
zážitkové a vzdělávací programy. Jejich
přehled naleznete v sekci „pro školy“ na
webu: www.arcibiskupskypalac.cz
Od 23. dubna do 4. října 2015 si mohou návštěvníci v rámci prohlídkového
okruhu prohlédnout výstavu „Smlouva
nová a věčná. Eucharistie ve výtvarném
umění“, kterou u příležitosti Národního
eucharistického kongresu připravilo Arcidiecézní muzeum v Olomouci ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým.
Expozice je součástí projektu „Duchovní
osa Moravy“; její stěžejní část je umístěna
v kryptě katedrály sv. Václava, další pak
v Arcidiecézním muzeu Olomouc a v arcibiskupském paláci. Do obou objektů
(arcibiskupský palác a Arcidiecézní muzeum) si lze zakoupit zvýhodněný vstup
na prohlídku.
V druhé polovině roku si připomeneme výročí carské a císařské návštěvy Kroměříže.
Návštěvníci se dále mohou těšit na
koncerty a tematické přednášky. Bližší
informace k jednotlivým akcím naleznete
na: www.arcibiskupskypalac.cz
 Martin Kučera

Církevní turistika

Zveme farnosti k zapojení do „Církevní turistiky“ prostřednictvím aplikace www.cirkevnituristika.cz
Aplikace prezentuje křesťanské církevní památky, poutní místa a další zajímavosti, které mají křesťanskou víru jako
společného jmenovatele. Zároveň představuje nové možnosti využití církevních
objektů a propojuje křesťanské církevní
památky s ostatními doprovodnými aktivitami, které přispívají k obnově duchovních, duševních i fyzických sil.
Kontaktní osobou pro olomouckou arcidiecézi je PhDr. Martin Kučera, e-mail:
kucera@arcibol.cz, tel.: 587 405 421
 (ado)

zpravodajství

Objev nezvěstného obrazu s námětem intronizace
Františka Josefa I. v Olomouci

Po stavebních úpravách prostoru kaple sv. Jeronýma v budově radnice v Olomouci (1874) byl do lunety nad neogotickým vstupním portálem vsazen obraz
s motivem předání vlády na rakouském trůně. Olej na plátně zachycuje historický
akt, který se odehrál 2. prosince 1848 v brzkých ranních hodinách v rezidenci olomouckých arcibiskupů. K abdikaci císaře Ferdinanda I. Dobrotivého (1793-1875,
českého krále Ferdinanda V.) ve prospěch osmnáctiletého synovce arcivévody Františka Josefa (1830-1916) došlo za uzavřenými dveřmi Trůnního sálu arcibiskupského paláce v úzkém kruhu nejbližších rodinných příslušníků a nejvěrnějších příznivců monarchie.
Poměrně rozměrné dílo v radniční kapli
sv. Jeronýma přečkalo
na svém místě změny
roku 1918, a prokazatelně se zde nacházelo
ještě na konci roku
1942. Dílo bylo sňato v roce 1947, kdy
se magistrát rozhodl
zrestaurovat starobylé
fresky, které byly překryty výjevy z historie
Olomouce. Další osud
plátna není znám. Objevené vyobrazení intronizace Františka Josefa I. Plátno bylo
Srolované a poškoze- z neznámého důvodu zkráceno, proto dnes figurální pojednání
né plátno s námětem není úplné (snímek: archiv Statutární město Opava).
císařské intronizace bylo před deseti lety objeveno a zrestaurováno.
Zjištění původu obrazu napomohla „náhoda“. V minulém roce totiž zavítal do arcibiskupského paláce dnes bývalý opavský primátor prof. Zdeněk Jirásek. Vzácný host se
při prohlídce rezidence zmínil o obrazu s motivem nástupu Františka Josefa na rakouský
trůn, který byl zakoupen opavskou radnicí. Pan primátor byl požádán o zaslání fotografie. Žádost byla vyřízena následující den. Že se jedná o nezvěstný obraz z Olomouce se
zjistilo až na základě porovnání námětu s dobovou fotografií, na které je zachycen totožný výjev ve svém původním umístění v kapli sv. Jeronýma. Podařilo se tak idetifikovat po
desítky let nezvěstný originál z Olomouce.
Dnes je obraz trvalou hodnotnou připomínkou revolučních změn roku 1848. Proto
doufáme, že se jej podaří na krátkou dobu představit i olomoucké veřejnosti a turistům
Arcibiskupského paláce, v jehož sálech mohou návštěvníci nasát atmosféru dané dojemné scény, která byla téměř před 140 lety výtvarně zpracována pro olomouckou radnici.
 Martin Kučera

Videokatecheze Youcat z Nashvillu na signály.cz

Komunitní web pro mládež signály.cz nabízí nový způsob, jak studovat katechismus pro mladé lidi Youcat. Iniciativa Newman Connection ve spolupráci s Vanderbiltovou univerzitou z Nashvillu (USA) připravila seriál krátkých videí věnovaných
Youcatu, který poskytla i pro použití v České republice. Seriál vychází s českými
titulky od postní doby s týdenní periodou na stránce youcat.signaly.cz
Video katecheze Youcat (youcat.signaly.cz) jsou členěny do 26 kapitol, každá obsahuje dvě videa. „Nebylo snadné zajistit překlad do českého jazyka jen z odposlechu.
Všechny texty jsme museli i načasovat do titulků, korektorovat. Práce trvala téměř jeden
rok a podílelo se na ní velké množství dobrovolníků, uživatelů signály.cz; hlavně díky
nim zde máme nyní kvalitní formační materiál, který může posloužit široké křesťanské
veřejnosti,“ uvedl Václav Vacek, koordinátor signály.cz.
„V prvních dvou částech pořadu s tématem Boží nabídka člověku prochází univerzitní kaplan P. John Sims Baker prvními stránkami Youcatu. Zastavuje se u úvodního
dopisu papeže Benedikta XVI. mladým čtenářům, který vyjadřuje, „jak moc je důležité, aby se tento katechismus stal vaším katechismem“, doplňuje Zdeněk Drštka, jáhen
brněnské diecéze.
Katechismus pro mladé Youcat zprostředkovává souhrn katolické víry tak, jak byla
předložena Katechismem katolické církve (KKC) z roku 1997, ovšem jazykem přiměřeným mladému člověku. Nemá přitom v úmyslu vyčerpat veškerý jeho obsah.
Signály.cz též hledají dobrovolníky, kteří by chtěli pomoci s překladem či titulkováním zbývajících videí. Zájemci mohou psát na adresu: signaly@signaly.cz
 (čbk)
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Slavnost 20. výročí návštěvy Jana Pavla II. v Olomouci

Letos si připomínáme 20 let od pobytu Svatého otce Jana Pavla II. v Olomouci.
Tato druhá pastorační cesta na našem území vyvrcholila 21. května 1995 nedělní
mší svatou na letišti v Olomouci-Neředíně, při které byli svatořečeni blahoslavená
Zdislava z Lemberka a blahoslavený Jan Sarkander.
Druhým hlavním bodem programu se stalo odpolední setkání mladých na Svatém Kopečku u Olomouce, na které Jan Pavel II. často a rád vzpomínal. Návštěvu
Svatého otce z roku 1995 si připomeneme jak na Svatém Kopečku u Olomouce, tak
i v Olomouci. Bližší informace o připravované slavnosti a doprovodném programu
naleznete na www.svatykopecek.cz. Všichni jsou srdečně zváni.
Program – Svatý Kopeček u Olomouce
sobota 16. května 2015
V tento den se ve svatokopecké bazilice uskuteční koncert Václava
Hudečka (pozdní odpoledne) a adorace vysokoškolských studentů
(večer).
neděle 17. května 2015
Při mši svaté v 10.30 hod. bude za účasti olomouckého arcibiskupa
Jana Graubnera uložen v bazilice Navštívení Panny Marie ostatek
sv. Jana Pavla II.
Odpoledne zde proběhne komponovaný vzpomínkový pořad, který
svým zpěvem doprovodí hudební seskupení „Střípky“, které vzniklo
právě u příležitosti návštěvy Svatého otce na Svatém Kopečku.
Oslavy jsou letos spojeny i s tradiční poutí rodin. Připraveny jsou
aktivity pro rodiny s dětmi a občerstvení.
Vzpomínkovou akci připravuje Římskokatolická farnost Svatý Kopeček
ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a olomouckou KDU-ČSL.
Akci finančně podpořilo Statutární město Olomouc. Mediálním
partnerem jsou TV Noe a Český rozhlas Olomouc. Vstup je volný.
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Program – Olomouc-Hejčín, chrám
sv. Cyrila a Metoděje
čtvrtek 21. května 2015
V den výročí papežské návštěvy Olomouce je veřejnost zvána na koncert, který se
uskuteční v chrámu sv. Cyrila a Metoděje
v Olomouci-Hejčíně. Zazní Dvořákovo
oratorium Svatá Ludmila op. 71 pro sola,
sbor a orchestr na libreto Jaroslava Vrchlického. Začátek koncertu je v 18.30 hod.
Vstupné dobrovolné.  Martin Kučera

Snímek Archiv Arcibiskupství olomouckého

Izraelský velvyslanec besedoval se studenty
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
Přes sto minut více než sto studentů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži bez pohnutí a se zatajeným dechem naslouchalo Gary Korenovi,
velvyslanci Státu Izrael v České republice. V průběhu přednáškového
turné projevil pan velvyslanec přání promluvit také ke studentům některé z prestižních středních škol na Moravě. Jako první bylo osloveno
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Díky okamžité vstřícné reakci vedení školy se 25. února uskutečnila v aule historické budovy gymnázia
prezentace projektu Cemach.
Cemach je mladý strom a Cemach je také nová soutěž pro studenty středních škol
Slovenska, Polska, Maďarska a České republiky. Hlavním cílem Cemachu je ukázat

Snímek Iva Bekárková

Izrael jako rozvinutou zemi, jako zemi,
která vede svět v mnoha důležitých oblastech vědy a technologie.
Charismatický ambasador Gary Koren
pronesl v angličtině brilantní přednášku
prokládanou videoprojekcemi, ve které se
mu podařilo obdivuhodně přiblížit jednu
z nejzajímavějších a jistě nejkontroverznějších zemí světa, Stát Izrael. Zdůraznil význam starověké vlasti Židů a Svaté
země pro křesťany. Představil Jeruzalém
jako svaté město také pro muslimy. Zabýval se podobnostmi demokracie v České
republice a ve Státě Izrael. V odpovědích
na dotazy studentů a pedagogů stanovil
hranice možností demokracie na Blízkém
východě. Promluvil o nelehké cestě hledání jak žít v míru. Přednášku velvyslanec
zakončil humorem z kořenů křesťanské,
muslimské a židovské tradice.
Je pozoruhodné jaké dojmy a myšlenky
si v chvilkových hlubinách nepohnutého
ticha, možná způsobeného předcházejícími běžnými a přísnými bezpečnostními
opatřeními, upředli studenti. Snad tedy
nit svých myšlenek dokážou zavěsit do
větví stromu Cemach.
 Jessie Olexinová
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bude vás zajímat
Eucharistie u církevních otců

Matice svatokopecká v rámci přípravy na Národní eucharistický
kongres pořádá v neděli 12. dubna v 16.15 hod. ve Francouzském sále fary na Svatém Kopečku u Olomouce přednášku Davida Vopřady, Th.D., na téma „Eucharistie u církevních otců“.

Výroční pouť Rodiny Neposkvrněné

U příležitosti 40. výročí založení Rodiny Neposkvrněné se v sobotu 18. dubna uskuteční poutní setkání v kostele Sedmibolestné
Panny Marie v Martině na Slovensku. V 10 hod. bude promluva
P. Mariána Kuffy, po ní následuje v 10.30 hod. slavná mše svatá,
kterou slouží slovenský kuriální kardinál Jozef Tomko z Říma.
Ve 14 hod. bude prezentace o životě a působení sester satmárok.
Ve 14.30 hod. následuje modlitba rozjímavého růžence se závěrečným eucharistickým požehnáním.

Valná hromada Matice svatohostýnské

V neděli 3. května – v den zahájení poutní sezony – se koná
na Svatém Hostýně valná hromada Matice svatohostýnské. Mši
svatou v 9.15 hod. bude sloužit v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po bohoslužbě začne jednání v poutním domě č. 2 v muzeu (Jurkovičův sál).
Prezence bude probíhat od 7 hod.

Adorace na Svatém Hostýně

Od května začnou pravidelné adorace Nejsvětější Svátosti oltářní v kapli sv. Josefa na Svatém Hostýně, a to vždy každý první
pátek v měsíci a každou sobotu (od 9. května do 17. října 2015)
v době od 10.30 do 12.45 hod.

Mše svaté na Svatém Hostýně

(v letním období – od 20. dubna do 18. října 2015)

ve všední dny: 7.15, 9.15, 11.15
v sobotu: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
v neděle: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou sobotu a neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

Poutní slavnosti v Provodově u Zlína

Po celý rok mše svatá v neděli v 10.15 hod. Poutní sezona začíná 3. května hasičskou poutí a končí 23. října poutí dušičkovou;
v toto období je nedělní mše svatá ještě ve 14.30 hod. Hlavní
pouť k slavnosti Panny Marie Sněžné je v neděli 9. srpna, mše
svaté: v sobotu 8. srpna v 17.30 hod., v neděli 9. srpna v 9.00,
10.30 a ve 14.30 hod.

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.

Duchovní obnova pro dívky od 17 do 30 let

Pořádají ji od 27. do 31. července ve Štípě u Zlína sestry karmelitánky a povede ji P. Gorazd Cetkovský, O.Carm.
Bližší informace: e-mail: karmel@volny.cz, tel.: 577 914 262

Pěší pouť ze Svatého Kopečku u Olomouce
přes Svatý Hostýn na Velehrad
(Pátá Moravská Compostela)

Koná se ve dnech 30. června až 4. července. Na pouť zvou pořádající Matice svatokopecká, Matice svatohostýnská a Matice velehradská za účasti Matice svatoantonínské. Každý poutník však
jde na svoji vlastní zodpovědnost. Převoz větších zavazadel ze
Svatého Kopečku postupně až na Velehrad bude zajištěn doprovodnými vozidly ( možnost krátké přepravy i pro znavené poutníky). Zdravotní služba je zajištěna. Pro ubytování: karimatky
a spacáky vlastní.
Přihlášky: na obě části nebo kteroukoliv část přijímá pouze
Matice svatokopecká, e-mail: m.svatokopecka@tiscali.cz, nebo
Zora Krejčí, e-mail: ZoraKrejci@seznam.cz, tel.: 733 386 135 (do
15. června). Na přihlášené na jiných adresách, příp. připojené
bez předchozího řádného přihlášení nelze brát zřetel (nezajištěn odvoz zavazadel, ubytování ani stravování). Při přihlášení
uveďte, prosím, jméno, adresu bydliště, rodné číslo nebo datum
narození, číslo občanského průkazu, zájem o spaní na Svatém
Kopečku ve farní tělocvičně, zvolené ubytování na Svatém Hostýně, zájem o večeři nebo snídani na Svatém Hostýně a telefonický kontakt na vaši osobu.

Hnutí fokoláre
zve na setkání v „Mariině městě“

Mariapoli 2015 – společná dovolená pro tělo i pro duši. Společné téma: Tajemství společenství eucharistie; Být rodinou. Každé
setkání nabízí společně živé evangelium a sdílení ve skupinkách,
mše svaté, přednášky, výlety či sportovní aktivity. Pro děti je připraven zvláštní program. Dvě Mariapoli se uskuteční na Svatém
Hostýně (29. dubna – 3. května; 8. – 12. července).
Bližší informace a přihlášky: www.focolare.cz

S arcibiskupem Janem Graubnerem
o biskupské synodě

Přednáška olomouckého arcibiskupa s besedou o mimořádné
synodě o rodině se koná v pátek 17. dubna v 18.45 hod. ve farním kostele v Kyjově. O týden později (24. dubna) v tomtéž čase
se koná přednáška Mgr. Martina Sekaniny z Kroměříže na téma
„Sekty“.

Obvazy pro malomocné

Zveme dobrovolnice – pletařky obvazů pro malomocné v Africe
a Indii na „Dopletnou“, která se koná v sobotu 2. května od 10 do
13.30 hod. v restauraci „Aniččin dvůr“ v Přerově, Čechova 3.
Bližší informace: Žofie Kornelová, tel.: 604 335 259

Duchovní obnova pro ženy

Nadační fond CREDO CZ pořádá v sobotu 18. dubna ve Velkém kině ve Zlíně duchovní obnovu pro ženy s názvem „V mých
očích jsi drahá a vzácná“. Duchovní obnova bude zaměřena na
znovuobjevení a prohloubení důstojnosti a krásy ženy z pohledu
Boha Stvořitele. Celodenní program povede sestra Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenství. Během dne bude příležitost
ke svátosti smíření a k duchovním rozhovorům.
Podrobný program a přihlášku naleznete na stránkách:
www.duchovniobnova.cz
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CENTRUM PRO rodinný život

CENTRUM PRO KATECHEZI

Texty pro setkávání manželských společenství

Camp pro katechety:
Setkání s BOŽÍ LÁSKOU

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

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 12. dubna.
Bližší informace: na www.rodinnyzivot.cz, tel.: 587 405 251,
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
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Každoročně se asi všichni těšíme na prázdniny a čas dovolené,
kdy si budeme moci trochu odpočinout a načerpat nové síly do
další služby. I k tomuto
účelu má sloužit prázdninový Camp pro katechety.
Co to je Camp pro katechety? Co má katecheta od
této akce očekávat?
Jedná se vlastně o týdenní
seminář, jehož cílem není
jenom rozšířit si obzor
svého dosavadního poznání, ale část programu je koncipovaná také jako duchovní obnova
a další část má kulturně společenský charakter.
Téma campu nese název „Setkání s Boží láskou.“ Toto téma nás
bude provázet celým týdnem, kdy v jednotlivých dnech pod vedením P. Kopřivy, P. Smolka a P. Bulvase budeme zase trochu
jiným způsobem pronikat do Starého zákona, Nového zákona
a tajemství slavení eucharistie. Jeden den strávíme také jako
poutníci, vydáme se totiž k poutnímu kostelu Božího Těla v Bludově. Účelem tohoto campu je zažít aktivní odpočinek a prožít
zde týden v křesťanském společenství – ne proto, abychom na
to pak v průběhu roku vzpomínali, abychom se zde opět zapálili
pro Krista a tuto jiskru pak nesli dál do svých farností.
Camp se bude konat v termínu 27. – 31. 7. 2015 v Újezdu u Uničova. Hlásit se mohou již nyní nejenom katecheti, ale také všichni pastorační asistenti a dobrovolníci ve farnostech, a to na
e-mailové adrese: katecheti@arcibol.cz nebo telefonním čísle:
739 344 128.
Více informací: www.katechetiolomouc.cz

Nové publikace

 Martina Orlovská

Oživ plamen, zve biskup Hrdlička v knize o podobenstvích
Podobenstvím, metaforám, přirovnáním a paralelám je věnována nová kniha olomouckého světícího biskupa Mons. Josefa Hrdličky. Více než stostránkovou publikaci nazvanou „Oživ plamen“
vydala v těchto dnech Matice cyrilometodějská.
Ježíš mluvil k učedníkům i zástupům lidí v podobenstvích. Slíbil, že Duch Svatý, kterého jim sešle,
je bude uvádět postupně do celé pravdy. Ježíšova podobenství vypovídají o nejhlubších tajemstvích vztahu Boha a člověka.
I současná doba pomáhá nacházet nová podobenství v překvapivě nových souvislostech. Poznání probouzí úžas a ten
rozněcuje touhu jít cestou víry a evangelia. Křesťan je člověk, který nemá vycházet z úžasu. O úžasu a touze je i tato
knížka. Všímá si nových podobenství, metafor, přirovnání,
paralel, jak je obsahují i evangelia.
Kniha také hovoří o víře – plamenu Božího světla v nás, který
nemáme jen pro sebe a svou vlastní spásu. Máme ho i pro
druhé. Víra je dar, který má být sdílen, oživuje ho vanutí
Ducha Svatého, ale zároveň musí být chráněn a moudře
ošetřován před prudkými závany zvenčí, aby nebyl uhašen.
 Jiří Gračka
Novéna k svatému Josefovi
Od počátku církve se věřící s velkou důvěrou obracejí k svatému Josefovi. Když se sám nejvyšší
Bůh mohl na Josefa spolehnout a on ho nikdy nezklamal, i my se na něho plně spoléháme a doufáme v jeho přímluvu.
Útlou brožurku o 40 stranách napsal olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička. Vydala ji
Matice cyrilometodějská v Olomouci (cena: 49 Kč).
 Pavel Skála
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Národní eucharistický kongres 2015

P ř i pr av u j e m e s e
na e u ch a R i s t i c k ý ko n gr e s
Svátek Božího Těla
Vliv na rozvoj eucharistického kultu měli taktéž řeholníci. Například cisterciáci rozvíjeli reflexe nad duchovním a tělesným přijímáním a podporovali zvyk visitatio Sanctissimi, kterým byla podporována soukromá
adorace. Oltáři se začala vzdávat úcta, neboť se stal místem uchovávání Eucharistie. V řeholních pravidlech se objevují předpisy, že řeholník
ihned po probuzení si má vzpomenout na oltář, na kterém je Tělo a Krev
Krista, a v duchu před ním padnout na kolena a pozdravit ho modlitbou.
Modlitba před Sanctissimem se brzy začala ještě více rozvíjet, a to ustanovením svátku Božího Těla.
Svátek Božího Těla byl odpovědí na
rozvíjející se eucharistický kult ve 12. století. Významným podnětem k zavedení
zvláštního svátku ke cti Eucharistie se stalo stále častěji se opakující vidění řeholnice Juliány z Lutychu roku 1209. Zjevovalo
se jí, že v liturgickém roce chybí svátek
Eucharistie. Na naléhání Juliány a jejího
duchovního rádce zavedl biskup Robert
z Lutychu takový svátek poprvé pro svou
diecézi roku 1246. Dne 11. 8. 1264 jej papež Urban IV., kdysi arcijáhen v Lutychu,
zavedl pro celou církev bulou Transiturus.
Sestavením liturgických textů měl být pověřen sv. Tomáš Akvinský. Papež Urban
IV. záhy zemřel a na zavedení svátku zno-

vu naléhal Klement V. na koncilu ve Vienne (1311–1312). Papež Jan XXII. uveřejnil
bulu Transiturus v klementinských dekretáliích.
Při tomto svátku se již od 14. století
začalo užívat procesí, a to záhy s Eucharistií, ačkoliv v bule Transiturus o nich nic
není. Procesí byla ve středověku velmi oblíbená; praktikovala se prosebná, děkovná
a kající procesí, při různých svátcích, při
korunovaci králů apod. Bez vlivu na nošení Eucharistie v procesí asi není nošení
Eucharistie nemocným, které se začalo
objevovat od 11. století a ve 13. století
bývalo bohatě obdařováno odpustky. Až
v dekretu Jana XXII. z roku 1316 se mluví

Obnovené slavnosti Božího Těla
Jednou z krásných tradic, obnovených
po roce 1990 u nás, jsou průvody Božího
Těla uctívající tajemství Eucharistie. Slavnosti Božího Těla patřily v minulosti k těm
nejoblíbenějším a k velmi přitažlivým
mezi věřícími. Toho si byl vědom v padesátých létech i tehdejší režim v naší republice
a právě podle účasti na těchto slavnostech
hodnotil religiozitu společnosti, protože
při nich navštěvovali bohoslužby i ti věřící,
kteří jinak pravidelně do kostela nechodili.
Svědčí o tom např. hlášení církevních tajemníků Státnímu úřadu pro věci církevní v Praze z roku 1955: „V Tišnově u Brna
některé věřící ženy na Místním národním
výboru (MNV) protestovaly proti tomu,
že nebylo povoleno ve dveřích národního
výboru postavit oltář a vyhrožovaly, že
až bude MNV vyzývat na brigády, že se
jich nezúčastní. Jsou však i představitelé
lidové správy, kteří se exponují a aktivně
se zúčastňují organizace církevních slavností. Bylo tomu i tentokráte především na
Gottwaldovsku, kdy mnozí noví funkcionáři MNV, kteří jsou věřící, se dožadovali

rozšíření průvodů proti loňskému roku.
V Bílovicích u Uherského Hradiště dokonce zajišťoval průvod sám předseda MNV.
Na Moravském Slovácku bylo také nejvíce skupin v národních krojích, do Vlčnova
přijely i autobusové výpravy, aby shlédly
tradiční pestré krojované průvody. Zde
byl průvod též filmován, podobně jako ve
Vracově na Kyjovsku nebo na Soběslavsku.
Téměř ve všech krajích se vyskytly případy, kdy se průvodů účastnili učitelé nebo
je dokonce pomáhali sami organizovat,
jako např. ředitel školy v Krhově, učitelé na
Uherskohradišťsku a na dalších místech.
Na Gottwaldovsku v Roštění, v Dřevohosticích a Ludslavicích pochodovali členové
MNV v samostatném útvaru a mimo to
v Ludslavicích byli opásáni šerpami a nesli svíčky. V Uherském Brodě budily pozornost děti okresního vojenského velitele,
které šly v průvodu a o Vzkříšení jeho děti
držely čestnou stráž u Božího hrobu.“
Takových perliček by bylo možné
z archivních pramenů uvést daleko více.
Svědčí o tom, jak úcta k Božímu Tělu byla

o procesích, v nichž je nošena Eucharistie
uzavřená v odpovídající nádobě. A Rituale Romanum z roku 1614 zná jen jediné
procesí s Eucharistií, a to je právě procesí
o Božím Těle.
Svátek Božího Těla měl vliv na vznik
a rozvoj dalších forem eucharistického
kultu: výstavu Eucharistie a svátostného
požehnání.
Pro konání eucharistických procesí se
uchovávala Hostie také v odpovídající nádobě – monstranci. Monstrance s Eucharistií se tak vystavovala v době modlitby
liturgie hodin, ale také v době mše. Při
výstavu se zpívaly odpovídající hymny, responsoria a antifony. Výstav se od středověku praktikoval hlavně v oktávu Božího
Těla a pak i při jiných svátcích a slavnostech (např. Velikonoce – Zelený čtvrtek).
Svátostné požehnání se objevuje od
14. století jako ukončení procesí při svátku Božího Těla. První zmínka o žehnání
Eucharistií je z roku 1301 od opata Hildebranda z Hildesheimu. V 15. a 16. století
se toto žehnání stává běžným zakončením
každého procesí s viatikem a eucharistických procesí. Toto svátostné požehnání
bylo oficiálně potvrzeno v Caeremoniale
episcoporum Klementa VIII. v roce 1600.
 Jitka Jonová

velká, ale také proč je důležité tuto slavnost obnovovat a čím jsme v činnosti našich pastoračních rad povinováni našim
předkům.
V samotném Uherském Hradišti neměla sice tato slavnost takovou tradici
jako na venkově, ale průvody z hlavního
kostela přes město na Mariánské náměstí
se zde konaly až do roku 1957. Dva oltáře
přitom byly v kostele, jeden před kostelem
a jeden u Mariánského sloupu na druhém
náměstí. V letech 1958 až 1959 byl na veřejnosti již jen jeden oltář, a to před kostelem sv. Františka Xaverského, a od roku
1960 se už slavnost nesměla konat na veřejnosti vůbec. V roce 2005, tedy po 45 letech, byl průvod Božího Těla městem znovu obnoven a prošel opět z farního kostela
na Masarykově náměstí Prostřední ulicí
k oltáři na Mariánském náměstí a pak do
františkánského kostela Zvěstování Panny
Marie. Slavnosti se zúčastnilo nečekaně
velké množství farníků. Vystavenou Svátost Oltářní doprovázeli nejen ministranti, ale také družičky, děvčata v krojích...
 Jiří Čoupek
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z e ž i vo ta bohoslovc ů
Výjezdní soustředění zaměřené na latinu a řečtinu

Někteří ze seminaristů a studentů Teologického konviktu se 27. a 28. února zúčastnili výjezdního soustředění Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého,
které se konalo na faře v Dubu nad Moravou. Hlavní náplní každoročního setkání, jehož organizátory jsou Pavel a Veronika
Černuškovi z Katedry biblických věd
CMTF UP, je četba starověkých, středověkých ale i současných latinských
a řeckých textů.
I letos byl výběr nesmírně zajímavý:
v řeckých originálech se četl jak Starý
tak i Nový zákon (Ester, Matouš, vybrané novozákonní texty o manželství),
ale také část díla Klementa Alexandrijského O božích trestech. Latinská sekce
věnovala svou pozornost cestopisu do
Svaté země z 12. století s názvem Theodericus (Libellus de locis sanctis), ale také četbě
rukopisu z 15. století Legenda o 10 000 rytířích. Současné v latině psané texty zastoupila
encyklika papežů Benedikta XVI. a Františka Lumen fidei. Pátek vyvrcholil již tradičním neformálním večerním posezením a diskuzí se zajímavým hostem. Letos jím byla
PhDr. Pavla Edita Herciková, Th.D., která se s námi podělila nejen o své zkušenosti z celkem pěti let prožitých ve Svaté Zemi.

Jarní pouť Antiochie

Skupinka olomouckých bohoslovců zapojených do společenství Antiochia se o víkendu 6. až 8. března zúčastnila jarního setkání na faře ve Velkých Losinách. Páteční
postní večeře a večerní adorace v kostele sv. Jana Křtitele odstartovaly víkend prožitý
v překrásném prostředí Jeseníků. Ten pokračoval v sobotu peší poutí s prohlídkou srubového kostelíku v Maršíkově, návštěvou
kaple Nejsvětější Trojice, studánky či
Granátové skály, která je součástí zdejší
naučné mineralogické stezky. Duchovní
program obohatila sobotní křížová cesta
v přírodě a nedělní bohoslužba slova.
Misijní společenství Antiochia funguje už více než 20 let. Jeho posláním je
navštěvovat české a moravské farnosti.
Bohoslovci a mladí křesťané z celé republiky tráví letní prázdniny v místech, kde
žije málo věřících, a po vzoru křesťanů
z Antiochie se zapojují do života obce.
Připravují zábavné a kulturní programy pro děti, poznávací výlety, navštěvují osamocené a nemocné, a připravuji duchovní program nejen pro věřící.

Jarní minifor

Druhý březnový víkend část bohoslovců opustila prostory kněžského semináře,
aby se vydala do několika míst na pravidelné „minifory“. Slovo minifor doslova
označuje ministrantskou formaci. Jedná
se o tři víkendová setkání během školního
roku pro ministranty jednotlivých diecézí
moravské církevní provincie, přičemž dvě
se uskutečnily na podzim a třetí proběhlo
nyní na jaře. Stěžejní součástí programu
jsou workshopy s různým zaměřením (od
biblistiky přes liturgiku, duchovní život
až po vedení ministrantů ve farnostech),
nechybí sport, různé hry a kvízy. Neoddělitelnou součástí každého miniforu je každodenní mše svatá a společná modlitba.
První letošní olomoucký minifor se
konal v Dřevohosticích. Více než pět desítek ministrantů diecéze ostravsko-opavské
prožilo víkend jako postní duchovní obnovu, která proběhla v Šumbarku v pobočce
havířovského Církevního střediska volného času sv. Jana Boska. V brněnské diecézi
se po čtvrt roku opět sešli „Soluňáci“ s bohoslovci na faře v Olbramkostele u Znojma. Víkendy ministrantské formace mají
veliký význam jak pro ministranty, tak
pro bohoslovce. Kluci se dozví množství
zajímavostí a praktických informací, které
pak mohou uplatnit ve svých farnostech,
možná i jako budoucí vedoucí ministrantů. Bohoslovci mají naopak možnost nabýt cenných zkušeností k práci s mládeží,
kterou později ocení v pastoraci. Hlavní
cíl ale jako vždy byl a bude aktivně prožitý
víkend a poznání nových kamarádů, kteří spolu kromě koníčků sdílejí i radost ze
služby u oltáře.

Postní VIR
Mladým mužům, kteří hledají cestu k prohloubení modlitby, ale nevědí, jak na to,
a chtěli by udělat další krok, je určena duchovní obnova VIR (latinské slovo vir znamená
muž). Tyto rekolekce organizované bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře
v Olomouci mají poskytnout příležitost pro ztišení a setkání s Kristem. Program tedy
probíhá především v tichu. Hlavní náplní je rozjímání nad Písmem, lectio divina, adorace, promluvy a podněty k osobní meditaci. Nechybí příležitost k duchovnímu rozhovoru
či svátosti smíření.
Letošního postního VIRu se zúčastnilo 36 mladých mužů ze všech moravských diecézí. Rekolektor ThDr. Daniel Vícha, farář v Kravařích, v nich zaměřil pozornost na
slova Janova evangelia: „Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti“ (Jan 10, 10).
Nejbližší podobná akce pořádaná seminaristy je letní duchovní obnova VIA (název z latinského výrazu „via“ - „cesta“). Zaměrena je na mladé muže a ministranty od 17 do 40
let, kteří hledají své životní povolání. Ta letošní proběhne v termínu 10. až 14. srpna.
 Stránku připravil Miroslav Kulifaj

Snímky Ondřej Talaš, Miroslav Kulifaj
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rok zasvěceného života

p ř e d s tav u jí s e P r e mo n s t r át i
Řád premonstrátů (OPraem.)
Řád premonstrátů dostal své jméno
podle údolí Prémontré (nedaleko francouzského města Laon), ve kterém v roce
1120 založil sv. Norbert klášter. Tento
významný muž 12. století, který usiloval

o reformu duchovenstva, uvedl v život
novou formu zasvěceného života, tzv. život smíšený (vita mixta),
který spočíval ve spojení
života v klášteře a apoštolské práce.
Do Čech přišli premonstráti roku 1143
do Prahy na Strahov.
Význam strahovského
kláštera velmi vzrostl
v roce 1627, kdy do něj
byly přeneseny ostatky
zakladatele řádu a českého zemského patrona sv.
Norberta. Do Olomouce
přišli premonstráti roku
1151, kdy se usadili na
Klášterním Hradisku. Z tohoto slavného a významného kláštera bylo založeno
poutní místo Svatý Kopeček. Premonstrá-

ti také spravovali mnoho farností v okolí
kolem svého mateřského kláštera. Císař
Josef II. klášter na Hradisku zrušil a řeholníci museli na čas opustit i Svatý Kopeček,
kam se vrátili až v polovině 19. století.
Premonstrátský bílý
hábit se skládá z tuniky
a škapulíře, který je přepásán cingulem, a mozety. Na území olomoucké
arcidiecéze působí jedna
malá premonstrátská
komunita na Svatém
Kopečku u Olomouce.
Tito svatokopečtí řeholníci přináležejí ke
strahovskému klášteru,
v jehož čele stojí opat
Michael Pojezdný. Základním pravidlem života premonstrátů je
evangelium, řehole sv. Augustina a řádové konstituce. Premonstrátští kněží jsou

řeholní kanovníci; jejich spiritualita by se
dala vyjádřit čtyřmi pojmy:
Communio – společenství, tedy život

Svatý Norbert
v rodinném kruhu bratří, život pro druhé, společná modlitba, společná práce.
Premonstráti by neměli žít sami; proto je
snaha, aby i bratři v duchovní správě žili
v malých komunitách.
Contemplatio – kontemplace, tedy
prostředí modlitby. Jádrem života premonstrátů jako kanovníků je chórová
liturgická modlitba. Po vzoru svého zakladatele sv. Norberta, který je pro svůj
hluboký vztah k eucharistii dodnes znázorňován s monstrancí, premonstráti
slaví důstojně všechny liturgické obřady,
zvláště mši svatou. Adorace a setkávání
s Pánem v Písmu svatém je pro každého
premonstráta samozřejmé.
Actio – činnost, apoštolát. Premonstráti nejsou úzce specializovaní na určitou oblast působení, naopak jejich výhodou je otevřenost ke každému dobrému
dílu, které jim umožní zachovat život v komunitě a život modlitby. Převážně působí
premonstráti u nás ve farní správě, věnují
se ale i vyučování na školách, vědecké práci, působení v nemocnicích apod.
Stabilitas – stabilita místa. Ať premonstráta zavede apoštolské působení
kamkoli, jeho domov je v klášteře, ke
kterému patří, se kterým se spojil svým
řeholním slibem a kam se znova a znova
vrací.
Řád premonstrátských řeholních kanovníků je řádem kněžským, jeho členy
jsou ale i bratři laici. Uvádí se, že u premonstrátů byla poprvé v dějinách církve
uskutečněna myšlenka třetího řádu – spojení laiků s duchovním životem řeholníků.
 bratr Radim, OPraem.
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Kongregace sester premonstrátek (SPraem.)
Kongregace sester premonstrátek byla
založena v roce 1902 strahovským premonstrátem P. Vojtěchem Frejkou. První
kandidátky byly vychovány v klášteře sester premonstrátek v Krakově.

Sestry se řídí spiritualitou premonstrátského řádu a heslem kongregace: Připraveny ke každému dobrému dílu.
Kongregace se rychle rozrůstala a sestry se staraly o sirotky, o děti ve školkách
a opatrovnách, o fyzicky i mentálně postižené, o přestárlé a nemocné, o domácnost kněží v juvenátě, na farách, v klášteře
bratří i v exercičních domech.
V roce 1926 získala kongregace biskupské schválení. V důsledku politických
změn byla roku 1939 kongregace rozdělena na dvě provincie a po zabrání Sudet
byly sestry z těchto území odsunuty. Obnova života po válce nebyla jednoduchá
a politická situace ukazovala na nepřátelství vůči církvím, zvláště pak vůči kněžím

a řeholím. Postupně byly sestrám zabírány
jednotlivé domy a v roce 1950 i mateřinec. Sestry se stěhovaly přes Novou Říši
do Broumova, případně do Opavy. Také
nemocnice musely opustit, aby se „čin-

Po krátkém uvolnění v době Pražského jara 1968 bylo přijato několik mladých
sester. V období normalizace i přes zákaz byly přijímány nové sestry, které žily
v malých komunitách ve velkých městech
a pracovaly v civilních zaměstnáních. Povzbuzením pro naše sestry bylo papežské
schválení kongregace v roce 1971 a návštěvy otce generála a bratří premonstrátů z ciziny. Od roku 1988 byly některé
z mladších sester veřejně přijaty do společenství, protože v charitních domovech
staré sestry neměl kdo ošetřovat. Po listopadu 1989 pak následovaly další.
V současné době v olomoucké arcidiecézi působí sestry premonstrátky na
Svatém Kopečku u Olomouce, kde provozují Domov sv. Norberta (pečovatelská

ně zapojily do budování
socialistické vlasti“ v továrnách. Z továren pak
byly přesunuty do domovů důchodců. V Táboře
převzal vedení domova
civilní vedoucí. Po návratu z vězení zde byli ubytováni biskup ThDr. Michal Buzalka (1885–1961)
a opat Augustin Machalka
(1906–1996). Otec biskup
Buzalka v Táboře zemřel.
Protože „se nesrovnávalo s husitskou traDomov sv. Norberta na Svatém Kopečku u Olomouce
dicí Žižkova města, aby
na hlavní třídě bydlely řádové sestry“, služba), umožňují provoz domova pro
byl upraven těžko seniory, jednotlivě pak sestry působí v bapřístupný zámeček zilice Navštívení Panny Marie na Svatém
v Radvanově, aby Kopečku u Olomouce, na sekretariátě
se snadněji uhlídaly olomouckého arcibiskupa, na teologické
návštěvy sester i in- fakultě v Olomouci a na faře ve Velkém
ternovaných bisku- Týnci.
pů a představených
Na Svatém Kopečku u Olomouce je
některých
muž- v provozu i víceúčelové centrum, které naských řádů.
bízí možnost ztišení, odpočinku, relaxace,
Žádná proticír- duchovních obnov i krátkodobých pobytů
kevní opatření ne- poutníkům, rodinám s dětmi apod.
donutila řeholnice,
Věříme, že řehole mají svůj význam
aby odložily svůj ře- a úkol i do budoucna a že náš Pán a jeho
holní oděv a věrnost svatá Matka přivedou mezi nás nový doslibům. Ani sestry rost, který bude pokračovat v budování
premonstrátky ne- Božího království na této zemi.
byly výjimkou.
 sestra Michaela Nováková
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Centrum pro rodinný život

Rozhodnout se pro duchovní život…
Rozhovor s kapucínem, bratrem Radkem
Můžete čtenářům říci něco o sobě?
Jsem kapucín, menší bratr. Kapucínem
jsem třináctým rokem a žiji v olomouckém klášteře. Pocházím z Poličky, z města
Bohuslava Martinů. Jsem vyučený kuchař.
Mým koníčkem je stopování, protože
se díky tomu setkám s lidmi, které bych
v kostele normálně nepotkal.
Z jaké rodiny pocházíte?
Pocházím z pětičlenné rodiny. Mamka
celý život pracovala jako uklízečka a taťka jezdil s náklaďákem, vozil písek. Mám
starší sourozence Petra a Věru. Ti mají
svoje rodiny. Moje rodina byla „matrikově“ věřící. Do mých 14 let jsme víru nepraktikovali.
Jak jste dospěl k duchovnímu povolání?
Rozhodnutí k duchovnímu povolání
předcházela dlouhá cesta. Nikdy jsem neuvažoval, že půjdu do kláštera. Na cestě
duchovního zrání jsem ale poznával, že
nejsem sám, že je tu někdo, kdo můj život
provází, animuje, kdo mě miluje takového,
jaký jsem. A to ovlivnilo to, že jsem chtěl
žít na prvním místě s Ježíšem. Říkal jsem
mu: „Já chci žít s tebou, a to, v jaké formě
to bude, je mi docela jedno.“
Jak reagovala vaše rodina na to, že jste
se rozhodl jít do kláštera?
V době, kdy jsem se rozhodl, už jsem byl
osamostatněný. Žil jsem sám a pracoval.
Pro rodiče i pro mě byla vždy radost, když
jsem k nim přijel. Když jsem našim řekl, že
půjdu do kláštera, taťka říkal: „Vařit?“ A já
jsem řekl: „To možná taky, ale žít.“ Mamka se rozbrečela. U taťky jsem v zásadních
chvílích vždy vnímal velkou životní moudrost. On byl ten, kdo zaručoval svobodu.
Říkal: „My jsme ti nikdy v životě nebránili.
Jestli si myslíš, že je to tvoje cesta, tak my
s tím stejně nemůžeme nic dělat.“ Toho
jsem s velmi cenil.

dání potkávají. Jestliže potkávají osoby,
které samy poctivě nežijí to, co hlásají,
tak nemají důvod, proč by se od nich měli
něco učit. Jestliže ale potkají lidi, kteří to,
co říkají, také dělají, tak není potřeba nic
víc vymýšlet. Oni uvidí krásu, a Dostojevskij říká, že „krása zachraňuje svět.“Krása
je to, co hledají. A potom jsou schopni se
rozhodnout pro duchovní život. Rozhodnou se pro to, že chtějí žít s Kristem, protože to stojí za to.
Co byste doporučil mladým, kteří se
rozhodují?
Mnoho lidí stojí v této fázi rozhodování.
Já jsem taky čekal několik let. To, co mi
pomohlo, bylo: jít se zeptat Toho, který
o tom něco ví. Já bych jim doporučoval
vzít si svůj diář a každý den si v tom diáři udělat záznam o tom, že mají schůzku.
Vyčlenili si tam půl hodiny nebo hodinu
a byli v tichu. Jediný, kdo jim může dát
odpověď na to, jestli to mají nebo nemají udělat a kde nebo v jaké formě, je Bůh.
Žádný jiný člověk jim není schopen na to
odpovědět, dokonce ani oni sami nejsou
schopni si na to odpovědět. Jestliže je Bůh
volá, dá jim to znát. Jde o to, jestli mu oni
dají prostor na to, aby jim to mohl říci. Ticho je největší deviza, která v tom vztahu
je. Jít za ním a naslouchat, čekat.

Setkáváte se s mladými lidmi?
Ano, taky. Mám na starosti ty, kteří mají
zájem o vstup do řádu. Jezdíme na různé
akce pro mládež. Jsem v kontaktu s mladými lidmi.
Co dnešní mladé lidi vede k tomu, aby
se rozhodli pro duchovní povolání?
Řekl bych, že ta etapa života je nutí hledat. Otázkou je, co či koho ve svém hle-

Celý rozhovor si můžete přečíst v dubnovém časopisu Rodinný život na téma „Víra
ženy, víra muže“ (www.rodinnyzivot.cz).

Kdo může v dnešní době být mladým,
kteří se rozhodují pro životní povolání,
vzorem? Od koho se mohou učit?
Každý člověk, ať věřící nebo nevěřící, může
být pro mladého člověka vzorem, jestliže
žije poctivě v každé chvíli to, co žije. Prostě žiji poctivě v obyčejném životě. To je
chvíle, kdy se žije duchovní život.
Co byste vzkázal rodičům mladých, kteří cítí povolání k zasvěcenému životu?
První věc je, aby ti rodiče Bohu poděkovali. Aby si stoupli před Boha a řekli: „Bože,
děkujeme ti, že sis nás vybral, naši rodinu,
protože ty skrze nás chceš být přítomný
v tomto světě viditelněji.“ Aby se rodiče nebáli uvědomit si, že oni v tom hrají
ohromnou roli. To říká Hospodin Jeremiášovi: „Předtím než jsi byl v lůně své
matky, já jsem na tebe myslel, já jsem tě
znal.“ To znamená, Hospodin každý den,
kdy ti manželé žili spolu, myslel na to, že
si to jejich dítě povolá. Před tím zůstává
člověk úplně bez dechu a říká: „Pane, jak
se to stalo? Jak k tomu já přijdu? Kdo já
jsem, že si z mého života vybíráš dítě, aby
ty ses oslavil?“ Je třeba si projít celý život
toho dítěte od jeho početí. Aby se znovu ti
rodiče vrátili do těch situací a aby sami ve
svém životě uviděli Boha. To, jak se tam
projevoval. Já bych jim doporučil: Nebojte
se děkovat Bohu, že si vaše dítě vybral. On
si s ním vybral i vás. Už když se chystalo
vaše početí, On myslel na to, že z vašeho
života vzejde někdo, koho On chce mít
pro sebe, jenom pro sebe. To je ohromná
úloha rodičů. I to, že mají prosit za povolání. To nemusí být jejich děti, ale i třeba
vnoučata. To je ohromné tajemství Božího povolání.
 Za rozhovor děkuje Lucie Cmarová
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Charita se snaží pomáhat
těžce zkoušené Ukrajině
P. Rostislav Stroyvus z Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) je koordinátorem humanitárních projektů v Ukrajině. V současné době, kdy Ukrajina prožívá velice těžkou válečnou situaci, je také koordinátorem pomoci, kterou tam ACHO posílá. Projekt podpory dětského domova pro
chlapce už trvá několik let, ACHO zřídila také studijní fond na podporu
vzdělávání dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin na vysoké
či vyšší odborné škole na Ukrajině, podporuje denní centrum pro sociálně slabé děti v Lopatyně. Před časem dodala na Ukrajinu zdravotnické
potřeby a zařízení pro nemocnice v Ternopilu, Kolomyji, Stryji, Novovolynsku. Podporuje také projekty, zaměřující se na pomoc dětem ulice,
rozvoj místních Charit v poskytování sociálních služeb a v neposlední
řadě i finanční soběstačnost ukrajinských partnerských organizací.
Co bylo za zimu v pomoci Ukrajině nového?
Dostali jsme poděkování za tři kamiony
(asi 30 tun) zimního oblečení od našich
ukrajinských partnerů – Charity Kyjev

a Charity Doněck, která vzhledem k bojům momentálně sídlí v Dněpropetrovsku. V průběhu zimy dostali všichni naši
partneři univerzální kotle na dřevo na vytápění charitních objektů, v nichž poskytují sociální pomoc. Cena plynu stoupá
a topení dřevem snižuje náklady projektů,
které pak mohou použít na sociální činnost či na zaměstnání dalších pracovníků.
Výhodou je jistě také nezávislost na dodávkách plynu.
V poslední době jsme ukrajinské Charitě
dodali pro nemocnici jídelní stolky, které
vyřadila a věnovala na tyto účely Nemocnice Uherský Brod.
Můžete zhodnotit průběh materiální
sbírky pro Ukrajinu, kterou jste zmínil?
Proběhla úspěšně, překvapila nás tak velká solidarita lidí z olomoucké arcidiecéze;
volali nám s nabídkou pomoci i z Čech –
z Prahy, Hradce Králové, Turnova a dalších míst. Z královéhradecké diecéze nám

přivezli plný autobus věcí, které věnovali
občané. Velkou roli při pořádání této sbírky sehráli dobrovolníci Charity Olomouc,
kteří věci třídili a balili. Bez jejich pomoci
bychom tak velké množství humanitární
pomoci nezvládli, patří jim
za to velký dík!
Už pošesté jste na začátku
ledna vezli na Ukrajinu
dárky pro děti z dětských
domovů a sociálně potřebné děti. Jak hodnotíte akci Vánoční balíček
pro Ukrajinu?
Letos dárci připravili po
několika letech klasický
balíček. V předchozích
letech jsme bojovali s celními předpisy, loni jsme dokonce mohli
poslat jen peníze a dárky se
kupovaly na Ukrajině. Letos
dárci poslali nejen adresné
dárky pro konkrétní děti, ale
také pár anonymních dárků, např. kolo. Hodilo se to.
Snad největší radost měla
jedna holčička, co nebyla
v seznamu, ale doprovázela
svou starší sestru. A právě ta
holčička dostala kolo, neumíte si představit tu radost!
Jaké jsou v současné době potřeby
Ukrajiny?
Charity nám píšou, že teď nejvíc potřebují potraviny a hygienické balíčky. Každá
z partnerských Charit se stará o zhruba dva až tři tisíce uprchlíků z východní
Ukrajiny. Situace je také vzhledem k vysoké inflaci dlouhodobě neúnosná (jednu
chvíli dosahovala až 270 %). Postihla především lidi, kteří byli i tak finančně vyčer-

paní. Kromě toho je zima – nedá se nic
vypěstovat, všichni jedí pohanku a luštěniny. Hodně lidí žije v nouzovém režimu.
Doufáme, že se konflikt zastaví, aby se stát
mohl věnovat reformám.
Co se plánuje v humanitární pomoci
Ukrajině v roce 2015?
V dubnu jedeme spolu s Diecézní charitou Ostrava na 14 dní do Kyjeva – Melitopolu.
Pokračujeme v rozvoji dlouhodobých projektů, jako je např. ovčí farma. Je daleko
od oblastí nepokojů. A vydatně pomáhá
se zásobováním potravinami. Někteří její
pracovníci však museli odejít za prací do
zahraničí, aby uživili rodiny.
Dětské denní centrum v Lopatyně bude
potřebovat pomoc, dostalo další dům

v sousedství, chtěli by tam zřídit ubytovací zařízení.
A tábory pro uprchlíky žádají o pomoc
organizace, které je zastřešují – Charity. Potřebují mj. psychology, kteří by
pracovali jak s uprchlíky, tak s navrátilci
z bojů, z nichž mnozí přišli o ruce, nohy.
To všechno je těžké, budeme se snažit dál
pomáhat se vším, co je v našich silách, co
Ukrajina potřebuje.
 Ivana Jeništová
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z diáře
arcibiskupství
duben 2015

2. 4. čtvrtek
9. 30 hod. • Olomouc – dóm – M i ssa C h ri smat is
• arcibiskup Jan a biskup Josef
18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá na památku Večeře Páně • arcibiskup Jan a biskup Josef
3. 4. pátek
18.00 hod. • Olomouc – dóm – obřady Velkého pátku • arcibiskup Jan a biskup Josef
4. 4. sobota
20.30 hod. • Svat ý Kopeček u Olomouce – velikonoční vigilie • biskup Josef
21.0 0 hod. • Olomouc – dóm – vel i konočn í v ig i l ie
• arcibiskup Jan
5. 4. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zmrt v ýchvstání Páně • arcibiskup Jan a biskup Josef
8. 4. středa
14.00 hod. • Veselí nad Moravou – vizitace děkanátu Veselí nad Moravou • arcibiskup Jan
9. 4. čtvrtek
14.00 hod. • Uničov – vizitace děkanátu Šternberk
• arcibiskup Jan
11. 4. sobota
15.00 hod. • Králíky – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Zábřeh a Šumperk) • arcibiskup Jan
12. 4. neděle
10.30 hod. • Blatnice – svěcení oltáře • arcibiskup
Jan
12. 4. neděle až 13. 4. pondělí
Špindlerův Mlýn – zasedání Národní misijní rady
• arcibiskup Jan
14. 4. úterý
Praha – zasedání Stálé rady ČBK • arcibiskup Jan
15. 4. středa
14 . 0 0 ho d . • Kon ic e – v i z it ac e d ě k a n át u Kon ic e
• arcibiskup Jan
16. 4. čtvrtek
14.00 hod. • Kroměříž – vizitace děkanátu Kroměříž • arcibiskup Jan
17. 4. pátek
18.00 hod. • Kyjov – mše svatá a následná přednáška
s besedou na téma Synoda o rodině v rámci MSKA
• arcibiskup Jan
18. 4. sobota
9.0 0 hod. • Veleh rad – m še s vat á u pří ležitost i
5. v ýročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka a přednáška pro učitele • biskup Josef
10.00 hod. • Otrokovice – mše svatá k 20. v ýročí
posvěcení kostela sv. Vojtěcha • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Zašová – pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Valašské Meziříčí) • arcibiskup Jan
19. 4. neděle
10.00 hod. • Březová u Uherského Brodu • biřmování • biskup Josef
18.0 0 hod. • Olomouc – dóm – slav nost n í nešpor y
• arcibiskup Jan
20. 4. pondělí až 22. 4. středa
Praha – Plenární zasedání České biskupské konference • arcibiskup Jan • biskup Josef

úmysly apoštolátu
modlitby
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.

květen 2015
Úmysl všeobecný
Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost
o trpící bližní, zejména nemocné a chudé.

Úmysl evangelizační
Za křesťany, kteří žijí v sekularizovaném kulturním prostředí,
aby jim přímluva Panny Marie pomáhala hlásat Krista.

Úmysl národní
Za naše biskupy a kněze, aby uměli dobře rozpoznávat znamení
času.

25. 4. sobota
10.15 hod. • Svat ý Host ýn – 22. celonárodní pouť
hasičů • arcibiskup Jan
17.30 hod. • Velká Bystřice – Festival duchovní
hudby P. Josefa Olejníka • biskup Josef
26. 4. neděle
1 0 . 3 0 h o d . • Va l a š s k é K l o b o u k y – b i ř m o v á n í
• arcibiskup Jan
10.30 hod. • Březolupy-Zlámanec – svěcení oltáře
a žehnání kaple po opravě • biskup Josef
27. 4. pondělí
14 .0 0 hod. • Št ípa – v i zit ace děka nát u Vi zov ice
• arcibiskup Jan
28. 4. úterý
9.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský sem i ná ř – k něžsk ý den • a rcibisk up Ja n a bisk up
Josef
29. 4. středa
14 .0 0 hod. • Sv it av y – v i zit ace děka nát u Sv it av y
• arcibiskup Jan
30. 4. čtvrtek
14.00 hod. • Šumperk – vizitace děkanátu Šumperk
• arcibiskup Jan
18. 30 hod. • Zl í n – s v. Fi l ip a Ja k ub – m še s vatá a žehnání obrazu sv. Josefa, dělníka • biskup
Josef

Uzavřeno k 18. 3. 2015
Změna programu vyhrazena

