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Pastýřský list olomouckého 
arcibiskupa k výročí konce 
války
Drazí bratři a sestry,
rád bych vás pozval ke třem věcem. 
Především k vděčné vzpomínce 
na ukončení druhé světové války, 
k poděkování za 70 let míru, který 
je pro nás velkým darem Božím. 
S úctou a vděčností děkujme za 
všechny, kteří pro ukončení války 
nasazovali životy...     (strana 2)

Diecézní eucharistický kongres bude 
projevem vděčnosti
Na děti, mladé lidi i dospělé bude pamato-
vat program diecézní oslavy eucharistické-
ho kongresu. Setkání věřících z celé arci-
diecéze se v Olomouci uskuteční ve dnech  
15. a 16. května 2015.                       (strana 10)

Noc kostelů
V pátek 29. května 2015 se uskuteční 
v mnoha kostelích olomoucké arcidie-
céze již pošesté Noc kostelů. Je potěšu-
jící, že je o tuto akci stále velký zájem, 
a je přihlášeno i mnoho kostelů, které 
se v předchozích letech nezapojily.
                                                            (strana 5)

o l o m o u c k ý  a R c i d i e c é z n í  i n f o R m á t o R
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Pastýřský list olomouckého arcibiskupa 
k výročí konce války

Pastýřský list olomouckého arcibiskuPa

Drazí bratři a sestry,
rád bych vás pozval ke třem věcem. Především k vděč-

né vzpomínce na ukončení druhé světové války, k poděkování  
za 70 let míru, který je pro nás velkým darem Božím. S úctou 
a vděčností děkujme za všechny, kteří pro ukončení války nasa-
zovali životy. Modleme se za padlé vojáky i za všechny, kteří byli 
popraveni či zahynuli ve vězeních a koncentračních táborech.  
Jen z naší olomoucké arcidiecéze to bylo 34 kněží české i němec-
ké národnosti.

Nechejte, prosím, na památku 70. výročí konce druhé světové 
války zvonit všechny zvony po dobu 7 minut v předvečer státního 
svátku ve čtvrtek 7. května v 19.30 hod. Při zvonění se všichni 
spojme v tiché modlitbě za oběti války.

O státním svátku 8. května vložte do mše svaté přímluvu: 
Přijmi, Bože, naše poděkování, že žijeme v naší zemi už 70 let 

v míru, a prosíme tě, uveď do svého království všechny, kdo zahy-
nuli v hrůzách druhé světové války. Po mši svaté zazpívejte čes-
kou státní hymnu. Podle místních podmínek vykonejte krátkou 
modlitbu u pomníku padlých ve druhé světové válce.

Přijměte, prosím, také moje pozvání na Diecézní eucharis-
tický kongres v Olomouci, o němž už víte. Na pátek 15. května 
zvu všechny děti, které chodí do náboženství, na pátek večer zvu 
mládež a na sobotu 16. května vás všechny. 

V neděli 17. května oslavíme na Svatém Kopečku u Olomouce 
dvacáté výročí návštěvy svatého papeže Jana Pavla a svatořečení 
blahoslaveného Jana Sarkandera a blahoslavené Zdislavy. Na mši 
svatou přijede někdejší papežův sekretář a současný arcibiskup 
Krakova kardinál Stanisław Dziwisz.

Těším se na setkání s vámi a ty, kteří se nemohou účastnit, 
prosím o modlitbu.

Všem ze srdce žehná                            arcibiskup Jan

„Smlouva studentům umožní pro-
hlédnout si zdarma komnaty paláce, kde 
se odehrávala historie. Univerzitní stu-
denti by toho o arcibiskupství měli vědět 
víc a v tomto směru považuji dohodu za 
průlom,“ uvedl rektor po podpisu smlou-
vy v audienčním sále sídla olomouckých 
arcibiskupů.

Podle arcibiskupa Graubnera, kte-
rý nabídku vůči univerzitě inicioval, by 
studenti měli dostat možnost hlubšího 
seznámení s místem svých studií. „K je-
jich formaci patří nejen vědecké vzdělání, 
které dostávají na univerzitě, ale i bližší 

poznání města,“ shrnul motiv k dohodě 
arcibiskup Graubner.

Díky smlouvě mezi arcibiskupstvím 
a univerzitou získají studenti také přístup 
k vzácnému knihovnímu fondu arcibis-
kupské knihovny, který bude propojen 
s katalogem Knihovny Univerzity Palac-
kého. Nabídka se týká zejména odborné 
a naučné literatury z teologie, historie, 
psychologie, dějin umění nebo regionální 
literatury.

„Doufám, že tady nebudou studovat 
jen humanitně zamření lidé. Dnes, kdy je 
univerzita specializovaná na mnoho růz-
ných oborů, je dobře, aby tady zůstávaly 
možnosti pohledů v souvislostech, s nad-
hledem a duchovním rozměrem,“ doplnil 
arcibiskup Graubner.

Nově podepsaná smlouva je podle 
rektora Millera pokračováním dosavad-
ní spolupráce. „Jsem stoprocentní stou-
penec koncepce otce arcibiskupa, která 
znamená otevírání se církve veřejnosti. 
Už dnes díky ní využíváme sály arcibis-
kupského paláce pro různé slavnostní 
univerzitní události a tato dohoda pokra-
čuje tímto směrem dál. Iniciativu, která  

Arcibiskupský palác i jeho knihovní fond  
se otevírají studentům

Bezplatnou prohlídku reprezentativních prostor a aktuálních výstav 
nabídne studentům od května arcibiskupský palác v Olomouci. Smlou-
vu o spolupráci, která zároveň umožní propojení knihovních fondů, 
podepsali 20. dubna rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav 
Miller a arcibiskup olomoucký Jan Graubner.

vzešla z arcibiskupství, vítáme,“ potvrdil 
rektor.

Studenti mají prohlídku s průvodcem 
zdarma od května do září vždy ve středu. 
Na základě rezervace platí pro skupiny 
studentů bezplatná prohlídka ve stejný 
den i pro ostatní období. Arcibiskupský 
palác je od září do května přístupný od 10 
do 17 hod. denně mimo pondělí. Knihov-
na je otevřena od pondělí do čtvrtku od 9 
do 15 hod.

Oficiální sídlo olomouckých biskupů 
a arcibiskupů nabízí návštěvníkům pro-
hlídkový okruh s reprezentačními sály, 
v nichž se dochovala bohatá rokoková, 
empírová i neobarokní výzdoba a dobový 
mobiliář. Palác z druhé poloviny 17. sto-
letí je zároveň připomínkou významných 
historických událostí – nástupu Františka 
Josefa I. na trůn, setkání rakouského císa-
ře s ruským carem před bitvou u Slavkova, 
místem pobytu císařovny Marie Terezie 
nebo papeže Jana Pavla II. 

 Velena Mazochová



OLDIN  •  5 / 2015 3

OLDIN
OLomoucký arciDiecézní INformátor
Vydává desetkrát ročně
Arcibiskupství olomoucké
Redakce: Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc, tel.: 587 405 223
e-mail: pala.josef@volny.cz
internet: http://www.ado.cz
Šéfredaktor:
PhDr. Josef Pala

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu 
a krácení rukopisů, při výběru dává 
přednost textům stručným a věcným.
Redakce nevrací nevyžádané rukopisy.
Objednávky a předplatné vyřizuje:  
Ing. Pavel Mléčka, tel.: 587 405 430, 
e-mail: mlecka@arcibol.cz
Tiskne: Exa Print – Design s. r. o., 
Olomouc
Redakční uzávěrka tohoto čísla:
20. 4. 2015
Redakční uzávěrka příštího čísla:
15. 5. 2015

Určeno pro vnitřní potřebu 
olomoucké arcidiecéze

Pastýřský list olomouckého  
arcibiskupa k výročí konce války ....... 2

List z kalendáře ................................. 3

Aktuality ..................................... 4 – 6

Ze života bohoslovců ........................ 7

Kdy – kde – co............................. 8 – 9

Diecézní eucharistický kongres  
bude projevem vděčnosti ................ 10

Připravujeme se  
na eucharistický kongres ................ 11

Představují se voršilky .................... 12

Představuje se  
Komunita Blahoslavenství .............. 13

Evangelizace – tituly pro další  
formaci nejen katechetů .................. 15

Z diáře arcibiskupství ..................... 16

Úmysly Apoštolátu modlitby .......... 16

Z obsahU

Snímek na titulní straně:  
Leoš Hrdlička

1. květen – Mezinárodní den rodiny
8. květen – Mezinárodní den Červeného kříže – výročí narození Henriho Dunanta, 

zakladatele ČK v roce 1828
8. 5. 1945 skončila druhá světová válka (70 let)
8. 5. 1945 se narodil v Modré u Velehradu prof. PhDr. Miloslav Pojsl, český historik, 

vedoucí Katedry církevních dějin a dějin křesťanského umění na Cyrilometoděj-
ské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (70. narozeniny) 

11. 5. 1923 se narodil v Radkově doc. PhDr. Karel Říha, teolog a filozof, jezuitský kněz 
– důchodce žijící na Svatém Hostýně (92. narozeniny)

20. 5. 1915 se narodil v Novém Jičíně Mons. ThDr. a JUDr. Josef Ryška, papežský 
prelát, sekretář olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy, dlouholetý po-
litický vězeň a pozdější farář v Nedakonicích (100 let)

21. 5. 1995 navštívil papež Jan Pavel II. Olomouc, kde prohlásil za svaté blahoslave-
ného Jana Sarkandera a blahoslavenou Zdislavu z Lemberka (20 let)        (jpa)

Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Na svatého Ducha nesvlékej kožicha; po svatém Duchu nezbavuj se kožichu.

Slavnostní kanonizační bohoslužba v Olomouci-Neředíně v roce 1995

Li st z k ALendáře

květen 2015
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Snímek Martin Rejšek

svatý rok  
Božího milosrdenství

Svatý otec František oznámil  
13. 3. 2015 slavení nového mimořádné-
ho Svatého roku Božího milosrdenství. 
Bude zahájen letos na slavnost Nepo-
skvrněného početí Panny Marie (8. 12. 
2015) a potrvá do slavnosti Krista Krále 
(20. 11. 2016).  (čbk)

Antiochia – letní  
prázdninová evangelizace

Projekt s názvem Antiochia vzni-
kl před více než 20 lety v Teologickém 
konviktu v Litoměřicích, kde se ke 
kněžství v nultém ročníku připravovali 
budoucí bohoslovci. 

Poprvé se Antiochia konala v roce 1992 
ve Vysokých Žibřidovicích pod Králickým 
Sněžníkem. Od té doby se tato prázdnino-
vá akce pro mládež uskutečnila už v mno-
ha českých a moravských farnostech a zú-
častnilo se jí stovky mladých křesťanů.  
Ti se po čtrnáctidenních turnusech během 
celých prázdnin střídají ve farnosti a pod 
vedením bohoslovců, kněží či zkušených 
vedoucích se věnují intenzivní spolupráci 
s místními obyvateli. Vytvářejí programy 
pro děti a mládež, pomáhají starším lidem, 
nabízejí kulturní a sportovní programy 
a společně se za farnost modlí. Vzniká tak 
mnoho přátelství, která často pokračují 
i po skončení této prázdninové aktivity. 
Antiochia je přínosná jak pro mladé, kteří 
se jí účastní, tak pro farnost, ve které se 
koná. Mladí se naučí dělat něco dobrého 
pro druhé a farnost zase prožije zpestření 
často všedního života a novou zkušenost 
s mladými věřícími.  P. Petr Bulvas

biskupský delegát pro pastoraci

nový biskup  
pravoslavné církve

V pravoslavném katedrálním chrá-
mu v Brně byl 22. února 2015 vysvě-
cen na vikárního biskupa olomoucko- 
brněnské eparchie s uděleným titu-
lem biskup šumperský archimandrita  
Izaiáš (ThDr. Igor Slaninka, narozen 
v roce 1982, původem ze Slovenska). 

Vložením rukou na jeho hlavu obřad 
vykonali vladyka Tichon, emeritní biskup 
komárenský, a vladyka Simeon, arcibiskup 
olomoucko-brněnský, který tak bude mít 
ve svých 89 letech oporu v novém pomoc-
ném biskupovi. Tímto biskupským svě-
cením se zároveň otevřel prostor k řešení 
dlouhodobé krize a rozkolu v pravoslavné 
církvi u nás.  Josef Pala

Papež jmenoval nového českobudějovického biskupa
Po roční vakanci jmenoval papež František 19. března 2015 nového českobudě-

jovického biskupa. Stal se jím dosavadní administrátor farnosti Veselí nad Lužnicí 
Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D.

Nový biskup se narodil 10. května 1961 v Brně.  
V 80. letech emigroval, když nebyl přijat do kněžského se-
mináře v Litoměřicích, kam se třikrát hlásil. Teologii a fi-
lozofii studoval na Papežské lateránské univerzitě v Římě 
(1988–1993) a postgraduální studia se specializací „patris-
tická teologie“ absolvoval na Papežské gregoriánské uni-
verzitě v Římě (1993–1996). V roce 2008 dosáhl doktorátu 
na Katolické univerzitě v Ružomberoku na Slovensku. 

Na kněze byl vysvěcen 16. července 1994 pro česko-
budějovickou diecézi v místní katedrále sv. Mikuláše.  
Od roku 1997 byl administrátorem farnosti Veselí nad 
Lužnicí; od roku 1996 vyučoval patristiku a starokřesťan-
skou literaturu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích; v roce 2011 byl jmenován okrsko-
vým vikářem táborského vikariátu a o rok později sídelním 
českobudějovickým kanovníkem. 

Českobudějovická diecéze byla založena roku 1785 a je 
jednou z devíti v České republice (patří k nim i apoštolský 
exarchát). Podle výsledků posledního sčítání lidu se v českobudějovické diecézi hlásí ke 
katolické víře zhruba 237 000 ze 743 000 obyvatel.

Jmenováním nového biskupa Vlastimila Kročila se zvýšil počet katolických biskupů 
v České republice na 18, z nichž čtyři jsou emeritní.  Josef Pala 

nová kaple v dolanech bude sloužit těm,  
kteří hledají domov a bezpečné zázemí

Společenství sv. Josefa v Dolanech u Olomouce může využívat kapli, kterou  
18. března posvětil arcibiskup Jan Graubner. Křesťanská komunita, která je pro-
jektem Charity Olomouc, nabízí lidem s komplikovanou minulostí šanci na druhý 
domov.

Komunita se zaměřuje na věřící muže, kterým dává možnost znovu zakusit bezpeč-
né zázemí rodinného charakteru. Její obyvatele tvoří lidé, kteří prošli charitními služba-
mi nebo za sebou mají těžké životní situace. Existuje od září roku 2013, stará se o ní pas-
torační asistent bratr Maxmilián Gottwald, OFMCap. Kapli bude společenství používat 
ke společným bohoslužbám a modlitbám nebo jako prostor pro osobní rozjímání.

„Společenství není obdobou 
azylových domů nebo ubytoven. 
Chceme vytvářet trvalé a bezpeč-
né zázemí pro ty, kteří o něj přišli. 
To vše v rodinném duchu s opo-
rou v křesťanských hodnotách,“ 
přibližuje smysl komunity Petr 
Prinz z Charity Olomouc.

Na období strávené ve spo-
lečenství vzpomíná dnes téměř 
šedesátiletý pan J., který si prošel 
životem na ulici: „Byl jsem úpl-
ně na dně a Dolany mě postavily 
na nohy. Měl jsem myšlenky, že 

skončím se životem. A nyní mám byt, pečuji o svého syna,“ odhaluje vlastní příběh. „Po 
dlouhých letech jsem si opět našel cestu k Bohu a svátostem,“ dodává na závěr vyprávění. 
Pan J. společenství sv. Josefa stále navštěvuje, nyní však v pozici dobrovolníka.

Projekt vznikl za podpory arcibiskupa Jana Graubnera díky středisku Samaritán pro 
lidi bez domova, které je jedním z pěti středisek Charity Olomouc. Jeho start by nebyl 
možný bez finančního přispění z darů Tříkrálové sbírky. Komunitou obývané prostory 
patří sestrám premonstrátkám, které je Charitě pro společenství sv. Josefa nabídly k po-
užití.   Martin Rejšek
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noc kostelů
V pátek 29. května 2015 se uskuteční v mnoha kostelích olomoucké arcidiecéze 

již pošesté Noc kostelů. Je potěšující, že je o tuto akci stále velký zájem, a je přihlá-
šeno i mnoho kostelů, které se v předchozích letech nezapojily.

Do poloviny dubna se již přihlásilo téměř 200 kostelů. Je to dobré, ale počet není nej-
důležitější. Důležitý je program, který bude v kostelích pro návštěvníky připraven tak, 
aby oslovil především ty, kteří běžně 
nebo vůbec do kostela nepřijdou, ale 
o Noci kostelů ano. Pro nás je to příle-
žitost, zprostředkovat jim srozumitel-
ným a pro ně přijatelným způsobem 
setkání s tajemstvím Boží přítomnosti 
a lásky a s živou církví. Věnujte proto, 
prosím, pozornost tvorbě programu 
a podpořte Noc kostelů svou modlit-
bou, aby přinesla dobré plody. Cent-
rum pro mládež připravilo letos, kdy 
je Rok zasvěceného života, krátká pě-
timinutová videa k tomuto roku živo-
ta. Každé z videí je zaměřeno na konkrétní téma (svatost, radost, obdarování, chudoba, 
vzdělání, povolání), které je představeno řeholníkem či řeholnicí z různých řádů a kon-
gregací. Videa vznikají pod hlavičkou Centra pro mládež v Olomouci a jsou realizována 
audiovizuální skupinou Forleaf. Jsou svěžím a profesionálním počinem, který si klade 
za cíl zbourat mnohé předsudky o zasvěceném životě a nabídnout pohled do tohoto 
bohatství církve nejen mladým křesťanům, ale i nevěřícím. Máte-li zájem o promítání 
těchto videí, můžete si je sami stáhnout na:

https://www.youtube.com/watch?v=05ehnhngGOE
https://www.youtube.com/watch?v=rXJWVHN7Uj0
https://www.youtube.com/watch?v=Fn9dwoNWAfQ 
https://www.youtube.com/watch?v=3dcgAgh6sj8 
https://www.youtube.com/watch?v=bS3wwloHvc4
Máte-li zájem o plnou kvalitu videa, rádi vám ji zašleme na e-mail. V tomto případě 

se kontaktujte na: e-mail: mladez@arcibol.cz
Propagační materiály, které si jednotlivé kostely objednaly – plakáty, pohlednice, 

svíčky, zápalky, propisky, klíčenky, trička pro pořadatele aj. se budou vydávat od 4. do 
18. května v pracovní dny od 8 do 16 hod., po telefonické dohodě na 605 274 911 i jindy. 
Nově bude pro zájemce v nabídce i pexeso nových kostelů a kaplí, postavených v olo-
moucké arcidiecézi po roce 1989.   Lubomír Nágl

koordinátor Noci kostelů  
v olomoucké arcidiecézi

zemřela sestra Bernadeta, zakladatelka  
Rodiny neposkvrněné

V řeholní komunitě sester ve Vrícku na Slovensku zemřela 30. března 2015 ve 
věku 90 let sestra Bernadeta (Aurélia-Štefánia Pánčiová) z Kongregace milosrd-
ných sester sv. Vincenta – Satmárok. Byla zakladatelkou Rodiny Neposkvrněné. 

Rodina Neposkvrněné vznikla na svatodušní svát-
ky v Jubilejním roce 1975. Na podnět sestry Bernadety 
se tehdy skupinka nemocných zapojila do výzvy papeže  
Pavla VI., aby se celý svět zapálil evangelizací lásky. Na ten-
to úmysl se začali denně modlit růženec a s láskou „uvili ze 
svých modliteb a obětí první duchovní kytici, kterou pak 
poslali jako vánoční dárek Svatému otci do Říma. Navzdo-
ry náboženskému útlaku se nové mariánské hnutí začalo 
šířit. Nemocní se stali apoštoly mezi nemocnými a Rodina  
Neposkvrněné se začala rychle rozrůstat.

Po pádu komunistické totality řeholní sestry prostřednictvím banskobystrického 
biskupa Rudolfa Baláže žádali o schválení sdružení v Římě. Papež Jan Pavel II. oficiál-
ně schválil a potvrdil Rodinu Neposkvrněné 8. června 1991. V roce 2008 byla Rodina  
Neposkvrněné začleněna do Světového Fatimského apoštolátu. Dnes Rodina Neposkvr-
něné má své členy po celém světě. Rozšířila se např. do Ruska, na Ukrajinu, do Rumunska, 
Rakouska, Německa, Holandska, Švédska i do USA, Kanady nebo do Austrálie. Mimo-
řádně velkou členskou základnu má v Maďarsku a také v naší vlasti. Předsedkyní Rodiny 
Neposkvrněné v České republice je Bohumila Vystrčilová z Bánova.  Josef Pala

kurz MiniFor  
(Ministrantská formace) 
V září začíná nový kurz pro minis-

tranty nad 15 let. Přihlášky posílejte 
do 15. září. Ke stažení je najdete na:  
www.ministranti.info/minifor 

Program kurzu připravují bohoslov-
ci a stojí na dvou pilířích: teoretická část 
(přednášky o liturgii, duchovním životě 
a práce s ministranty ve farnosti) a prak-
tická část (nácviky, služby při liturgii, hry 
jako inspirace na schůzky apod.). Velký 
důraz je kladen na prohloubení osobního 
vztahu ke Kristu, a proto součástí kurzu 
je vždy společná mše svatá, adorace a jiné. 
Víkendy jsou převážně na farách v olo-
moucké arcidiecézi. Začíná se vždy v pá-
tek večeří a končí v neděli obědem. 

 P. Jiří Kupka
biskupský delegát 

pro ministranty 

svatohostýnský kalendář 
2016

V minulých dnech vydala Mati-
ce svatohostýnská svůj tradiční stolní 
Svatohostýnský kalendář na rok 2016 
(s přehledem poutí na tento rok).

V úvodním slově píše P. Jiří Šolc, rek-
tor baziliky na Svatém Hostýně: „Kalendář 
je vyzdoben fotografiemi z interiéru pout-
ní baziliky a jistě nás může duchovně in-
spirovat nejen pohled na Matku Boží nad 

hlavním oltářem, či Pannu Marii Ochra-
nitelku, která pod svůj ochranný plášť 
skrývá své děti, které se k ní s důvěrou 
obracejí. Kromě obrazů na bočních oltá-
řích nás mohou vést k zamyšlení i mnohé 
obrazy na stěnách baziliky, které zobrazují 
důležité události z historie tohoto poutní-
ho místa, ale také nám umožní duchovní 
setkání s mnoha světci, kteří jsou také na-
šimi přímluvci a ochránci na cestě ke spá-
se.“  Josef Pala

Ve Francově Lhotě bude 
otevřeno muzeum  
kardinála trochty

Ve Francově Lhotě požehná litoměřic-
ký biskup Jan Baxant 3. května rodný dům 
kardinála Štěpána Trochty, svého před-
chůdce v úřadu litoměřického biskupa, a 
zahájí tak provoz muzea, které v něm bylo 
vybudováno.  (jpa)
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Pašijový koncert  
v Prusinovicích

O čtvrté postní neděli se v kostele sv. 
Kateřiny Alexandrijské v Prusinovicích 
uskutečnil pašijový koncert s názvem 
„Ecce homo“ v podání hudební skupi-
ny a smíšeného pěveckého sboru Fes-
tivus, jehož jádro tvoří členové schóly 
z farnosti Pozlovice. Místní duchovní 
správce P. Marek Výleta úvodem před-
stavil hudební těleso, podtrhl význam 
prožívání postní doby v kajícím duchu 
související s přípravou na Velikonoce 
a popřál všem přítomným příjemný po-
slech.

V hudebním pásmu se přítomní zapo-
slouchali do příběhu o posledních dnech 
Božího Syna na zemi, který přišel na svět, 
aby spasil celé lidstvo. Obsahem děje byla 
Ježíšova Poslední večeře s učedníky, Jidá-
šovo zrazení, Ježíšovo odsouzení, bičová-
ní a smrt na kříži, s konečným triumfem 
Ježíšova slavného zmrtvýchvstání a vítěz-
ství nad smrtí. Autorem celého hudebního 
pásma je Pavel Hladký, který svými pod-
manivými melodiemi jednotlivých písní 
podtrhl podstatu významného děje. Před-
nesené pásmo bylo obohaceno o vlast-
ní smyčcové předehry a další hudební 
aranžmá. V průběhu programu vystoupil 
jak celý sbor, tak i řadu sólistů v rolích 
typických pro pašijový příběh. Celkovou 
atmosféru působivě dotvářelo scénické 
osvětlení a barevné kostýmy jednotlivých 
sólistů. Promyšlené a pro posluchače sro-
zumitelné texty vytvářely neobyčejně dů-
stojný rámec postní doby.

 Naděžda Fraisová

Arcibiskupská cyklostezka má propojit  
kroměříž s Olomoucí 

V příštím roce byla měla být hotová první část nové cyklostezky, která spojí 
Kroměříž a Olomouc. Povede místy, jimiž jezdívali olomoučtí arcibiskupové, a na-
bídne historii i přírodní krásy krajiny.

Plány na stavbu cyklostezky, která propojí někdejší arcibiskupská sídla Kroměříž 
a Olomouc, dostávají jasné obrysy. Zhruba desetikilometrová část od Kroměříže přes 
Bezměrov až po Tovačov by mohla stát na konci příštího roku. Jedná se o klidný, nená-
ročný terén, který však má hodně co nabídnout turistům, např. lužní lesy nebo Tovačov-
ská jezera. Navíc je na trase celá řada církevních památek. Nová cyklostezka zapadne do 
konceptu páteřní sítě, která spojí hlavní stezky na Moravě.  Pavel Skála 

zemřel P. František Petrík
Ve věku 64 let zemřel 26. března 2015 v olomoucké nemocnici P. František  

Petrík, kaplan ve farnosti sv. Mořice v Olomouci a biskupský delegát pro trvalé 
jáhny v olomoucké arcidiecézi.

P. František Petrík se narodil 10. června 1950 v obci Du-
bodiel v okrese Trenčín na Slovensku. Kněžské svěcení přijal  
23. června 1973 v Olomouci z rukou nově jmenovaného bisku-
pa – apoštolského administrátora olomoucké arcidiecéze Josefa 
Vrany. Působil v duchovní správě v Ostravě–Zábřehu, Hoštejně, 
Maletíně, Mohelnici, Mírově, Studené Loučce, Městě Albrechti-
cích, Hynčicích, Janově u Krnova, Valštejně, Rožnově pod Rad-
hoštěm, Napajedlech, Spytihněvi, Uherském Hradišti a naposle-
dy jako kaplan ve farnosti sv. Mořic v Olomouci.

V olomoucké arcidiecézi byl pověřen službou děkana 
v děkanátu Valašské Meziříčí (1987–1993) a později v děkanátu Uherské Hradiště  
(1998–2003). Řadu let byl členem kněžské rady, pastorační rady a sboru konzultorů. 
V letech 1994 až 1995 byl v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži spirituálem a ře-
ditelem. V letech 2003 až 2009 byl spirituálem na Vyšší odborné škole sociální Cari-
tas v Olomouci. Od roku 1997 vykonával službu biskupského delegáta pro trvalé jáhny 
v olomoucké arcidiecézi a od roku 2003 byl pověřen také duchovní službou pro vězně 
v olomoucké arcidiecézi.

Poslední rozloučení se zesnulým se uskutečnilo 31. března 2015 v katedrále sv. Vác-
lava v Olomouci za účasti arcibiskupa Jana Graubnera a biskupa Josefa Hrdličky, který 
měl pohřební promluvu. Pak byly ostatky zemřelého převezeny do jeho rodné obce Du-
bodiel na Slovensku, kde byl pohřben na místním hřbitově. Pohřební obřady vykonal 
i zde arcibiskup Jan Graubner.   Josef Pala

Mezi setbou a sklizní
Slovesné umění a krásná literatura v rodinné katechezi
Po rozebrání prvního vydání vychází dotisk knihy MEZI SETBOU A SKLIZ-

NÍ v nakladatelství REFUGIUM.
Kniha obsahuje příběhy ze světové 

i národní literatury duchovního zamě-
ření a je určena farním knihovnám. Díky 
reprezentativnímu výtvarnému provede-
ní může být vhodným dárkem rodinám 
a posloužit také ke vzdělávání ve všech 
generacích, ale i k příjemným chvílím při 
rodinné četbě. 

I slovesné umění a krásná literatura 
dokážou v lidském srdci probouzet ozvě-
ny tohoto Božího volání.

Ze světové a české literatury vybral 
a uspořádal Mons. Josef Hrdlička.

K dostání je v knihkupectvích, nebo 
webových stránkách nakladatelství www.refugium.cz                        Pavel Skála

křížová cesta pro vdovy
Lidská samota je pro každého člověka těžkým 

stavem. V dnešním složitém světě ji prožívá mno-
ho lidí kolem nás, mezi nimi velký zástup vdov 
a vdovců. Mezi těmi, kteří nás učí důstojně obstát 
v tomto nelehkém období, stále stojí na prvním 
místě sám Boží Syn. Zvláštním způsobem pro-
mlouvají k osamocenému lidskému srdci zasta-
vení křížové cesty. A tato křížová cesta je určena 
právě vdovám a vdovcům, ke každému zastavení 
je připojena ilustrace. Spojení s trpícím Kristem 
může ovdovělým pomoci najít nové duchovní bo-
hatství v jejich osamoceném životě.

Brožurku o 42 stranách na křídovém papí-
ru napsala Mgr. Alenka Panáková, předsedky-
ně nedávno nově ustaveného Společenství vdov 
a vdovců olomoucké arcidiecéze. Vydala ji Matice 
cyrilometodějská v Olomouci (cena: 49 Kč).

 Josef Pala
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setkání českých a moravských  
seminaristů v Praze

Druhý dubnový víkend olomoučtí bohoslovci společně 
s představenými navštívili své kolegy v Arcibiskupském kněž-
ském semináři v Praze. Vzájemné setkávání se již stalo tradicí. 
Jak olomoučtí tak pražští seminaristé totiž první rok přípravy 

z e ž iVOtA B OhOsLOVc ů

ke kněžské službě prožívají společně v Teologickém konviktu 
v Olomouci, který sídlí právě v prostorách olomouckého semi-
náře. Po jeho absolvování se bohoslovci českých diecézí stěhují 
do semináře pražského, zatímco seminaristé moravské církevní 
provincie zůstávají v Olomouci. Proto oba semináře spojuje ne-
jenom název a poslání, ale také vzájemná osobní přátelství jejich 
alumnů. V sobotu dopoledne se všichni společně zúčastnili slav-
nostní mše svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, která 
byla poděkováním za 25 let biskupské služby kardinála Miloslava 
Vlka. Odpoledne pražští hostitelé připravili překvapení v podo-
bě návštěvy Muzea Karlova mostu. Po prohlídce expozice sídlí-
cí v několika sálech původního špitálu Křížovníků a kostela sv. 
Františka následovala plavba lodí po Vltavě na lodi Nepomuk 
spojena s občerstvením. Během ní měli bohoslovci i představení 
možnost vyměnit si v neformální atmosféře své zážitky z uply-
nulého roku v přátelských rozhovorech. Na závěr setkání pozval 
rektor olomouckého kněžského semináře P. Antonín Štefek praž-
ské seminaristy a představené na setkání, které příští rok proběh-
ne právě v hanácké metropoli. 

Stránku připravili: Miroslav Kulifaj,  
Vojtěch Libra a Jiří Klos

Bohoslovci se setkali se svými biskupy
Ve dnech 13. až 15. března se bohoslovci moravských diecézí 

setkali ve farnostech se svými otci biskupy. Cílem společně strá-
veného víkendu je prohloubení otcovského a přátelského vzta-
hu budoucích kněží ke svým pastýřům v neformální atmosféře 

farnosti jednoho z bohoslovců. Seminaristy připravující se pro 
službu v diecézi brněnské navštívil biskup Mons. Vojtěch Cikr-
le ve farnosti Měřín. V sobotu se biskup společně s bohoslovci 
setkal s dlouholetým správcem zdejší farnosti Mons. Františkem 
Hrůzou a pro bohoslovce sloužil soukromou mši svatou v pout-
ním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netíně. Vyvrcholením 
návštěvy byla nedělní pontifikální mše svatá v měřínském far-
ním kostele sv. Jana Křtitele. Arcibiskupa Mons. Jana Graubnera 
a bohoslovce olomoucké arcidiecéze hostila domovská farnost 
několika z nich – Svitavy. Po společném setkání a individuálních 
rozhovorech následoval výlet do Moravského Mariazell – Rych-
nova na Moravě spojený s modlitbou křížové cesty. Nedělní pon-
tifikální mši svatou sloužil otec arcibiskup Jan ve farním kostele 
svatého Josefa. Místem setkání biskupa Mons. Františka Václava 
Lobkowicze, O.Praem., s bohoslovci ostravsko-opavské diecéze 
byl arcibiskupský lovecký zámeček v Bílé v překrásném prostředí 
Beskyd. Stejně jako v Měříně a Svitavách i tady byla vyvrcholením 
společného setkání nedělní pontifikální mše svatá. Tu celebroval 
otec biskup v místním dřevěném farním kostelíku sv. Bedřicha. 

udělení služby lektorátu
Službu lektorátu přijalo 22. března v olomoucké seminární 

kapli sv. Cyrila a Metoděje sedm bohoslovců třetího ročníku. 
Novými řádně ustanovenými lektory pro moravskou církevní 
provincii jsou za arcidiecézi olomouckou: Ondřej Poštulka ze 
Svitav, Jan Svozilek z Dobromilic a Václav Škvařil z Vyškova; 
za diecézi brněnskou Ladislav Bublán z Měřína, Jaroslav Jurka 
z farnosti Třebíč – zámek a Vojtěch Zahrádka z třebíčské farnosti 
u svatého Martina. Za ostravsko-opavskou diecézi přijal lektorát 
Jan Jurečka z Ostravy-Hrabové. Udělovatelem služby byl biskup 
ostravsko-opavský Mons. František Václav Lobkowicz, O.Praem. 
V homilii navázal na evangelijní text o rozsévači, který je nepo-
stradatelný u zasívání semene, které má přinést úrodu. Zdůraznil 
tím odpovědnost, která je se službou lektora spojena. Jedná se 
o poslání, které je dáno samotným Kristem. Je to Ježíš, kdo po-
sílá své učedníky do světa hlásat evangelium, které je radostnou 
zvěstí. Právě na aspekt radosti při hlásání Božího slova kladl otec 
biskup velký důraz: „Moc vás prosím, abyste při čtení Božího 
slova pamatovali, že je to radostná zvěst. A to i přesto, že nás 

často svým slovem Bůh napomíná tak, jako rodiče napomínají 
děti, když dělají, co se nemá. Přijměte Boží slovo a předávejte ho 
dál, aby ti, kteří ho přijmou od vás, vytvořili úrodnou půdu. V ní 
semeno Božího slova může přinést hojnou úrodu.“

Snímek Roman Albrecht
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cestou křížů
Až do 24. května je ve Vlastivědném muzeu v Šumperku otevře-
na výstava s tímto pozoruhodným názvem. Představuje sbírku 
křížů z období 16. až 20. století. Kolekce křížů je výsledkem sbě-
ratelské vášně Františka a Boženy Hojgrových z Hrabové u Zá-
břehu. 

Poutní slavnosti v roce 2015  
v dubu nad Moravou

Pouť maminek – neděle 10. května – 9 hod.
Pouť seniorů – sobota 6. června – 14 hod.
Hanácká dožínková pouť – sobota 22. srpna – 10 hod.
Hlavní pouť „Na Andílka“ – neděle 6. září – mše svaté: 7.00, 
9.00, 10.30 hod., ve 14.30 hod. svátostné požehnání
Malá „ostatková“ pouť – neděle 13. září – 14 hod.
Dušičková pouť – sobota 17. října – 16 hod.
Osmá Evropská myslivecká pouť – sobota 24. října – 10.30 hod.
Větší skupiny poutníků se mohou hlásit na adrese: Římsko-
katolická farnost, Mariánská 208, 783 75 Dub nad Moravou, 
tel. 585 964 016, 732 702 849, e-mail: jan.kornek@seznam.cz,  
www.dubnadmoravou.cz

katolická charismatická konference 2015
Letošní 25. ročník Katolické charismatické konference se bude 
konat ve dnech 8. až 12. července v Brně. Konferenci provází 
citát z Markova evangelia: „S láskou na něj pohleděl.“ (Mk 10,2)
Podrobné informace, program konference a on-line přihlašová-
ní na http:konference.cho.cz

Mše svaté na svatém hostýně 
(do 18. října 2015) 

 Ve všední dny: 7.15, 9.15, 11.15
 V sobotu: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
 V neděli: 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.

Adorace na svatém hostýně
Od května začnou pravidelné adorace Nejsvětější Svátosti oltář-
ní 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.

noc kostelů (29. května) na Velehradě
Program začne společnou dětskou mší svatou, po níž bude ná-
sledovat prohlídka baziliky a hudební vystoupení místních dětí 
a mládeže a také krátký koncert na varhany. Návštěvníci si bu-
dou moci také prohlédnout zázemí sakristie a předměty použí-
vané k bohoslužebným účelům.

Benefiční koncert
Ke svátku matek pořádá jednota Orel v Kyjově v neděli 10. květ-
na od 15 hod. v divadelním sále Domu kultury v Kyjově benefič-
ní koncert, jehož výtěžek je určen pro Nadaci pro transplantaci 
kostní dřeně. Na koncertu předvede mj. národopisný soubor 
Kosteláci slováckou svatbu z Kyjovska (podle zápisu v matrice 
z roku 1905). Vítané vstupné je 50 Kč a více.

duchovní cvičení ViA
Duchovní cvičení určená pro mladé muže od 17 do 40 let, kteří 
hledají své životní povolání, se uskuteční od 10. do 14. srpna 
v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní 
cvičení povede P. Jindřich Poláček, OP, převor; kaplan pro mlá-
dež děkanátu Olomouc. 
Informace a přihlášky: www.knezskyseminar.cz/via

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 pořá-
dající Matice svatokopecká, Matice svatohostýnská a Matice ve-
lehradská za účasti Matice svatoantonínské. Každý poutník však 
jde na svoji vlastní zodpovědnost. Převoz větších zavazadel ze 
Svatého Kopečku postupně až na Velehrad bude zajištěn dopro-
vodnými vozidly ( možnost krátké přepravy i pro znavené pout-
níky). 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 (nezajiš-
těn 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 Ho-
stýně, zájem o večeři nebo snídani na Svatém Hostýně a telefo-
nický kontakt na vaši osobu.

300 let kaple sv. Jana nepomuckého  
na Velehradě

Římskokatolická farnost Velehrad zve na slavnost 300 let od 
posvěcení kaple sv. Jana Nepomuckého na Velehradě, která se 
uskuteční v neděli 17. května. Mši svatou v 15 hod. bude sloužit 
v bazilice P. Miroslav Herold, SJ.; v 16 hod. následuje průvod 
z baziliky ke kapli sv. Jana Nepomuckého a pobožnost ke cti 
světce v zahradě Stojanova gymnázia; v 17 hod. bude přednáška 
P. Miroslava Herolda v Sále kardinála Tomáše Špidlíka na téma 
„Svatojánská kaple na Velehradě a její místo v úctě ke sv. Janu 
Nepomuckému na Moravě“.

cyklus varhanních koncertů na Velehradě
Od května mohou milovníci varhanní hudby opět pravidelně 
navštěvovat a vyslechnout každý měsíc koncert na opravené ve-
lehradské varhany. V neděli 31.května to bude první varhanní 
koncert k 1130. výročí úmrtí sv. Metoděje, spolupatrona Evropy 
a hlavního patrona Moravy (varhany: Miloš Bok + sbor Nativity 
+ žesťový sextet)
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CeNtRUM PRO KateCHezICeNtRUM PRO ROdINNý žIvOt

kdy – kde – co

camp pro katechety:  
setkání s BOžÍ LáskOu

V letošním roce jsme se na místo tradičních prázdninových exer-
cicií rozhodli pro uspořádání campu pro katechety. Proč zrovna 
campu a co se za tímto pojmem skrývá? Camp je vlastně spojení 
semináře, duchovní obnovy a relaxace. Na semináři se dozvídá-
me vždy něco nového z daného oboru a současně prostřednic-
tvím různých aktivit i prakticky vyzkoušíme. Zde se bude jednat 
o oblast Starého zákona, Nového zákona a slavení eucharistie. 
Jednotlivý přednášející nás provedou těmito oblastmi tak, aby-
chom se v nich naučili setkávat s živým Bohem. V části programu 
bude zároveň pevně vyhrazené místo pro modlitbu a meditaci. 
Večery budeme věnovat společnému oddechovému programu. 
Cílem tohoto týdne je také zažít atmosféru společenství a poté ji 
přinést i do svých farností. 
Camp se bude konat ve dnech 27. až 31. července v Újezdu 
u Uničova. Hlásit se mohou již nyní nejenom katecheti, ale také 
všichni pastorační asistenti a animátoři společenství ve farnos-
tech: e-mail: katecheti@arcibol.cz, tel.: 739 344 128, více infor-
mací: www.katechetiolomouc.cz

Pobyt prarodičů s vnoučaty
Koná se od 10. do 17. srpna ve Velkých Losinách (chata Brněnka). 
Program bude individuální i společný. Zahrnuje výlety do přírody, 
volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, duchovní program...
Bližší informace: Lucie Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz, tel.: 
587 405 250

Malá pouť za nalezení povolání pro nezadané 
Zveme svobodné katolíky na pouť od katedrály sv. Václava v Olo-
mouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku 
u Olomouce, která se koná 10. května, odchod ve 13 hod. Pouť bude 
souběžná s poutí za víru v rodinách, bude mít, ale vlastní začátek 
a svůj závěr ve společném setkání účastníků po mši svaté v 15 hod 
na Svatém Kopečku. Trasa je dlouhá 8 km - dvě hodiny chůze. 
Bližší informace: www.rodinnyzivot.cz, tel.: 587 405 251, e-mail: 
reznickova@arcibol.cz

Víkendová duchovní obnova pro seniory
Koná se na Svatém Hostýně od 15. do 17. května. Program: před-
nášky, společné modlitby, rozjímání, adorace, mše svatá, příležitost 
k svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozho-
voru s knězem a s lektorkami. 
Přihlášky: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 
608 407 141

duchovní obnova pro rodiny s dětmi  
na svatém hostýně

Koná se od 29. do 31. května. Duchovní obnovu vede P. František 
Sedláček, farář ve Štípě. Je připraven souběžný program pro rodi-
če i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí 
pečovateli. Náplní víkendu jsou: promluvy kněze, společná modlit-
ba, adorace, mše svatá, Cesta světla, možnost svátosti smíření nebo 
rozhovoru s knězem. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry. 
Bližší informace: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail:  
zaboj@arcibol.cz

zájezd do italských dolomit
Společenství vdov a vdovců, z. s., pořádá od 13. do 20. června zájezd 
do Dolomit (Pastorační dům Velehrad Sv. Martin; cena za stravu 
a autobus 3800 Kč, ubytování a povinné poplatky 114 eur
Bližší informace: Marie Máčalová, tel.: 739 202 770, e-mail:  
majka.macal@seznam.cz

týdenní pobyt pro osamělé matky  
s dětmi ve Fryštáku u zlína

Tento pobyt od 19. do 25. července je určen pro všechny matky, 
které z různých důvodů (neprovdání se, rozvodu, ovdovění apod.) 
vychovávají své děti samy. Přijet mohou i maminky samy, bez dětí 
(děti jsou na táboře, nebo jsou už velké). Setkání je rozdělené do 
dvou částí vzdělávací a rekreační. Dopolední program zahrnu-
je přednášky odborníků a kněze. V průběhu přednášek je zajištěn 
program pro děti. Během dne je i možnost k osobním rozhovorům 
s přítomnými odborníky nebo knězem, který je přítomen po celou 
dobu setkání. Každý den je možnost zúčastnit se mše svaté a spo-
lečných modliteb. Rekreační část setkání je v odpoledních hodinách 
a lze ji trávit buď individuálně, nebo se zapojit do společně připravo-
vaného programu pro celou rodinu, výletu, výtvarných dílen apod. 
Bližší informace: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 
772 00 Olomouc, tel.: 587 405 251, e-mail: reznickova@arcibol.cz, 
nebo je najdete na www.rodinnyzivot.cz 

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 jednoden-
ní semináře, které obohatí účastníky teoretickými znalostmi i prak-
tickými 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
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„Věřícím nabídne nové podněty k du-
chovnímu životu i zážitek společenství 
církve a vyústí společným slavením mše 
svaté,“ dodává P. Bulvas. Olomoucká arci-
diecéze je přitom jedinou z osmi diecézí 
v České republice, která plánuje také die-
cézní část eucharistického kongresu.

Dvoudenní oslava bude zahájena v pá-
tek 15. května programem pro děti, které 
se do Olomouce sjedou se svými kateche-
ty či kněžími v rámci výuky náboženství.

Další informace a podrobnosti jsou 
k dispozici na webových stránkách http://
www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/
eucharisticky-kongres-2015/priprava/ 
setkani-deti-z-nabozenstvi/

K modlitbě před eucharistickým Kris-
tem se v rámci diecézního eucharistické-
ho kongresu sejdou také mladí lidé. Jejich 
program zahájí v 19 hod. mše svatá s arci-
biskupem Janem Graubnerem v olomouc-
ké katedrále a po ní bude následovat ado-
race s řeholníky a večer chval, který bude 
ukončen ve 23 hod. V sobotu ráno se pak 
mladí lidé sejdou ke společné modlitbě 
ranních chval z breviáře.

Výstava představí eucharistii 
ve výtvarném umění

Hlavní část sobotního programu, k ně-
muž se do Olomouce sjedou věřící z celé 
arcidiecéze, bude zahájena v 10 hod. Pro 
účastníky bude souběžně připraveno pět 
přednášek: v kostele Neposkvrněného po-
četí Panny Marie dá prof. P. František Ku-
netka nahlédnout do dějin i současnosti 
liturgického slavení eucharistie, v kostele 
Zvěstování Páně pohovoří P. Pavel Stuška 
na téma „Eucharistie buduje společen-
ství církve“, v kostele Panny Marie Sněž-
né představí P. Vojtěch Koukal adoraci 
jako chválu, v kostele sv. Mořice osvětlí 
P. Adam Rucki, jaké jsou plody svatého 
přijímání, a v kostele sv. Michala ukáže 
doc. P. Rudolf Smahel vztah mezi rodinou 
a eucharistií.

Od 12.30 hod. povede každý ze zmí-
něných přednášejících adoraci a po ní se 
ve 13.30 hod. vydají věřící v průvodech 
z jednotlivých kostelů směrem do kated-
rály. Zde bude v 15 hod. jako vyvrcholení 
diecézního eucharistického kongresu za-

Na děti, mladé lidi i dospělé bude pamatovat program 
diecézní oslavy eucharistického kongresu. Setkání věří-
cích z celé arcidiecéze se v Olomouci uskuteční ve dnech  
15. a 16. května 2015.
akce je součástí letošních oslav Národního eucharistického 
kongresu a podle biskupského delegáta pro pastoraci P. Pe-
tra Bulvase má být pro věřící diecézní duchovní obnovou 
vztahu k Ježíši přítomnému uprostřed nás v eucharistii. 

diecézní eucharistický kongres  
bude projevem vděčnosti

hájena mše svatá, kterou bude slavit arci-
biskup Jan Graubner.

Oslava kongresu se však neomezí jen 
na kostely. Jako doprovodný program je už 
od konce dubna otevřena hned na třech 
místech v Olomouci výstava s názvem 
„Smlouva nová a věčná. Eucharistie ve 
výtvarném umění“. Bude otevřena až do  
4. října každý den kromě pondělí od 10 do 
18 hod. v křížové chodbě Arcidiecézního 
muzea, ve výstavním sále arcibiskupského 
paláce a v kryptě katedrály sv. Václava.

„Diecézní eucharistický kongres bude 
jedinečnou příležitostí prožít den v rado-
sti a vděčnosti za velký dar eucharistie, 
kterým nás, věřící, Ježíš v životě posiluje 
a spojuje,“ povzbuzuje k účasti P. Petr Bul-
vas.  Jiří Gračka

Arcidiecézní setkání dětí 
z náboženství

Diecézní eucharistický kongres pro-
běhne v sobotu 16. května v Olomouci 
a v pátek 15. května se ve stejném městě 
uskuteční také celodenní setkání žáků 

prvního i druhého stupně ZŠ navště-
vujících výuku náboženství. Dopo-
lední program tohoto setkání začíná 
v 10 hod. a bude pro všechny účastní-
ky společný. Po obědě se děti mohou 
rozejít na vybraný program a posled-
ní část této akce – setkání s Ježíšem 
v eucharistii při adoraci – se uskuteč-
ní v hlavních olomouckých kostelech 
a proběhne po větších skupinkách 
složených vždy z několika děkanátů. 
Děti se na tyto adorace připravují ve 
farnostech ať už v hodinách nábo-
ženství, nebo prostřednictvím vlastní 
účasti na adoraci připravené adekvát-
ně danému věku. Současně se schá-
zejí zástupci z řad katechetů a kněží 
a připravují náplň adorace, která se 
uskuteční v Olomouci. Tento způsob 
přípravy umožňuje setkávání a spo-
lupráci kněží a katechetů z různých 
děkanátů.   Martina Orlovská



OLDIN  •  5 / 2015 11

PřiPR AVu Je Me se 
nA euc h ARi stic ký kOng Re s

národní eucharistický kongres 2015

Za Pia X. vydala koncilní kongregace 
dekret Sacra Tridentina synodus (1905) 
povzbuzující věřící, aby přijímali při kaž-
dé eucharistické oběti. Encyklika Medi-
ator Dei Pia XII. opět zdůraznila, že je 
chvályhodné časté přijímání, a to nejlépe 
ve mši a z téže oběti jako kněz.

Postupně byla také zmírněna postní 
praxe před přijetím eucharistie. V Řím-
ském misálu (1570) bylo určeno, že eucha-
ristický půst má trvat od půlnoci daného 
dne a zahrnovat všechny pokrmy a nápo-
je, včetně medikamentů (dispenzace byla 
vyhrazena Římu); Koncilní kongregace 
(1906) a Pius X. (1910) přenesli právo 
dispenzovat v nutných případech na ordi-
náře. Počet dispenzací se stále navyšoval, 
proto Pius XII. konstitucí Christus Domi-
nus (1953) vyňal z eucharistického postu 
vodu a pro nemocné nealkoholické nápo-
je a léky, v případě účasti mše slavené po 
13. hodině byl půst zkrácen na tři hodiny, 
což se stalo všeobecnou zásadou (1957).

Od 16. století se eucharistie uchováva-
la ve svatostánku, který se běžně umísťo-
val na oltář a byl označován „věčným svět-
lem“. Naopak v katedrálních, kolegiátních 
a konventních kostelích bylo požadováno, 
aby se eucharistie uchovávala na jiném 
než hlavním oltáři, u kterého se slaví pon-
tifikální liturgie, nebo u kterého se slaví 
liturgie hodin. Podobně v poutních koste-
lích, kde je na hlavním oltáři umístěna re-
likvie, obraz apod., se doporučuje eucha-
ristii uchovávat na jiném oltáři, aby nebyla 
při pobožnosti eucharistie „přehlížena“.

Úcta k eucharistii mimo mši byla ně-
čím, co velmi odlišovalo katolíky od ne-

katolíků. Vystavit eucharistii k adoraci 
v ciboriu nebo v monstranci (ostensoriu) 
bylo dovoleno jen při veřejné pobožnosti.  
Takováto pobožnost se měla konat v ur-
čené dny (např. Boží Tělo a jeho oktáv), 
mimo uvedené dny se směl veřejný výstav 
konat jen s povolením ordináře. Věřící 
však měli sami navštěvovat Ježíše Krista 
přítomného v eucharistii ve svatostánku.

Čtyřicetihodinová tzv. Věčná adora-
ce nejspíš vznikla z tradice, že Ježíš Kris-
tus byl 40 hodin v hrobě. Tato pobožnost 
se traduje od počátku 13. století. Papež  
Urban VIII. ji v roce 1632 rozšířil na celou 
církev. První čtvrtky v měsíci navazují 
na úctu k Srdci Pána Ježíše propagovanou 
sv. Marií Alacoque v 17. století. Mše před 
vystavenou Nejsvětější svátostí umož-
ňovala účastnit se jak výstavu, tak mešní 
oběti najednou. Byla to ale velmi proble-
matická praxe, kterou sám Řím od 17. sto-
letí omezoval, až Kongregace pro svátosti 
(1927) rozhodla, že to je zvyk, který nemá 
být trpěn. Eucharistická procesí byla 
primárně pořádána o svátku Božího Těla 
a v jeho oktávu. Eucharistické kongresy 
se zrodily v 19. století (podrobněji v násle-
dujících dílech).  Jitka Jonová

tridentský koncil sice doporu-
čoval časté přijímání. Navzdory 
tomu většina věřících však k při-
jímání přistupovala jen jedenkrát 
ročně, i když se to považovalo za 
projev úcty k eucharistii, nedá se 
to považovat za naplnění jejího 
smyslu. až Lev XIII. v encyklice 
Mirae Caritatis (1902) zdůraznil 
eucharistii jako pokrm, který má 
být přijímán.

eucharistická úcta  
od tridentského koncilu 

do druhého vatikánského 
koncilu

Rozdělení děkanátů do přípravných skupinek
(včetně určeného kostela v Olomouci)

1 – Uherský Brod + Uherské Hradiště: katedrála
2 – Veselí nad Moravou + Kyjov + Prostějov + Konice: kapucíni
3 – Zlín + Valašské Klobouky + Vizovice: kostel Panny Marie Sněžné
4 – Valašské Meziříčí + Vsetín + Zábřeh: kostel sv. Michaela Archanděla
5 – Kroměříž + Holešov + Hranice + Přerov + Vyškov: dominikáni
6 – Olomouc + Šternberk + Svitavy + Šumperk: kostel sv. Mořice

Program setkání – pátek 15. května 2015
 10.00 Předprogram (Korunní pevnůstka v Bezručových sadech)
 11.00 Mše svatá (Korunní pevnůstka v Bezručových sadech)
 12.00 Oběd
 12.30 – 13.30 Nabídka: 
  • Teátr Víti Marčíka (Korunní pevnůstka v Bezručových sa-

dech) 
  • Sportovní aktivity a soutěžní stanoviště (Bezručovy sady)
  • Prohlídky: prostory arcibiskupského paláce, eucharistická vý-

stava v kryptě katedrály a křížové chodbě arcibiskupského mu-
zea

  • Individuální program
 14.00 Adorace (v šesti kostelích v centru Olomouce)
 14.45 Závěrečné požehnání
 po 15. hod. Odjezd dětí 
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PředstAVu JÍ se VOR šiLky

rok zasvěceného života

Římská unie řádu sv. Voršily je jednou 
z mnoha duchovních rodin založené sv. 
Andělou Mericiovou. Jsme mezinárodním 
řeholním Institutem zaměřeným na život 
kontemplativně apoštolský. Působíme ve 
36 zemích, na všech kontinentech. Gene-
rální představená sídlí v Římě, v současné 
době i noviciát pro Evropu a mezinárodní 
komunity trvalé formace.

Své kořeny máme v severní Itálii 
v Brescii, kde roku 1535 sv. Anděla zalo-
žila Společnost sv. Voršily. Svým dcerám 
dala za patronku sv. Voršilu, mučednici 
z 3. století. Zakladatelské dílo sv. Andě-
ly bylo na svou dobu zcela novátorské: 
v době, kdy žena měla pouze možnost se 
vdát, nebo vstoupit do kláštera, založila 
společnost, jejíž členky zůstávaly v rodi-
nách. Ve své řeholi však uvádí: „vyžadu-
je-li to potřeba doby, věci po moudrém 
uvážení změňte“.

Anděla byla dcerou církve a učednicí 
Ducha Svatého. V jejím odkazu se Spo-
lečnost sv. Voršily během dějin měnila 
a vznikaly další formy:
•	„společenství“	 –	 sestry	 působily	 v	 do-

mech Křesťanské nauky a bydlely spo-
lečně

•	díky	Tridentskému	koncilu	–	autonom-
ní kláštery s klauzurou a slavnými sliby 
a školou

•	misijní	nadšení	a	nová	založení	v	Evropě	
(r. 1655 v Praze), Americe, Africe, Aus-
trálii

•	výzva	 papeže	 Lva	 XIII.	 ke	 spojení	 –	 
r. 1900 Římské unie (dnes ve 36 zemích)

•	další	nové	větve	rodin	sv.	Anděly	se	růz-
ným způsobem přidružují k Římské unii 
a některé využívají společné formace 
a apoštolát (např. Kanadská unie)

•	Co	dál?	 Jaké	výzvy?	Důležité	 je	 INSIE-
ME (SPOLEČNĚ) 

Řeholní oděv závisí na rozhodnutí 
každé provincie. Všechny sestry však nosí 

kříž Římské unie a prs-
ten, které je sjednocují 
a umožňují jim žít jed-
notu v různosti. Stát se 
skutečnými a panen-
skými nevěstami Bo-
žího Syna, to je ideál, 
k němuž sv. Anděla 
zve své dcery. Chce-li být voršilka věrná 

duchu sv. Anděly, její apoštol-
ská činnost nese pečeť duchov-
ního mateřství a je důsledkem 
jejího sjednocení s Kristem. 
Poslání, které nám církev svě-
řuje, je poslání výchovy v nej-
různějších formách se zřete-
lem na evangelizaci. Po dobu 
pěti staletí měly sestry účast 
na tomto výchovném poslání 
tím, že např. zřizovaly různé 
typy a stupně škol. Sestry Čes-
komoravské provincie 
pokračují v této tradici. 
S vědomím důležitosti 

a významu katolického školství 
se hned po pádu totality vrátily 
k práci ve školách, a to především 
zásluhou sestry Reconciliatrix 
Věry Špringlerové. Chodila denně 
vypomáhat do školy, byla k dispo-
zici učitelům a modlila se s dětmi 
– až do své smrti 21. 2. 2013. 

V současnosti je naše provin-
cie zřizovatelem MŠ sv. Voršily 
v Praze, ZŠ sv. Voršily v Praze a ZŠ 
sv. Voršily v Olomouci. Mottem 
všech voršilských škol po celém světě je 
slovo SERVIAM (z lat. budu sloužit). Děti 
jsou vedeny tak, aby svým životem slou-
žily Bohu i lidem, učí se, jak dobročinnou 
láskou zapomínat na sebe a myslet více na 
druhé. Znak Serviam je symbolem souná-
ležitosti všech voršilských žáků na celém 
světě.

sestry voršilky římské unie řádu sv. Voršily

Řád má spolu se zakladatelkou také 
několik svatých a blahoslavených členek, 
např. z dob Velké francouzské revoluce 
několik blahoslavených mučednic, z kon-
ce druhé světové války polské sestry mu-
čednice a další. V roce 2014 svatořečil 
papež František Marii od Vtělení Guyart, 
velkou mystičku a misionářku Kanady. 

V roce 1639 založila první klášter voršilek 
v Americe, je nazývána Matkou kanadské 
církve. Sestry pokračují v jejím díle a pů-
sobí na misiích v různých částech světa.

www.ursulines-ur.org
www. vorsilky.cz 
 sestra Magdalena Šmídová, OSU
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PředstAVu Je se  
kOMunitA BL AhOsL AVe n st VÍ

rok zasvěceného života

komunita Blahoslavenství

Komunita Blahoslavenství byla zalo-
žena dvěma manželskými páry 25. května 
1973 ve Francii. V současnosti má Komu-
nita církevně schválené stanovy a směřuje 
ke statutu tzv. Církevní rodiny zasvěcené-
ho života.

Komunita sdružuje lidi všech život-
ních stavů: manželské páry s dětmi (na 
děti se nevztahují závazky jejich rodičů, 
když dospějí, sami si svobodně volí svou 
životní cestu), bratry a sestry žijící za-

svěceným životem, kněze a trvalé jáhny.  
Ti, kteří zaslechli Boží volání k životu 
v Komunitě a odpověděli na ně, se po čase 
nezbytné formace zavazují k životu v ko-
munitě podle svého životního stavu, v du-
chu schválených stanov.

V minulých letech Komunita pod zá-
štitou papežské Kongregace pro zasvěce-
ný život prošla vnitřní právní restruktu-
ralizací, která umožnila, že každý životní 
stav v Komunitě (zasvěcení bratři a kněží, 
zasvěcené sestry a laici) má své vlastní ve-
dení a vnitřní strukturu. 

Naše povolání žít společenství (com-
munio) životních stavů je inspirováno 
vzorem trojičního života. Stejně jako tři 
Božské Osoby žijí v dokonalém spole-
čenství, aniž by se proto směšovaly nebo 
ztrácely to, co je pro ně charakteristické, 
tak i naše společenství tíhne k dynamické 
jednotě, která každému umožňuje rozvíjet 
se ve svém vlastním povolání. Proto spo-
lečenství životních stavů odráží a vyjevuje 
hlubokou povahu církve, která je tajem-
stvím společenství. (Stanovy KB1.7)

 Základem našeho života je modlitební 
život v duchu karmelské tradice, společné 
slavení liturgie a eucharistie a každoden-
ní tichá eucharistická adorace. Ze života 
modlitby se rodí služba a apoštolát, který 
může být různý, podle potřeb místní círk-
ve (evangelizace, duchovní obnovy, péče 
o nemocné, postižené, publikační činnost 
atd.). Komunita žije z práce vlastních ru-
kou, ze svých apoštolátů a služby druhým. 
Pro Komunitu je též typická otevřenost 
k charismatickým darům Ducha Svatého 
a účast na obnově církve, především růz-
né formy nové evangelizace. Zvláštní mís-
to zaujímá uvědomování si a oživování ži-
dovských kořenů naší víry, z toho vychází 
modlitba za Izrael a za jednotu křesťanů. 

Dnes má komunita asi 50 domů, ve 
Francii (14 domů), v západní a střední Ev-
ropě, v zemích Blízkého Východu, Africe, 
Jižní Americe, Severní Americe, Oceánii 
a v Asii. Pružná forma povolání umožňuje 
reagovat na potřeby a očekávání církve.

V České republice přijal Komunitu 
Blahoslavenství do olomoucké arcidie-
céze arcibiskup Mons. František Vaňák 
v roce 1991. Komunita působí v Dolanech 
u Olomouce.

Jednou z našich služeb je správa do-
lanské farnosti. Od roku 2004 jsme začali 
organizovat evangelizační kurzy Alfa pro 
lidi z farnosti a okolí, kterými prošlo již té-
měř 200 lidí. Tyto kurzy výrazně pomoh-
ly k dynamizaci života ve farnosti. Otec 
arcibiskup nás pověřil koordinací těchto 
kurzů v olomoucké arcidiecézi. Od roku 
2010 jsme také ve farnosti rozjeli systém 
Farních evangelizačních buněk (FEB). 

Více informací:
www.evangelizacnibunky.cz
V Dolanech se od 7. do 10. května 

uskuteční II. mezinárodní seminář o sys-
tému FEB, na který jsou zváni kněží i lai-
ci.

Pro velký zájem 
o duchovní cvičení 
a jiná setkání, která 
jsme začali organizo-
vat, jsme zbudovali 
nové prostory: větší 
kapli, víceúčelový sál 
a pokoje na ubytová-
ní hostů. Dnes nabí-
zíme jednou měsíčně 
duchovní cvičení pro 
různé věkové skupi-
ny a na různá téma-

ta, která zahrnují přednášky, čas osobní 
i společné modlitby, společné sdílení, du-
chovní rozhovory.

Po předchozí domluvě je také mož-
nost strávit spolu s námi několik dní při 
modlitbě a práci a tak více poznat náš 
život. Nabízíme také možnost osobních 
duchovních cvičení v tichu, s možností 
rozhovoru, svátosti smíření.

Jednou za měsíc organizujeme sobotní 
duchovní odpoledne – čas společné mod-
litby, přednáška, svědectví, občerstvení, 
modlitební večer.

Mladým lidem od 18 do 30 let, kteří 
hledají své místo v životě i v církvi, nabí-
zíme možnost přijet na tříměsíční až de-
setiměsíční pobyt tzv. Školy života. Je to 
čas strávený spolu s Komunitou při práci, 
modlitbě i odpočinku. Zároveň je tu pro-
stor pro formaci ke křesťanskému životu, 
k rozlišování povolání apod. 

Také během letních prázdnin pořádá-
me různá setkání, některá ve spolupráci 
s naším domem na Slovensku. Duchovní 
cvičení v Olomouci (pro všechny), Dolan-
camp (15 až 19 let) v areálu domu v Do-
lanech, setkání pro rodiny na Slovensku, 
letní brigády.

Více informací:
www.blahoslavenstvi.cz

 sestra Lucia Kopasová 
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Přijď, duchu tvůrce

Od let dospívání jsem vždy tíhla k modlitbě k duchu Svatému a měla 
jsem k této osobě Božské trojice blízký vztah.
Pro mnohé lidi je duch Svatý někdo, kdo se dá těžko uchopit, předsta-
vit. ano, to je vlastnost ducha. Je neuchopitelný, „vane, kam chce“. Pro 
mě byl vždy tím, kdo dával mému životu inspiraci, kdo oživoval, kdo 
tvořil nové myšlenky, nové srdce, nový život ve mně. Je pro mě tím, 
kdo mě přivádí k Ježíši. Když o něm přemýšlím, vnímám, že ve mně 
otvírá pramen lásky a dává mi žasnout nad tajemstvími Božího života. 
Probouzí ve mně lásku k Bohu, je mým utěšitelem, učitelem, rádcem, 
silou…

Prožíváme dobu velikonoční. Spolu 
s apoštoly čekáme na vylití Ducha Svatého 
o Letnicích. Každý z nás, kdo přijal svátost 
biřmování, prožil své osobní Letnice. 

Já jsem byla u biřmování v 16 letech, 
letos v září to bude 10 roků. Po čase jsem 
trošku litovala, že jsem ještě nepočkala, 
protože jsem měla pocit, že kdybych byla 
starší, víc bych tomuto tajemství poro-
zuměla. Teď si myslím, že věk nehraje až 
takovou roli. Biřmováním život s Bohem 
nekončí, ale naopak otvírá se jeho nová 
kapitola, kapitola křesťanské dospělosti. 

Díky biřmování získávám sílu a inspi-
raci pro svoji službu a pro svědectví o své 
víře druhým lidem. Když se ohlédnu na 
těch necelých deset roků po svém biřmo-
vání, musím uznat, že byly a jsou plodné, 
i když si to člověk v přítomném okamžiku 
až tak neuvědomuje. Stalo se toho za tu 
dobu od biřmování mnoho. Přes dokon-
čení studií, získání práce na Centru pro 
rodinný život v Olomouci či osamostat-
nění se. Dostala jsem ještě jeden velký 
dar, který má s mým biřmováním velkou 
souvislost, a to svého manžela. Pocházíme 
z jedné farnosti. Znali jsme se od vidění, 
ale více jsme se poznali až na přípravě na 
svátost biřmování, na kterou jsme společ-
ně s ostatními rok chodili. Jsem vděčná 
knězi, který nás tenkrát připravoval za to, 
že se nám věnoval a že z mladých, kteří 
se na biřmování připravovali, vzniklo spo-
lečenství, do kterého jsme oba s Jožkou 
(mým manželem) chodili. Díky tomuto 
spolču a díky všem farním akcím, kterých 
jsme se aktivně účastnili, jsme se dobře 
poznali a dnes můžeme Bohu děkovat za 
to, že jsme tři roky manželé. 

Všechny ty životní situace, o kterých 
jsem psala, jsou běžné a přirozené; stu-
dia dokončuje, práci získává a manželství 
uzavírá mnoho lidí. Není to nic výjimeč-
ného. Čas od času je však potřeba si i tyto, 
zdánlivě obyčejné, životní situace připo-
menout, ohlédnout se za nimi a uvědomit 
si, že Duch Svatý v nás působí. Svátostí 
biřmování jsme pro něj lépe nastaveni 

a máme se učit využívat jeho darů pro 
plodnost a naplněnost našeho života. 

Představíme-li si lidský život jako 
strom, můžeme říci, že svátostí křtu ten-
to náš strom zapouští kořeny. Skrze svá-
tost eucharistie přijímá živiny a rozkvétá 
a skrze svátost biřmování přináší ovoce. 
Prosme, zvláště v těchto dnech očekávání 

Letnic, aby naše plody byly dobré a hojné. 
Ohlédněme se za dobou, která uplynu-

la od chvíle našeho biřmování, poděkuj-
me za všechny životní situace, které na-
staly a znovu opakovaně volejme: „Přijď,  
Duchu Tvůrce!“

Vzývat ho můžeme i následující mod-
litbou.   Lucie Cmarová

Modlitba za dary ducha svatého
Bože, Duchu Svatý,

Ty sám se v nás modlíš vzdechy nevyslovitelnými, vždyť my ani nevíme, za co se 
máme modlit. Přicházíme tedy za Tebou a dáváme Ti svolení k tomu, aby ses 
Ty sám v nás modlil tak, jak chceš, a za to, co Ty chceš. Dáváme Ti všechno to, 
co jsme Ti dosud dát nechtěli. Nejen to, čemu jsme se bránili vědomě, ale také 
to, co dosud zůstává v našem nevědomí. Dáváme Ti všechno to, co do nás zasel 
Zlý duch, aby nás odváděl od Tebe. Dáváme Ti to, co dosud vězí v našem těle, 
v našem rozumu i v našem srdci. Přijď se svými dary. Prosíme Tě.

Prosíme Tě o Tvůj dar moudrosti, abychom rozeznávali ve svém životě Boží zna-
mení a abychom je správně chápali. Přijď, Duchu Svatý. 

Prosíme Tě o Tvůj dar rozumu, aby nikdy náš rozum nestál proti naší víře, ale 
aby vždy sloužil k ještě hlubšímu a dokonalejšímu poznání Boha. Přijď, Duchu 
Svatý.

Prosíme Tě o Tvůj dar rady, abychom měli dostatek podnětů pro naše rozhodování 
a abychom se vždy rozhodovali s ohledem na Boží vůli, ale přesto svobodně 
a s vědomím, že Bůh žehná všem našim krokům, pokud nás nepřivádí do zá-
huby. Od takových kroků nás chraň. Přijď, Duchu Svatý.

Prosíme Tě o Tvůj dar síly, abychom měli odvahu opustit všechno, co nás odvádí 
od Boha a od plnění Jeho vůle a abychom vytrvali v Lásce Kristově za všech 
okolností. Vždyť nic nás od ní nemůže odloučit. Přijď, Duchu Svatý.

Prosíme Tě o Tvůj dar poznání, abychom dokázali rozeznat mylné představy 
o sobě, o svém životě i o Bohu a abychom poznali Pravdu, která osvobozuje. 
Přijď, Duchu Svatý.

Prosíme Tě o Tvůj dar zbožnosti, abychom stále více poznávali Boha a stále více 
toužili dorůstat do Jeho lásky. Přijď, Duchu Svatý.

Prosíme Tě o Tvůj dar bázně Boží, abychom se v každé životní situaci dokázali 
v pokoře sklonit před Bohem jako před svým Pánem a Bohem. Abychom se 
před Ním neskláněli ve strachu a otroctví, ale v lásce a svobodě dětí Božích. 
Přijď, Duchu Svatý.

Amen.
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evangelizace – tituly pro další formaci  
nejen katechetů

Karmelitánské nakladatelství v rámci 
edice Katecheze do kapsy vydalo drob-
nou knížku s názvem Evangelizace s od-
vahou a citem. Její název je současně 
výstižným shrnutím jejího obsahu. V této 
knížce nenajdeme žádné strhující příběhy 

či kázání a pro-
slovy, které nás 
doslova navnadí 
k evangelizač-
ní službě. Au-
torka (Michele  
Moran – členka 
katolické komu-
nity Sion, které 
se věnuje evan-
gelizaci) zde spíš 
stručným fakto-
grafickým stylem 
podává základní 

v posledních letech obzvlášť se setkáváme s pojmy evangelizace, nová 
evangelizace. a možná už jsme četli několik článků, které vysvětlovaly, 
co se pod danými pojmy skrývá, nebo vyslechli několik přednášek na 
dané téma. a co dál? Co s tím? Už víme, co to evangelizace je, ale jak 
ji zařadit do svého života? Jak s ní žít? zde bychom vás proto chtěli 
upozornit na několik knižních novinek, které mohou být praktickou po-
mocí při aplikaci evangelizace do konkrétního života a událostí, které 
přináší.

informace pro 
konkrétní služ-
bu evangelizace 
a ty doplňuje 
o  k o n k r é t n í  
praktické ná-
vrhy a rady, jak 
se na předávání 
víry připravit, 
jak navázat kon-
takt, jak uspo-
řádaně postu-
povat, aby naše 
svědectví neby-
lo chaotické. Kniha oslovuje jednotlivce, 
společenství i celé farnosti. Je vhodným 
materiálem a námětem pro farní spole-
čenství, ať už uvažují o službě evangeli-
zace, nebo ne, protože i těmto společen-
stvím může přinést praktické náměty do 

jejich života. Knihu za 109 Kč je možné 
objednat na adrese: www.ikarmel.cz 

Druhou publikací této edice, na kte-
rou bychom chtěli upozornit, je opět útlá 
knížka Slyší Bůh naše modlitby? Jejím 
autorem je belgický biskup André-Muti-
en Léonard, který se v této knize zabývá 
prosebnou modlitbou. Kniha je výstiž-
nou odpovědí na otázky, zda máme brát 
doslova Ježíšova slova o tom, že nás Otec 
vždy vyslyší? A jestli ano, proč to vždy 
a hned nevidíme? Jak se tedy modlit? Kni-
hu za 99 Kč je možné objednat na adrese:  
www.ikarmel.cz 

Třetí knihu, kterou bychom chtěli do-
plnit knihovničku k tématu evangelizace, 
je publikace vydaná Paulínkami s názvem 
Stormie od autorky Stormie Omartia-
nové. Tato kniha je autobiografií, na níž 
je cenné to, jak autorka popisuje vlastní 
příběh konverze. Z příběhu je patrné, že 
konverze není nějakým jednorázovým 
rozhodnutím, ale jedná se o dlouhodobou 
záležitost. Čtenáři může kniha pomoci 
ať už s orientací ve vlastním příběhu víry 
nebo s porozuměním těm, s nimiž se jako 
katecheté často setkáváme a toužíme jim 
nabídnout pomoc na jejich cestě hledání 
a nacházení. Knihu za 256 Kč je možno 
objednat na adrese: www.paulinky.cz, zde 
si můžete také přečíst ukázku.  
  Martina Orlovská

Poděkování za známky  
na misie

Milé sestry a bratři v Kristu!
Posílám Vám pěkný pozdrav a radost 

z přítomnosti Zmrtvýchvstalého Pána 
mezi námi. Opět Vám všem chci poděko-
vat za pomoc misiím pomocí použitých 
poštovních známek. Ať už je sbíráte, zasí-
láte, i těm, kteří pomáhají s jejich odlepo-
váním a tříděním. V minulém roce se toho 
sešlo opět velké množství.

Za Vás všechny, kdo se na této pomoci 
potřebným jakýmkoliv způsobem podílíte, 
bude v úterý 19. 5. 2015 ve Valašském Me-
ziříčí ráno v 6.30 hod. sloužena mše svatá.

Ať vítězný Pán Ježíš Vzkříšený,
Vaši lásku v radost promění.
Boží požehnání Vám vyprošuje 
Ludmila Vránová
pastorační asistentka
Křížkovského 8/60
Římskokatolická farnost
757 01 Valašské Meziříčí 

tři studenti Arcibiskupského gymnázia v kroměříži  
přijali svátost křtu

Více než rok se tři studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) připravo-
vali k přijetí svátosti křtu. Scházeli se každý týden ke katechezi a po poctivých, někdy 
možná náročných přípravách nastal ve středu 8. dubna jejich den „D“. Do příprav se 
zapojila i schola AG, která při obřadu vytvořila krásnou atmosféru. Na mši svaté bylo 
přítomno asi 200 studentů, kteří chtěli podpořit své kamarády, zúčastnili se také učitelé, 
rodiče a kamarádi z celé naší arcidiecéze. Mši svatou sloužil P. Martin Sekanina, školní 
kaplan AG, společně s kněžími z jiných farností. Za svého křestního patrona si Petra z 3. 
ročníku zvolila sv. Pavla z Tarsu, Simona ze sekundy Pannu Marii a David z 2. ročníku 

archanděla Michaela. V ho-
milii se otec Martin obrátil 
na katechumeny a pověřil je 
nelehkými úkoly, mezi které 
patří dosáhnout nebe. Dou-
fáme, že jim svým životem 
a příkladem budeme v tom-
to úkolu pomáhat. Celý ob-
řad byl velmi krásný a nejen 
nově pokřtění na něj budou 
dlouho vzpomínat. 

 Kristýna Masařová
studentka 3. ročníku  

AG v Kroměříži
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KvěTeN  2015
1. 5. pátek
 Svatý Hostýn – Mariapoli • arcibiskup Jan
2. 5. sobota
 Svatý Hostýn – Mariapoli • arcibiskup Jan
 9.30 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá na závěr 

kurzu pro pastorační pomocníky • biskup Josef
 10.00 hod. • Vsetín – mše svatá na závěr kurzu pro pasto-

rační pomocníky • generální vikář Mons. Josef Nuzík
 13.00 hod. • Slatinice – mše svatá a žehnání pramene  

sv. Jiří • kancléř P. Antonín Basler
3. 5. neděle
 9.15 hod. • Svatý Hostýn – zahájení poutní sezony a valná 

hromada Matice svatohostýnské • arcibiskup Jan
 10.30 hod. • Francová Lhota – mše svatá k 110. výročí na-

rození kardinála Štěpána Trochty • litoměřický biskup 
Jan Baxant

 14.00 hod. • Olomouc-Lošov – žehnání božích muk  
• biskup Josef

 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry) 
• biskup Josef

3. 5. neděle až 5. 5. úterý
 Svatý Hostýn – setkání děkanů • arcibiskup Jan
6. 5. středa
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – městská pouť k sv. Janu 

Sarkanderovi • arcibiskup Jan a biskup Josef
7. 5. čtvrtek
 14.00 hod. • Prostějov – vizitace děkanátu Prostějov  

• arcibiskup Jan
8. 5. pátek
 17.30 hod. • Vizovice – mše svatá a žehnání opravené zá-

mecké kaple • arcibiskup Jan
9. 5. sobota
 9.30 hod. • Dolany – seminář o farních evangelizačních 

buňkách • arcibiskup Jan
 15.00 hod. • Předina u Dobrochova – smírná mše svatá za 

oběti válek • arcibiskup Jan
10. 5. neděle
 10.00 hod. • Zlín – Sv. Filip a Jakub – biřmování • biskup 

Josef
 10.30 hod. • Ptení – biřmování • arcibiskup Jan
13. 5. středa
 19.00 hod. • Olomouc – akademická farnost – biřmování  • 

arcibiskup Jan
14. 5. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Nanebevstoupení 

Páně • biskup Josef
15. 5. pátek až 16. 5. sobota
 Olomouc – Diecézní eucharistický kongres • arcibiskup 

Jan a biskup Josef
17. 5. neděle
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – XIII. pouť podnikatelů  

• Mons. Vojtěch Šíma
 10.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá u pří-

ležitosti 20. výročí návštěvy sv. Jana Pavla II. a uložení 
jeho relikvií a tradiční pouť rodin • kardinál Stanisław 
Dziwisz z Krakova, arcibiskup Jan a biskup Josef

 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (arci-
biskupský kněžský seminář) • arcibiskup Jan

18. 5. pondělí
 16.30 hod. • Nedakonice – mše svatá u příležitosti  

100. výročí narození Mons. Dr. Josefa Ryšky • arcibiskup Jan

z diáře
aRcibiskupství

úmysly apoštolátu 
modlitby

Uzavřeno k 20. 4. 2015
Změna programu vyhrazena

21. 5. čtvrtek
 9.00 hod. • Štěpánov – konference kněží děkanátu Štern-

berk • arcibiskup Jan
23. 5. sobota
 10.00 hod. • Choryně – biřmování • arcibiskup Jan
24. 5. neděle
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – XIII. celonárodní pouť včelařů 

• biskup Josef
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Seslání Ducha 

Svatého a biřmování • arcibiskup Jan
26. 5. úterý
 18.00 hod. • Olomouc – dominikánský kostel – mše svatá 

spojená s biřmováním • arcibiskup Jan
27. 5. středa
 10.30 hod. • Olomouc – arcibiskupský kněžský seminář – 

mše svatá a Te Deum – pro studenty Teologického kon-
viktu • arcibiskup Jan

30. 5. sobota
 10.00 hod. • Zlín – Panna Maria Pomocnice křesťanů – 

biřmování • biskup Josef
 15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (Uherský Brod) • arcibiskup Jan
31. 5. neděle
 9.15 hod. • Měrůtky – Hradisko u Kroměříže – mše svatá 

a žehnání zvonu • generální vikář Mons. Josef Nuzík
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť moravských Matic  

• arcibiskup Jan
 10.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – pouť modliteb 

za nejmenší • biskup Josef

KvěTeN 2015

Úmysl všeobecný
Abychom odmíta-
li kulturu nezájmu, 
a tak dokázali mít 
starost o trpící bliž-
ní, 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.

ČeRveN 2015

Úmysl všeobecný
Za imigranty a uprchlíky, aby nalezli přijetí v zemích, do nichž 
přicházejí, a aby se tam s nimi jednalo s úctou.
Úmysl evangelizační
Za mladé lidi, aby osobní setkání s Ježíšem vzbudilo v mnoha 
z nich touhu nabídnout mu svůj život v kněžství nebo v zasvě-
ceném životě.
Úmysl národní 
Za církev, aby byla domovem a školou společenství.


