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Naši novokněží
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan 
Graubner udělí v sobotu 27. červ‑
na 2015 v 9.30 hod. v katedrále 
sv. Václava v Olomouci kněžské 
svěcení pěti jáhnům, absolven‑
tům Cyrilometodějské teologic‑
ké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci.                (strana 4)

Eucharistická hodina
Při příležitosti Diecézního eucharistického 
kongresu založil arcibiskup Jan Graubner 
společenství adorátorů arcidiecéze olo‑
moucké s názvem Eucharistická hodina. 
                                                               (strana 2)

Diecézní eucharistický kongres
Diecézní vyvrcholení letošního Ná‑
rodního eucharistického kongresu se 
v pátek 15. a v sobotu 16. května 2015 
uskutečnilo v Olomouci. Program pa‑
matoval na děti navštěvující výuku ná‑
boženství, na mladé lidi i na všechny 
věřící...                                     (strana 10)

Českou republiku navštívil arcibiskup 
z iráckého Mosulu
Olomouc, Kroměříž a Velehrad, ale také Prahu 
a Ostravu navštívil během své cesty po České 
republice ve dnech 11. až 14. května 2015 arci‑
biskup syrské katolické církve Yohanna Petros 
Mouche z iráckého Mosulu.             (strana 6)

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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Eucharistická hodina

Při příležitosti Diecézního eucharistického kongresu založil arcibiskup 
Jan Graubner společenství adorátorů arcidiecéze olomoucké s názvem 
Eucharistická hodina. Přihlásit se může každý diecézan (laici i duchov-
ní, dospělí i děti) prostřednictvím své farnosti, kde jsou k dispozici 
přihlašovací formuláře. Kdo uvede i e ‑mail, bude dostávat informace 
či duchovní materiály. Každý zapsaný do Knihy členů obdrží členskou 
knížku se svým jménem. Knížky budou rozeslány prostřednictvím otců 
děkanů v měsíci září. Členy prosíme o jednorázový dar 100 Kč jako pří-
spěvek na pořízení členských knížek.

SPOLEČENSTVÍ ADORÁTORŮ ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ

D E K R E T
Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský,
v  roce dvacátého výročí návštěvy svatého papeže Jana Pavla  II. v  Olomouci 

a  svatořečení diecézního kněze Jana Sarkandera, v den arcidiecézního eucharis‑
tického kongresu, který je součástí kongresu národního, ve snaze prodloužit mi‑
mořádnou slavnost do běžného života věřících a přispět k dlouhodobému a pravi‑
delnému prohlubování osobního vztahu věřících k Pánu Ježíši, vyhlašuje založení 
společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké, nazvané Eucharistická hodina.

Eucharistická hodina
1. Je duchovní společenství věřících. Člen‑
ství vzniká zapsáním do matriky členů, která je 
vedena na arcibiskupství. Každý přijatý obdr‑
ží členskou knížku. Společenství nemá právní 
subjektivitu. Pokud člen zemře, prosíme po‑
zůstalé, aby jeho úmrtí oznámili na Arcibis‑
kupství olomoucké.
2.  Společenství navazuje na historická sdru‑
žení a  eucharistická bratrstva, která v  někte‑
rých farnostech existovala už v barokní době, 
dokonce i  jako členské organizace světového 
Eucharistického arcibratrstva, jako napří‑
klad v  Olomouci u  sv.  Mořice z  roku 1677.  
Arcidiecézní bratrstvo (Jednota) vzniklo roku 
1870. V  roce 1918 bylo bratrstvo ve více než 
třech stech farnostech. Do dneška žije napří‑
klad v Nivnici. (Poprvé na světě bylo ustavičné 
klanění zavedeno v roce 1226 Ludvíkem VIII. 
v Avignonu ve Francii.)
3.  Členové společenství se snaží prožít půl 
hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý 
týden, minimálně však jednou za měsíc. Žádné 
konkrétní modlitby nejsou závazné. Členská 
knížka nabízí několik adoračních pobožností 
a jednotlivých modliteb, z nichž si může každý 
vybrat. Stejně tak může číst úryvky z  Písma, 
zvláště z evangelií, a rozjímat o nich, nebo se 
modlit vlastními slovy, či jen mlčky prožívat 
Boží blízkost, hledět na Ježíše skrytého ve Svá‑
tosti oltářní a vědět, že on se dívá na nás.
4.  Členové se snaží růst v osobním přátelství 
s  Pánem Ježíšem. Těší se na důvěrné chvíle 
s ním v modlitbě, ale myslí na něj i přes den 
při své práci. Snaží se mu líbit celým svým ži‑
votem. Protože Eucharistie uchovávaná ve sva‑
tostánku je plodem nejsvětější oběti mše svaté, 
snaží se podle svých možností být na mši svaté 
častěji, než je povinné.
5.  Aby jejich láska nebyla planým citem, sna‑
ží se sloužit Pánu Ježíši v potřebných se stej‑
nou láskou, s  jakou klečí u svatostánku. Když 
svatý Petr třikrát vyznal Pánu Ježíši: miluji tě, 
vždy ho Pán poslal pást své ovce. Chtěl, aby 
svou lásku ukázal činy. Blahoslavená Terezie 

z Kalkaty říkávala, že její řád je kontemplativ‑
ní, protože po ranní chvíli s Ježíšem v modlit‑
bě celý den slouží Kristu v nemocných, které 
ošetřují. Členská služba Ježíši v potřebných za‑
číná doma péčí o děti, nemocné či staré, může 
se rozvíjet v  dobrovolnické službě Charity či 
farnosti, může to být i péče o kostel. Jde o to, 
aby tato služba byla opravdovým a vědomým 
projevem lásky k Ježíši. Členové se snaží aspoň 
o půl hodiny takové služby za týden.
6.  Za každou půl hodinu adorace před svato‑
stánkem (výstav není podmínkou) může získat 
plnomocné odpustky pro sebe nebo pro duše 
v očistci, pokud je v milosti posvěcující, byl ten 
den u svatého přijímání, aspoň v té chvíli nemá 
zálibu v  žádném hříchu, ani lehkém, a  přidá 
jakoukoliv modlitbu na úmysl Svatého otce. 
Aspoň jednou měsíčně přistupuje ke svátosti 
smíření.
7.  Nemocní, kteří nemohou do kostela, mo‑
hou plnit členskou povinnost adorace a  zís‑
kávat stejné milosti, pokud se snaží adorovat 
aspoň na dálku, ze svého lůžka.
8.  Společenství považuje za své hlavní svátky 
Slavnost Těla a Krve Páně, adorační den pro‑
žívaný v každé farnosti jednou za rok a bdění 
s  Pánem v  Getsemanské zahradě na Zelený 
čtvrtek po obřadech a u Božího hrobu na Velký 
pátek a Bílou sobotu.
9.  Arcibiskup olomoucký nebo pověřený se‑
kretář sdružení slouží začátkem každého mě‑
síce mši svatou za živé a  zemřelé členy. Také 
členové se modlí za sebe navzájem i za zemřelé 
členy.
10.  Je ‑li ve farnosti více členů, snaží se 
o  společné klanění, nebo si rozdělují služby 
tak, aby mohl být kostel častěji otevřený pro 
další věřící. V takovém případě si mohou zvolit 
vedoucí/ho své skupiny. Volbu opakují každý 
rok.
11.  Duchovní společenství je svěřeno pod 
mocnou ochranu svatého Jana Sarkandera, 
který jako farář v  Holešově s  velkou vírou 
v  Kristovu přítomnost v  Eucharistii, vyšel 
v čele svých věřících s monstrancí v ruce vstříc 

vojskům, která chtěla město zničit. Vojsko 
změnilo směr a město bylo uchráněno.

Kéž Pán Ježíš provází mimořádnou přízní 
a zvláštním požehnáním všechny, kteří na jeho 
pozvání k  osobnímu přátelství odpoví velko‑
ryse. Kéž shlédne na jejich víru, vyslyší jejich 
prosby a od naší arcidiecéze i celé společnosti 
odvrátí všechny útoky zla, které ohrožují mír, 
lidské životy, mezilidské vztahy, duchovní 
i mravní prostředí či křesťanskou víru. Kéž bu‑
duje Boží království v srdcích těch, kteří se mu 
otevírají. Kéž skrze ně přinese uzdravení do 
našich rodin.

+ Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
metropolita moravský

V Olomouci 16. 5. 2015

Snímek Jana Hajdová
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6. 6. 1920 se narodil Josef Vlček, 
předseda Matice cyrilome‑
todějské v Olomouci a šéf‑
redaktor časopisu Světlo  
(95. narozeniny)            (jpa)

Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy.
Na Petra a Pavla den jasný a čistý – rok úrodný bude jistý.

LI ST Z K ALENDÁŘE

Červen 2015

Celostátní katolický  
sjezd v roce 1935

V  letošním roce, kdy slavíme 
Národní eucharistický kongres, 
si připomínáme také 80. výročí 
Celostátního katolického sjezdu, 
který se konal ve dnech 27. až 
30.  června  1935 v  Praze, a  často 
bývá označován jako Celostátní 
eucharistický kongres. Byla to jed‑
na z  největších (podle mnohých 
historiků největší), událostí života 
katolické církve v Československu 
mezi dvěma světovými válkami. 
Tohoto kongresu se zúčastnilo 
více než tři sta tisíc katolíků ze 
všech šesti národností žijících 
v  tehdejším Československu. Pa‑
pež Pius XI. na sjezd vyslal svého 
legáta  – pařížského arcibiskupa 
kardinála Jeana Verdiera.

První velké setkání se konalo 
v sobotu večer 29. června 1935 na 
Václavském náměstí, při němž před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní jednotlivé 
národnosti obnovily svůj křestní slib. Bylo to velké vyznání víry před celou veřejností. 
Druhé setkání se uskutečnilo na druhý den – v neděli dopoledne na strahovském stadio‑
nu. Zde pro všechny účastníky sloužil slavnou mši svatou papežský legát kardinál Jean 
Verdier.   Josef Pala

Snímek Pavel Nášel
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Naši novokněží a jáhni

Olomoucký arcibiskup Mons. 
Jan Graubner udělí v sobotu 
27. června 2015 v 9.30 hod. 
v katedrále sv. Václava v Olo-
mouci kněžské svěcení pěti 
jáhnům, absolventům Cyrilo-
metodějské teologické fakulty 
Univerzity Palackého v Olo-
mouci.

NOVOKNĚŽÍ A NOVÍ JÁHNI

Mgr. Pavel Macura
nar. 1. 3. 1980 Karviná

primice: neděle 5. července 2015,  
16 hod. – Zlín, kostel Panny Marie  

Pomocnice křesťanů

Mgr. Zdeněk Mlčoch
nar. 26. 12. 1987 Gottwaldov (Zlín)

primice: neděle 28. června 2015,  
16 hod. – Rataje u Kroměříže

 Vilém Pavlíček
nar. 13. 1. 1987 Svitavy

primice: sobota 4. července 2015, 
10 hod. – Svitavy

Ing. Mgr. Josef Slezák
nar. 10. 4. 1975 Gottwaldov (Zlín)
primice: pondělí 29. června 2015, 

16 hod. – Březnice

Mgr. Martin Rumíšek
nar. 16. 7. 1989 Kyjov

primice: pondělí 6. července 2015, 
10.30 hod. – Nová Lhota

Noví jáhni
Jáhenské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 11. července 2015 v 9.30 hod. z rukou olomouckého 
pomocného biskupa Mons. Josefa Hrdličky pro olomouckou arcidiecézi:
Jan Berka (1991) z farnosti Přerov ‑Předmostí
Mgr. Jiří Luňák (1983) z farnosti Polešovice
Bc. Tomasz Žurek (1985), z farnosti Szcepanów v Polsku
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AKTUALIT Y

Cyrilometodějské slavnosti – Velehrad 2015
Sobota 4. července
 9.00 mše svatá
 16.00 mše svatá pro vozíčkáře
 19.30 Koncert lidí dobré vůle
 23.00 biskupská půlnoční mše svatá

Neděle 5. července – hlavní pouť
 6.30 mše svatá – za farníky
 7.30 mše svatá, kterou celebruje provinciál Tovaryšstva Ježíšova
 8.30 mše svatá letošních novokněží
 9.40 modlitba růžence v bazilice
 10.30 slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou, kte‑

rou slouží biskupové Čech a Moravy – je přenášena Českou 
televizí a Českým rozhlasem Praha

 15.00 byzantsko ‑slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v ba‑
zilice

Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad.
Zdravotní službu zajišťuje Maltézská pomoc, o. p. s.

Neděle 12. července – malá pouť
 7.30 mše svatá
 7.30 biskupská mše svatá
 15.00 mše svatáSnímek Leoš Hrdlička

Prezident Miloš Zeman  
navštívil ve Vatikánu  

papeže Františka
Během krátké jednodenní návštěvy 

v Římě 24. dubna 2015 kromě audience 
u  papeže Františka navštívil prezident 
České republiky Miloš Zeman vati‑
kánský Státní sekretariát, zúčastnil se 
Modlitby za vlast ve Svatopetrské ba‑
zilice, položil květiny u  hrobů sv.  Jana 
Pavla II. a kardinála Josefa Berana a se‑
tkal se s českými studenty teologie v ko‑
leji Nepomucenum.

Papež František přijal českého prezi‑
denta s  manželkou a  doprovodem. Mezi 
Zemanovými hosty u  papeže byli také 
kardinál Dominik Duka, olomoucký ar‑
cibiskup Jan Graubner, opat strahovských 
premonstrátů Michael Pojezdný a  gene‑
rální představená sester boromejek Bohu‑
slava Maria Kubačáková.

Na konci audience papež František 
požehnal základní kameny dvou hospiců.

Do Vatikánu s  českým prezidentem 
přiletělo také více než 30 členů pěveckého 
sboru Stojanova gymnázia z Velehradu.

Na závěr návštěvy ve Vatikánu prezi‑
dent Zeman oznámil, že papež František 
přijal pozvání k návštěvě České republiky.

 (ps)

Vedení České biskupské konference beze změny
Na 101. plenárním zasedání českých a  moravských biskupů, které se konalo  

21. a  22.  dubna  2015 v  Praze, jeho účastníci volili také vedení České biskupské 
konference (ČBK).

Předsedou se stal opět pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, místopředse‑
dou olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Rovněž se doplňovala stálá rada ČBK; 
kromě předsedy a  místopředsedy ČBK jsou členy biskupové Mons. František Václav 
Lobkowicz z Ostravy a královéhradecký biskup Jan Vokál s generálním sekretářem ČBK 
Tomášem Holubem.   (ps)

Papež jmenoval kardinála Vlka svým vyslancem  
na oslavách Jana Husa

Papež František jmenoval kardinála Miloslava Vlka, emeritního pražského 
arcibiskupa, svým zvláštním legátem na připomínce 600. výročí smrti Jana Husa, 
která proběhne v Praze ve dnech 5. až 6. července 2015.

V předvečer Velkého jubilea roku 2000 označil papež Jan Pavel II. Jana Husa za čes‑
kého reformátora a  vyjádřil „hluboké politování nad krutou smrtí, k  níž byl Jan Hus 
odsouzen a která se pak stala zdrojem konfliktů a  rozdělení v myslích a  srdcích čes‑
kého lidu“. Tehdejší prezident Václav Havel, který byl v  Římě přítomen, prohlásil na 
setkání s papežem, že Jan Pavel II. svými slovy „sňal z beder českého národa staletou 
křivdu.“ Tehdejší Petrův nástupce tak učinil v promluvě k tzv. Husovské komisi, smíšené 
katolicko ‑protestantské komisi znalců dějin a teologie z České republiky, o jejíž vznik se 
zasloužil právě kardinál Miloslav Vlk. Na mnoha místech naší vlasti proběhnou k letoš‑
nímu 600. výročí Jana Husa národní slavnosti.  (www.radiovaticana.cz)

Změna ve vedení Papežských misijních děl v ČR
Do národní kanceláře Papežských misijních děl České republiky nastoupil 

v polovině dubna nový ředitel Mgr. Leoš Halbrštát (1962), trvalý jáhen z králové‑
hradecké diecéze, který vystřídal P. Ing. Mgr. Jiřího Šlégra ve vedení Národní kan‑
celáře Papežských misijních děl.   (ps)
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Českou republiku navštívil arcibiskup z iráckého Mosulu
Olomouc, Kroměříž a Velehrad, ale také Prahu a Ostravu navštívil během své 

cesty po České republice ve dnech 11. až 14. května 2015 arcibiskup syrské kato‑
lické církve Yohanna Petros Mouche z  iráckého Mosulu. Jeho návštěvu inicioval 
olomoucký arcibiskup Jan Graubner v souvislosti se Dnem modliteb za pronásle‑
dované křesťany. Tento den se každoročně slaví 6. neděli velikonoční, letos tedy 
připadl na 10. května.

Čtyřdenní program iráckého arcibiskupa začal v pondělí 11. května prohlídkou olo‑
mouckého arcibiskupství, katedrály a  Arcidiecézního muzea. Večer slavil mši svatou 
v olomoucké katedrále. Na druhý den navštívil Prahu, kde se setkal s kardinálem Domi‑
nikem Dukou.

Ve středu 13. května navštívil Velehrad a Kroměříž. Studentům Stojanova gymnázia 
na Velehradě irácký arcibiskup přiblížil, čím si od loňského června prošli křesťané v ob‑
lastech dnes ovládaných tzv.  Islámským státem, i  to v  jakých nelidských podmínkách 
tam křesťané momentálně žijí.

„Naše současná zkušenost s muslimskými fanatiky, začala invazí do města Mosul po 
ostudném stažení se irácké armády, která tam za sebou zanechala zbraně. Ty se dostaly 
do rukou džihádistů," popsal irácký arcibiskup nesnesitelný život křesťanů po invazi 
džihádistů do Mosulu.

Při návštěvě Kroměříže slavil v kostele sv. Jana Křtitele mši svatou, jejímiž účastníky 
byli především studenti zdejších středních škol, ale i mnoho dalších věřících. Mše svatá 
byla sloužena v kombinaci jazyka českého, latinského a v řeči, kterou hovořil Ježíš, v ara‑
mejštině. V besedě, která se uskutečnila v aule Arcibiskupského gymnázia, arcibiskup 
Mouche popsal současnou situaci iráckých křesťanů. Tisíce lidí z  jeho diecéze se roz‑
hodly opustit zemi a odejít do Libanonu, Jordánska, Turecka a Evropy. On sám musel 
uprchnout před islámskými bojovníky po nečekané invazi do města Mosul. Nyní žije 
v Kurdistánu a osobně každý den navštěvuje své diecézany, povzbuzuje je a slouží pro 
ně mši svatou. Ze solidarity s věřícími bydlel i v táboře „Marthe Chmonie“, čítajícím více 
než dva tisíce osob, kde např. lidé chodili spát podle stanoveného systému a po několika 
hodinách lůžko přenechali někomu jinému. Jejich víra v Ježíše Krista, morálka a zvyky 
jsou jim dražší než majetek, půda a pohodlí. Velmi trpí dlouhým pobytem v cizím pro‑
středí, přičemž očekávají chvíli, kdy se budou moci vrátit do svých domovů, jak jen to 
bude možné.

Po zodpovězení dotazů z početných řad návštěvníků byla předána částka 34 tis. Kč, 
která se během tohoto večera vybrala. Arcibiskup Mouche vyjádřil naději, že se vždy na‑

jdou lidé dobré 
vůle, kteří učiní 
kroky k  překo‑
nání této krizové 
situace, jíž iráčtí 
křesťané proží‑
vají.

Věřící v Čes‑
ké republ ice 
však na křesťany 
žijící na Blízkém 
východě neza‑
pomínají ani po 
zbytek roku. Na 

sbírkovém kontě Charity Česká republika pro pomoc obyvatelům Iráku, kteří utekli 
před islamisty, bylo k 31. březnu 2015 již více než pět milionů korun.

Během čtvrtečního dopoledne se pak arcibiskup iráckého Mosulu seznámil s čin‑
ností Arcidiecézní charity Olomouc.

Na otázku, zda budou mít křesťané v budoucnu vůbec odvahu vrátit se do svého 
rodného kraje a zda bude možné soužití s jejich sousedy – muslimy, považovanými za 
džihádisty, arcibiskup odpověděl: „Jsme lidé míru, nechceme, nyní ani v budoucnu, aby 
se naše vesnice proměnily v bitevní pole. Přejeme si návrat domů, jakmile to bude po 
odchodu muslimských fanatiků a neúspěchu jejich ideologie jen možné.“

Mons. Yohanna Petros Mouche se narodil roku 1943 v iráckém městě Karakoš 
(dnes Bachdída), roku 1968 byl vysvěcen na kněze pro syrskou katolickou diecézi 
Mosul a roku 2011 se stal arcibiskupem Mosulu na severu Iráku. Po útoku v syr-
skokatolickém kostele Svaté Rodiny v Kirkúku dne 2. srpna 2011 odsoudil slabost 
a nečinnost irácké vlády. V srpnu roku 2014 musel uprchnout před islámskými bo-
jovníky a od té doby navštěvuje a povzbuzuje křesťanské uprchlíky v Kurdistánu.

 Pavel Skála a Luisa Ščotková

Opravenou kapli  
ve Vizovicích požehnal  
olomoucký arcibiskup

Nově zrenovovanou zámeckou kapli 
Panny Marie Matky dobré rady ve Vizo‑
vicích požehnal 8.  května olomoucký 
arcibiskup Mons. Jan Graubner, který 
zde také sloužil slavnostní mši svatou.

Při této příležitosti vzpomněl na své 
působení ve vizovické farnosti v  letech 
1982 až 1990. „Rád na toto období vzpo‑
mínám. I  na tuto kapli, kterou bylo má‑
lokdy možné navštívit. Myslím si, že je 
jedním z mimořádných pokladů, navenek 
se nezdá, že by uvnitř zámku byl skrytý 
takový krásný kostelík. Druhá věc je, že je 
tu, podle mého názoru, snad největší sbír‑
ka ostatků svatých na Moravě,“ zdůraznil 
olomoucký arcibiskup a  k  tomu dodal 
prosbu: „Věřím, že kaple přinese nejen tu‑
ristům možnost vidět zajímavosti, ale také 
krásu a příležitost soustředit se k meditaci 
v tak mimořádném posvátném prostoru.

Obnova kaple, která je majetkem stá‑
tu, si vyžádala téměř dvacet milionů ko‑
run, z toho na stavební práce připadlo více 
než osm milionů korun. Při restaurování 
byla věnována největší pozornost ústřed‑
nímu prostoru hlavního oltáře a  vybra‑
ným částem oltářů bočních.  Josef Pala

Statistika olomoucké  
arcidiecéze za rok 2014
(V závorce jsou údaje za rok 2013)

Křty ...........................................4 615 (4 429)
Biřmování ................................1 158 (1 414)
První svaté přijímání .............2 468 (2 502)
Počet sňatků ..............................1221 (1304)
Pomazání nemocných ...... 22 517 (23 635)
Počet pohřbů .............................5162 (5260)
Počet kněží  
    v činné duchovní správě ........... 315 (322)
Průměrná návštěva 
    nedělních bohoslužeb .... 90 029 (91 710)

 (ps)

Snímek Barbora Grombířová

Snímek Miroslav Snopek
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Srozumitelné předávání 
Božího slova jako skutek 

lásky
Prohloubit vztah k  Božímu slovu, 

udělat si lepší představu o  Písmu sva‑
tém jako celku a  poznat, co je třeba 
dělat pro srozumitelné předávání textů 
Písma při liturgii, to bylo cílem vzdělá‑
vacího kurzu určeného lektorům Boží‑
ho slova v arcidiecézi olomoucké. Kurz 
čtení Božího slova v liturgii se uskuteč‑
nil již v  letech 2003 až 2005, podruhé 
byl zahájen roku 2011 a s menší pauzou 
byl zakončen v květnu 2015.

Impuls k uskutečnění nové série vzdě‑
lávacího kurzu pro lektory olomoucké 
arcidiecéze vzešel od biskupů a  kurz byl 
zahájen během května  2011 v  děkanátu 
Hranice. Série čtyř setkání se postupně 
uskutečnila ve většině děkanátů olomouc‑
ké arcidiecéze a prakticky všude se setkala 
s velmi dobrým ohlasem. Největší zájem 
o ni jevili v děkanátu Veselí nad Moravou, 
kde se k účasti přihlásilo 116 lektorů, hoj‑
ně navštěvován byl kurz i ve Vsetíně, Pro‑
stějově, Uherském Hradišti či Kroměříži. 
Celkem se ho zúčastnilo víc než tisíc lek‑
torů, osvědčení dostalo 1033 účastníků.

Obsah kurzu tvořila čtyři setkání.  
První, zahajovací přednášky se ujal světí‑
cí biskup Josef Hrdlička, který poslucha‑
čům představil službu lektora na vybra‑
ných biblických textech pojednávajících 
o  předávání Božího slova. Poukázal také 
na duchovní rozměr této služby a  její 
přínos pro osobu lektora i  na související 
odpovědnost. Děkanáty Vizovice a Valaš‑
ské Klobouky na této přednášce přivítaly 
arcibiskupa Jana Graubnera. Doc. P. Petr 
Chalupa zase účastníkům umožnil pohled 
na Bibli jako celek a vysvětlil lektorům, jak 
je Bible rozdělena a jak se v ní orientovat.

Druhá půle vzdělávacího kurzu byla 
pak věnována mluvenému projevu jako 
prostředku srozumitelného a  kvalitního 
předání Božího slova. Ve dvou setkáních, 
přičemž první bylo teoreticko ‑praktické 
a  druhé čistě praktické, pomáhala pas‑
torační asistentka Martina Pavlíková 
lektorům pronikat do mluvené podoby 
českého jazyka, seznamovala je s pravidly 
spisovné výslovnosti i  s  nezbytnou hla‑
sovou a mluvní technikou. To vše přitom 
směřovalo ke srozumitelnému předání 
myšlenek daného textu.

Ti, kdo by se k  myšlenkám kurzu 
a  k  významu duchovní služby lektora 
chtěli vrátit, tak mohou učinit prostřed‑
nictvím knihy „Vezmi a čti“, kterou sesta‑
vil biskup Josef Hrdlička právě jako plod 
svých přednášek pro lektory. Publikace 
obsahuje řadu zamyšlení nad duchovním 
rozměrem této služby a  jako inspirující 
pastorační pomůcku by ji měl znát každý 
lektor, aby Boží slovo jím přednášené co 
nejúčinněji zasáhlo posluchače.

 Jiří Gračka

Snímek Zdeněk Poruba

Zahájení poutní sezony na Svatém Hostýně
Letošní poutní sezonu na Svatém Hostýně zahájil na první květnovou neděli 

olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Po slavnostní mši svaté následovala valná hromada Matice svatohostýnské, při níž 

bylo oceněno dvacet zasloužilých členů Matice svatohostýnské, kteří obdrželi Svatohos‑
týnskou medaili spolu 
s  pamětním listem jako 
projev uznání a  vděč‑
nosti za mnohaletou 
obětavou práci pro nej‑
navštěvovanější morav‑
ské poutní místo. Matice 
svatohostýnská spolu 
s  duchovní správou na 
Svatém Hostýně touto 
formou oceňuje zásluž‑
nou činnost obětavých 
poutníků a ctitelů Panny 
Marie Svatohostýnské 
pro zvelebování poutní‑

ho místa. Od roku 2009, kdy byly uděleny první Svatohostýnské medaile, ocenila Matice 
svatohostýnská již 132 zasloužilých věřících.  Josef Pala

Farníci zbudovali muzeum svému největšímu rodákovi
Ve Francově Lhotě, rodné obci kardinála ThDr. Štěpána Trochty, bylo 3. květ‑

na  2015 otevřeno muzeum tohoto největšího místního rodáka. Expozice v  jeho 
rodném domě seznamuje návštěvníky s životem i biskupským působením kardi‑
nála Trochty. Muzeum slavnostně otevřel a požehnal Trochtův nástupce v úřadu 
litoměřického biskupa Mons. Jan Baxant.

Při slavnosti bylo zdůrazněno, že se jedná o iniciativu místních občanů, kteří z velké 
části sami dům zrekonstruovali, když na něj – zcela zchátralý – vybrali před osmi lety 
peníze ve veřejné sbírce.

Slova vděčnosti si vyslou‑
žili také dva iniciátoři celé‑
ho projektu, kteří se však ze 
zdravotních důvodů nemohli 
slavnosti zúčastnit: bývalý 
farář P.  Anton Kasan a  far‑
ník Jaroslav Novosad, autor 
několika publikací o  Troch‑
tovi i textů v nově otevřeném 
muzeu.

Litoměřický biskup Jan 
Baxant ve své homilii při‑
pomněl významné milníky 
Trochtova života. „Štěpán 
Trochta byl vězněn nacisty 
i komunisty, zastupoval také československé biskupy při vyjednávání s vládou,“ zmínil 
a pokračoval: „Chtěl vždy jednat čestně a přitom podle svého svědomí, nikdy ne slaboš‑
sky nebo křivě. Spoléhal na to, že skrze jeho ústa a ruce jedná Bůh, jehož je nástrojem,“ 
uvedl biskup.   Pavel Skála

Změna ve vedení Českobratrské církve evangelické
Na prvním zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické (ČCE), které se 

konalo v  Praze ve dnech 14. až 17.  května  2015, byl zvolen do čela ČCE na šestileté 
období jako nový synodní senior dosavadní evangelický farář v Pardubicích Mgr. Daniel 
Ženatý (*1954), který působil v letech 1980 až 1990 jako vikář a později jako evangelický 
farář ve Valašském Meziříčí.   (jpa)

Zemřel P. Jan František Káňa, strahovský premonstrát
Ve věku 77  let zemřel 28.  dubna  2015 ve Šternberku dlouholetý farář z  Mořkova 

u Nového Jičína P. Ing. Jan František Káňa, O.Praem. Poslední rok svého života prožil 
v komunitě premonstrátů na Svatém Kopečku u Olomouce. Pohřben byl v Čeladné.

 (jpa)
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Poutě u sv. Antonína  
v Blatnici pod Svatým Antonínkem

Domácí pouť ke cti sv.  Antonína: 13.  června  – mši svatou  
v 17 hod. slouží P. Josef Červenka, farář z Lidečka

Hlavní pouť ke cti sv. Antonína: 14. června – mši svatou 8 hod. 
slouží P.  Alfred Volný, ředitel Teologického konviktu v  Olo‑
mouci; v 9 hod. slouží P. Miroslav Reif, farář z Ostrožské Lho‑
ty; hlavní mši svatou 10.30 hod. slouží P. Petr Vrbacký, spiri‑
tuál Teologického konviktu v  Olomouci; 14 hod. – adorace, 
slavnostní odpoledne „Chceme ti zazpívat“

Pouť sv. Petra a Pavla – národní pouť Sekulárního řádu fran‑
tiškánského: 28. června; mši svatou 9 hod. slouží P. Miroslav 
Reif, farář z Ostrožské Lhoty; mši svatou v 10.30 hod. slouží 
P. Petr Petřivalský, OFM Cap., z Brna

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

Adorace na Svatém Hostýně
Pravidelné adorace Nejsvětější Svátosti oltářní v kapli sv. Josefa 
na Svatém Hostýně se konají vždy na první pátek v měsíci a ka‑
ždou sobotu (do 17. října 2015) v době od 10.30 do 12.45 hod.

Pátá pouť lékařů a pracovníků  
ve zdravotnictví

Koná se v  sobotu 13.  června na Svatém Hostýně. Mši svatou 
v 10.15 hod. slouží P. Ing. Jiří Šolc, SJ, rektor baziliky.
Bližší informace: MUDr.  Libuše Benešová, e ‑mail: 
libuse.bene@gmail.com, MUDr.  Mořic Jurečka e ‑mail: 
moric.jurecka@seznam.cz

Duchovní cvičení VIA
Duchovní cvičení určená pro mladé muže od 17 do 40 let, kte‑
ří 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 Hos‑
týně, zájem o večeři nebo snídani na Svatém Hostýně a telefo‑
nický kontakt na vaši osobu.

4. setkání ovdovělých
Koná se 9. června ve Štípě u Zlína. Hlavní celebrantem mše svaté 
v 10 hod. v místním poutním kostele bude P.  Jan Linhart, bis‑
kupský vikář pro pastoraci královéhradecké diecéze.
Bližší informace: e ‑mail: apanakova@volny.cz, tel.: 604 252 629, 
e ‑mail: dubska.marie@volny.cz, tel.: 739 709 018
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Camp pro katechety?
V letošním roce připravuje katechetické centrum na prázdniny 
týdenní camp pro katechety, který je otevřený také všem těm, 
kteří se nějak podílejí na pastoraci ve farnostech. 
Camp nese název „Setkání s Boží láskou“. Proč právě takový ná‑
zev, který stojí na hranici? Na hranici bezobsažné fráze a hlu‑
boké reality, na hranici kýče a  Pravdy. A  cožpak může někdo 
někomu zajistit setkání s Boží láskou? Nemůže. A přece setkání 
s  Boží láskou by mělo být naší každodenní realitou. Realitou, 
z níž pak vyrůstá naše koinonia (společenství), liturgia (slavení, 
bohoslužba), diakonia (služba bližním) a  martýria (svědectví). 
A právě tímto úhlem pohledu bychom se chtěli naučit objevovat 
Boží lásku během tohoto společného týdenního pobytu. 
Účelem tohoto týdne je naučit se objevovat přítomnost Boží lás‑
ky ve Starém zákoně (mnoho lidí si starozákonního Boha před‑
stavuje jako někoho nudného, nebo až bezcitně přísného), v No‑
vém zákoně (chceme se zde naučit nově objevovat Ježíše v tom, 
co už snad rutinně známe), v eucharistii (která je vrcholem Boží 
lásky, my však někdy v  záplavě všednosti na to zapomínáme), 
v  putování (tedy i  nějaké oběti). Současně bude praktickým 
úvodem do modlitby s Písmem svatým (ranní modlitba) a do ti‑
chého rozjímání (odpolední půlhodina silentia), modlitby chval 
a klanění při adoraci. Celý pobyt je koncipován tak, aby se stal 
účinnou součástí permanentní formace ke katechetické službě.
Letošní Camp pro katechety se bude konat od 27. do 31. červen‑
ce v Újezdě u Uničova.
Podrobnosti najdete na: www.katechetiolomouc.cz; přihlašo‑
vat se můžete na kontaktech: e ‑mail: katecheti@arcibol.cz, tel.: 
587 405 241, 739 344 128

Týdenní pobyt pro osamělé matky s dětmi 
ve Fryštáku u Zlína

Tento pobyt od 19. do 25. července je určen pro všechny mat‑
ky, které z  různých důvodů (neprovdání se, rozvodu, ovdově‑
ní  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 zahrnuje 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 společných modliteb. Rekreační část se‑
tkání je v odpoledních hodinách a lze ji trávit buď individuálně, 
nebo se zapojit do společně připravovaného 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

Vzpomínky na kněze Pavla Kupku
Prosíme ty, kteří mají osobní vzpomínku na P. Pavla Kupku (kněž‑
ské svěcení 1978, úmrtí 1991), aby se o ně podělili do připravo‑
vaného sborníčku. Více informací poskytne: Marcela Řezníčko‑
vá, Biskupské nám. 2, Olomouc, e‑mail: reznickova@arcibol.cz
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DIE C ÉZ NÍ EUC H ARI STIC KÝ KONG RE S

Diecézní vyvrcholení letošního Národního eucharistického kongresu 
se v pátek 15. a v sobotu 16. května 2015 uskutečnilo v Olomouci. Pro-
gram pamatoval na děti navštěvující výuku náboženství, na mladé lidi 
i na všechny věřící. Celkem se jej zúčastnilo přes šest tisíc lidí. Během 
kongresu byl také ohlášen vznik diecézního společenství adorátorů.

Setkání dětí v rámci 
Diecézního  

eucharistického kongresu

V pátek 15. května přijelo čtyři a půl 
tisíce dětí do Olomouce. Co je sem při‑
vedlo?

Když jsem se dívala od stolečku s  in‑
formacemi na shromážděný dav v  Ko‑
runní pevnůstce, vzpomněla jsem si na 
„leitmotiv“ celé dlouhé přípravy – při‑
vést věřící naší arcidiecéze blíž ke Kristu. 
A nyní jsme to viděli – ti lidé zde nebyli 
kvůli zábavě, ti přijeli kvůli Kristu, a  my 
jsme zažili, že Bůh odpovídal. Zvláštní 

milost spočívala nad celým dnem, počí‑
naje počasím ignorujícím původní mokré 
předpovědi nebo desítkami ochotných 
dobrovolníků, kteří pomáhali při přípravě 
i organizaci tohoto dne.

Program začínal v  10 hodin. Ve tři‑
čtvrtěhodinovém pásmu dokázali mo‑
derátoři s  dětmi navázat osobní kontakt 
a zapojit je do dialogu, poslouchání Špid‑
líkovy pohádky a protáhnutí se při ukazo‑
vacích písničkách. Za hodinu začala mše 
svatá, kterou celebroval otec arcibiskup 
Jan Graubner a  spolu s  ním dalších 120 
kněží, kteří sem děti z  farností doprovo‑
dili. Homilii měl připravenou otec biskup 
Josef Hrdlička. Také on zapojil děti do 
dialogu, když spolu procházeli okamžiky 
ve mši svaté, které vyjadřují základní slo‑
va při komunikaci s druhými lidmi a také 

s Bohem: prosím, děkuji, promiň a mám tě 
rád. Tisíce dětí nadšeně odpovídaly, když 
se jich otec biskup ptal, co odpovídáme, 
když nás kněz vyzve slovy „Vzhůru srdce“.

Po mši svaté si děti snědly své svačiny 
a  pomalu se přemisťovaly k  místům, na 
nichž probíhal další program. Asi třetina 
dětí zůstala v  pevnůstce na divadle Víti 
Marčíka. Ani on během svého ztvárnění 
pohádky O šípkové Růžence nenechal děti 
jenom tak sedět a pasivně sledovat dění na 
pódiu. Další skupinka dětí se přesunula 
k  soutěžním stanovištím v  Bezručových 
sadech, kde na ně čekaly mj. lanové ak‑
tivity, výtvarná dílna, týmové hry a  také 
prezentace časopisů Nezbeda, Duha, In! 
a Tarsicius. Jiní využili času k prohlídko‑
vému programu v arcibiskupském paláci, 
katedrále či Arcidiecézním muzeu anebo 
k procházce po Olomouci.

Odpolední program tvořily adorace 
dětí v jednotlivých kostelích v centru Olo‑
mouce, například v  katedrále sv. Václava 
se sešly děti z  děkanátů Uherský Brod 
a Uherské Hradiště. Na adoraci se připra‑
vily tím, že v  hodinách náboženství při‑
chystaly červené kalíškové svíčky s vlast‑
ními prosbami. Každé dítě pak svou svíčku 
položilo v katedrále do velkého červeného 
srdce, které bylo symbolem Božího srdce. 
Při první písničce se celé rozzářilo téměř 
šesti sty plamínky. Děti se aktivně zapojily 
do chval, díků a proseb a modlily se také 
jmenovitě za každou farnost obou děka‑
nátů. Díky vedení P. Zdeňka Klimeše děti 
vnímaly živého Pána Ježíše v  eucharistii, 
při modlitbě, zpěvu i v tichu.

Celé setkání se vyznačovalo radost‑
ným pokojem, a  to i  navzdory tempera‑
mentu a živosti dětských účastníků. Ma‑
lým zázrakem byla ukázněnost dětí (a  to 
i  při adoracích), které podle slov jedné 
paní učitelky bývají v květnu občas i doce‑
la protivné. Tady ale byly jako vyměněné – 
vstřícné a  nadšené. V  každém okamžiku 
bylo zřetelné, že se za tuto akci nemodlili 
jen ti, kdo ji připravovali, ale že se stala zá‑
ležitostí celé arcidiecéze, spojených srdcí 
v práci i modlitbě.

A tak zde děti mohly prožít živé spo‑
lečenství v  živé církvi s  živým Ježíšem. 
A  požehnání tohoto dne s  sebou přivez‑
ly až domů. Někde měli v neděli již první 
svaté přijímání a duch závěrečné písničky 
„Pošli mě, půjdu já“ se dostal i do atmosfé‑
ry slavnosti prvokomunikantů. 

Apelem na nás všechny zúčastněné je, 
jak milosti obdržené v tento den, dál zúro‑
číme.

Děkujeme všem, kteří přispěli ke 
zdárnému průběhu setkání, především 
všem kněžím, katechetům a  dobrovolní‑
kům z  farností, kteří děti na toto setká‑
ní doprovodili.         Martina Orlovská,  
 Eva Blešová, Ludmila Němcová

Snímky Jana Hajdová
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Zvláště v barokní době, od poloviny 17. století došlo k nárůstu čet-
nosti vzniku náboženských bratrstev s různým zaměřením (úcta Krista 
a jeho ran apod., Panny Marie apod.). Příslušnost k těmto nábožen-
ským bratrstvům znamenala společenskou aktivitu, ale také veřejné 
přihlášení se ke katolické víře. Věřící do nich vstupovali s touhou na-
pomoci své spáse, tak také s touhou po společenském vzestupu, za-
řazení. Oba dva motivy spolu byly úzce spojeny a nelze tedy tvrdit, že 
by lidé vstupovali do bratrstev pouze z jednoho či druhého důvodu, 
protože náboženský a společenský život byl úzce propojen. Hlavním 
společným motivem všech bratrstev byla snaha vyhnout se věčnému 
zatracení a zkrátit si pobyt v očistci (za zemřelé členy byly slouženy 
mše apod.), většina bratrstev byla nadána speciálními odpustkovými 
privilegii.

I  v  případě, že se nejednalo o  výslovně eucharistická bratrstva, bylo povinností 
členů pravidelně se účastnit bohoslužeb, často přijímat eucharistii, ale také měli do‑
provázet kněze, který donášel eucharistii nemocným.

Další náplň bratrstev (nepřetržitá modlitba, adorace) vedla ke vzniku společenství, 
která se zaměřila na ustavičné uctívání Nejsvětější svátosti. To bylo organizačně nároč‑
nější – bylo nutné zajistit dostatečné množství adorátorů. Do pražské arcidiecéze toto 
bratrstvo uvedl v roce 1773 (tj. deset let před zrušením bratrstev) arcibiskup Petr An‑
tonín Příchovský pod názvem bratrstvo Ustavičného velebení Nejsvětější Svátosti. Svůj 
záměr sdělil arcibiskup kněžstvu, vysvětlil zásady organizace tohoto bratrstva a vyzval 
kněze, aby zajistili 
jeho činnost. Kon‑
zistoř určila kaž‑
dému kostelu v ar‑
cidiecézi den, kdy 
v něm měla adorace 
probíhat. Faráři pak 
byli povinni zajistit 
adorátory, ve far‑
nostech probíhala 
adorace od 6 do 
19 hodin, v nočních 
hodinách pak měla 
adorace probíhat 
v klášterních koste‑
lích a kaplích.

„Z latá  doba“ 
náboženských bra‑
trstev skončila reformami císaře Josefa II. Bratrstva byla považována za zbytečná a kri‑
tizováno bylo také jejich privilegované postavení ve farnostech. Josef  II. se rozhodl 
v  roce 1783 zrušit dosavadní bratrstva (a zestátnit jejich majetek). Ve 30. letech 19. 
století si pražská arcibiskupská konzistoř vyžádala od farářů zprávu, jaká bratrstva se 
v  jednotlivých farnostech dříve nacházela a zda by jejich obnova byla žádoucí. Část 
duchovních žádala jejich obnovu, mnozí jiní byli proti. Skutečně došlo k obnově ně‑
kterých bratrstev, zvláště ve druhé polovině 19. století. Stanovy musely být schváleny 
příslušným ordinariátním úřadem (často byly publikovány i v ordinariátních listech). 
Avšak došlo k proměně jejich cílů, nešlo jen o modlitby za zemřelé, ale zvláště o upev‑
nění katolické identity, plnění náboženských povinností a  službu bližním, nešlo již 
tolik o společenskou prestiž. Před konáním Prvního vatikánského koncilu olomoucký 
arcibiskup Bedřich Fürstenberg doporučoval k projednání na koncilu i otázku zbož‑
ných bratrstev, která považoval za velmi přínosná a litoval jejich zániku.

                                                                                                         Jitka Jonová

Náboženská bratrstva  
a eucharistická úcta

Eucharistie buduje  
společenství

Rozmlouvat s  eucharistickým Kris‑
tem v  rámci diecézního kongresu přišli 
také mladí lidé. Program pro ně zahájila 
večerní mše svatá v katedrále. Arcibiskup 
Jan Graubner je ve svém kázání povzbu‑
dil, aby se poučili od společenství prvních 
křesťanů. „Nic se tam neříká, že by řešili 
problémy a měli spory, že by dělali rekla‑
mu či nábor, že by někoho lanařili. Ne, oni 
byli plní radosti, a proto byli v oblibě a lidé 
se k nim přidávali. Vaše společenství taky 
poroste, když bude vyzařovat ušlechtilou 
radost.“

Tu je podle arcibiskupa Graubnera 
možné získat jen tehdy, nechá ‑li člověk 
v sobě působit Ducha Svatého. Vyjmeno‑
val pak tři charakteristiky prvních křes‑
ťanů – setrvávání v  apoštolském učení, 
vytváření společenství a  také společná 
eucharistie a modlitba. 

„Eucharistie buduje společenství,“ řekl 
v  závěru své homilie olomoucký arcibis‑
kup a dodal: „Modlím se za to, aby prožití 
eucharistického kongresu bylo obdarová‑
ním pro každého z vás a velkým impulsem 
pro mladá společenství ve vašich farnos‑
tech.“ Po mši svaté pak následovala adora‑
ce s řeholníky a také večer chval.

„Eucharistická hodina“ 
před Nejsvětější svátostí 

i s potřebnými
Hlavní část sobotního programu, k ně‑

muž se do Olomouce shromáždilo na dva 
tisíce věřících z celé arcidiecéze, byla za‑
hájena v 10 hodin a účastníci si mohli vy‑
brat jednu z pěti přednášek, věnovaných 
například liturgického slavení, plodům 
svatého přijímání či vztahu mezi eucha‑
ristií a rodinou. Po přednášce a následné 
adoraci se pak účastníci vydali z  jednot‑
livých kostelů průvodem do katedrály 
sv. Václava a  zde v  15 hodin začala mše 
svatá, kterou slavil arcibiskup Graubner. 
Ve své homilii připomenul příklad prv‑
ních křesťanů, o nichž se zmiňovalo první 
čtení této mše, a zmínil, že „láska pro ně 
byla víc než majetek, byli svorní, v radosti 
a  s upřímným srdcem chválili Boha, byli 
oblíbení a stále jich přibývalo.“ Pokračoval 
pak vzpomínkou na svou první návštěvu 
Svaté země a  především Kalvárie, kde si 
uvědomil, že stejně mimořádná událost 
jako zde se odehrává při každé mši svaté. 

„Co udělat pro to, aby nám došlo, oč 
při mši jde, s kým se tu setkáváme, koho 
to přijímáme?“ položil pak otázku a  při‑
podobnil věřící k  emauzským učední‑
kům z evangelijního textu, kteří odcházejí 
z kostela unavení a zklamaní a nevnímají 
přitom, jak se vzdalují od Boha. „On však 
nepoznán kráčí s  nimi. Dává příležitost 
sdělit se, otevřít srdce, nabízí Boží slovo,“ 
dodal arcibiskup Graubner.

   Jiří Gračka

Snímek Jana Hajdová
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PŘEDSTAVU JÍ SE

ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA

Česká provincie Kongregace milosrdných sester  
sv. Kříže (SCSC)

Kořeny našeho společenství sahají 
do poloviny 19. století, do doby velkých 
společenských změn a  nepředstavitelné 
chudoby mnoha lidí. Švýcarský kapucín 
P.  Theodosius Florentini (1808–1865) se 
rozhodl založit řeholní společenství, kte‑
ré se mělo zabývat vzděláním a výchovou 
mládeže a péčí o chudé a nemocné. Podle 
vlastních slov chtěl P. Theodosius uspořá‑
dat novou kongregaci tak, aby „se všude 

hodila, všude mohla být přijata, která by 
pronikla do všech poměrů.“

Tak vznikla ve Švýcarsku kongregace 
Školských sester sv.  Kříže, z  níž v  roce 
1856 vznikla kongregace Milosrdných se‑
ster sv.  Kříže s  mateřským domem v  In‑
genbohlu. Spoluzakladatelkou a  první 
generální představenou Milosrdných ses‑
ter sv. Kříže se stala dnes už blahoslavená 
Matka Marie Terezie Schererová (1825–
1888). Byla věrnou pomocnicí zaklada‑
tele, který poznával v  tíživých potřebách 
doby Boží vůli a který v mnohém předešel 
dobu. Zásada a  přání P.  Theodosia byly: 
„Co je potřeba doby, je vůle Boží.“ To se 
stalo náplní činnosti Kongregace sester 
sv. Kříže.

Zakladatelé se snažili v  neomezené 
důvěře v Boží pomoc a otcovskou dobrotu 
mírnit utrpení lidí a prosazovat spravedl‑
nost. Činnost kongregace se rychle rozví‑
jela na mnoha dalších místech. Sestry se 
věnovaly službě dětem, chudým, nemoc‑
ným, sirotkům, lidem opuštěným a  ja‑
kýmkoliv způsobem postiženým. P. Theo‑
dosius hluboce vnímal bídu dělníků 
v  době začínající industrializace, a  proto 
se rozhodl vnést do vedení továren ducha 
křesťanské solidarity. Začal ve Švýcarsku 
a  pokračoval v  roce 1860 v  Čechách za‑
koupením továrny na sukno v  Horním 
Litvínově. Výtěžek měl zajistit dělníkům 

spravedlivou mzdu a  sloužit sociálním 
účelům. Sestry, které měly účast na vede‑
ní, založily při továrně i malou nemocnici 
a školu pro děti dělníků. Vzhledem k růz‑
ným nepříznivým podmínkám se projekt 
nezdařil, sestry však již v Čechách zůstaly.

Na Moravu přišly první tři sestry sva‑
tého Kříže v roce 1872 na pozvání hraběn‑
ky Luisy Šternberkové, která je poznala 
v Solnohradsku. Na jejím panství v Male‑

novicích založily sestry dět‑
skou opatrovnu a dívčí školu. 
Malé společenství se setkalo 
s  velkým zájmem morav‑
ských dívek, a  tak sestry 
mohly brzy začít působit na 
mnoha dalších místech.

Matka Marie Terezie 
Schererová vedla sestry k dů‑
věře v Boží věrnost, ke stateč‑
nému snášení obtíží a k obě‑
tavé službě bližním. Dnes víc 
jak tři tisíce sester v rozmani‑
tých podmínkách ve čtyřech 
světadílech usiluje prožívat 
tajemství kříže a  zmrtvých‑

vstání Pána a  následovat Krista v  duchu 
evangelia a františkánské spirituality.

Láska k ukřižovanému Pánu je určují‑
cí silou našeho života. V kříži a v Ukřižo‑
vaném nacházíme zdroj síly, tak jak o tom 
napsal sv. Pavel v listě Korintským: „Slovo 
o  kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na 
cestě k  záhubě; nám, kteří 
jdeme ke spáse, je mocí Boží.“ 
(1 Kor. 1,18)

Kříž byl pro Matku Marii 
Terezii zdrojem síly, naděje 
a  znamením vítězství. Vý‑
rok sv.  Bonaventury, který 
nechala vyrýt jako náhrobní 
nápis sestrám, které v  Římě 
zemřely na tyfus, charakte‑
rizuje každou obětující se 
milosrdnou sestru: „Zcela 
Ukřižovanému, proto zcela 
bližnímu, zástupkyně lásky 
Kristovy.“

Otec Theodosius a  Mat‑
ka Marie Terezie zavedli v naší kongregaci 
věčné klanění z vděčnosti k dobrodincům 
našeho Institutu, a aby se vyprošovalo po‑
žehnání pro působení sester. Ve věrnosti 
k odkazu našich zakladatelů se v každou 
hodinu modlí sestry různých provincii – 
např. ve Švýcarsku, Indii, Brazílii, Němec‑
ku, Rakousku, Slovensku, ale i  na Tchaj‑
wanu nebo Ugandě… Naše provincie se 

modlí každý den od 10 do 11 hodin. Pa‑
matujeme na všechny, kteří nám písemně 
nebo telefonicky svěřují své starosti a po‑
třeby. Tyto úmysly společně předkládáme 
Pánu při večerní modlitbě, jednou měsíč‑
ně je svěřujeme do mše svaté.

„To, že v  síle Ducha Svatého smíme 
mít účast na Kristově díle spásy, je naše 
pověření a naše radost.“ (Stanovy)

Jako Milosrdné sestry sv. Kříže chce‑
me být neúnavné v  hledání nových cest 
k  lidem. Snažíme se vidět svět jako Boží 
stvoření a  v  každém člověku Boží obraz, 
vážit si jeho důstojnosti a  obhajovat ji. 
V  milosrdné lásce chceme být solidární 
s lidmi, zvláště s těmi na okraji společnos‑
ti, a sloužit jim.

V  České provincii žije v  současnosti 
přes sto sester sv.  Kříže. Podle možností 

se věnujeme výpomoci v pastoraci, výcho‑
vě mládeže ve školách a  na internátech, 
duchovní službě a ošetřování nemocných 
v  nemocnicích a  domovech pro seniory, 
péči o  lidi na okraji společnosti, službě 
v církevních zařízeních. Všechny činnos‑
ti nezastupitelným způsobem podporují 
naše starší a  nemocné sestry svou mod‑
litbou a obětí.
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„Milujte lidi takové, jací jsou. Čím 
méně si to zaslouží, tím víc je milujte. Ne-
milujte je podle velikosti jejich zásluh, ale 
podle velikosti jejich potřeb.“

První kroky směřující k založení SIKV 
dělal kněz Štefan Podolínsky již v  době 
komunismu tím, že shromažďoval kolem 
sebe mladé nadšence, ze kterých se po‑
stupně vytvořil základ SIKV.

V souladu s CIC kán. 579 dne 2. dub‑
na 1990 rožňavský biskup Mons. Eduard 
Kojnok schválil Stanovy SIKV ze dne 
16.  března  1990 dekretem č.  231/1990 
a uvedl jej tímto do veřejné činnosti. Dnes 
působí Institut se souhlasem příslušných 
diecézních biskupů v  různých diecézích. 
SIKV tvoří společenství kněží, laiků mužů 
a žen, kteří žijí a působí ve světě i uvnitř 
církve (CIC kán. 713).

Cíle a poslání SIKV:
•  Osobní posvěcení, a  to adorací, svatým 
přijímáním, díkůvzdáním a  službou bra-
třím a sestrám ve světě ve smyslu „umět se 
obětovat“
•  Pěstování a  rozšiřování úcty a  lásky ke 
Kristu přítomném v eucharistii
•  Uvádění církevní nauky o  všeobecném 
královském kněžství Božího lidu do života, 
a tak probouzet věřící k uvědomělé a zod-
povědné apoštolské činnosti v úzké spolu-
práci s církevní hierarchií v čele se Svatým 

V  olomoucké arcidiecézi působí-
me především v  Kroměříži, kde v  pro-
vinčním domě pečujeme o  naše starší 
a  nemocné sestry, kněze a  ženy. Volné 
prostory našeho domu jsou otevřené 
pro duchovní obnovy děvčat, maminek 
a  jiné programy. Ve shodě s  naším po-
sláním jsme tu jak pro staré a nemocné 
lidi (pastorační služba v  nemocnicích 
v  Olomouci, Přerově a  Kroměříži), tak 
i  pro děti a  mládež (CZŠ a  AG v  Kro-
měříži). Malá společenství sester působí 
v  Domově pokojného stáří v  Boršicích 
u Buchlovic; na Svatém Hostýně; v Olo-
mouci na arcibiskupství a  v  kněžském 
semináři.

Mimo naši arcidiecézi se s námi mů‑
žete ještě setkat v Hradci Králové, Kosové 
Hoře, Kájově, v Praze a v Plzni. Jedna naše 
sestra působí na misiích v Permu na Urale.

S důvěrou v Boží Prozřetelnost pohlí‑
žíme do budoucnosti. P. Theodosius řekl: 
„Bůh nás vede na různá místa, abychom 
tam působily pro jeho čest a k dobru lidí.“

Během téměř 160 let trvání naší kon‑
gregace byly církví tři sestry prohlášeny 
blahoslavenými: Matka Marie Terezie 
Schererová (Švýcarsko), sestra Ulrika Nis‑
chová (Německo) a  sestra Zdenka Sche‑
lingová (Slovensko).

 sestra Miroslava Bortlová
provinční představená

Sekulární institut Krista Velekněze (SIKV)

otcem (působit jako kvas ve světě  – mezi 
lidmi)
•  Získávat Boží lid k plné účasti na eucha-
ristické hostině při mši svaté
•  Povzbuzovat věřící k častým návštěvám 
Svátosti oltářní
•  Organizovat neustálé klanění Nejsvětější 
svátosti jako projev úcty a lásky ke svátost-
nému Ježíši a to stálou adorací v misijních 
domech institutu a organizovat adorace ve 
farních kostelích
•  Ztotožňovat se s  obětí Krista Velekněze 
v jeho trpících bratřích a sestrách žijících 
ve světě; pomáhat, aby lidé chápali hodno-
tu utrpení ve spojení s Kristem pro časný 
a věčný život v duchu encykliky „Salvifici 
Doloris“ papeže Jana Pavla II.
•  Ve svých duchovních střediscích (misij-
ních domech klanění) vytvářet podmínky 
pro pobyt laiků, kněží, kteří chtějí ve svém 
volném čase prožít v oáze ticha své spojení 
s Bohem
•  Vedle míst adorace vytvářet misijní 
domy, ve kterých chceme mravně pozved-
nout lidi prostřednictvím speciální péči 
o potřebné, a to: nemocné, mládež (zvláště 
z  rozvrácených rodin, dětských domovů, 
polepšoven), lidi po propuštění z  ústavů, 
defektní a  problémové lidi, bezdomovce 
a všechny, kteří potřebují pomoc (Modlit-
bou a  prací se jim snažíme pomoct roz-

víjet vztah k Bohu, k  lidem 
i k sobě.)

V  současnosti má In‑
stitut více než 70 členů, 
z  toho je šest kněží a  pů‑
sobí na Slovensku v  diecé‑
zích: rožňavská, spišská, 
banskobystrická, nitranská, 
žilinská a  v  České republi‑
ce v olomoucké arcidiecézi 
a  ostravsko ‑opavské diecé‑
zi.

D u c h o v n í m  c e n t‑
rem je Misijní dům SIKV 
v Ľuboriečke ‑Osuší při obci 

Dolná Strehová, kde se od roku 1994 koná 
neustálá adorace Nejsvětější svátosti. Ko‑
nají se v něm duchovní cvičení a obnovy 
a  nově byl zprovozněn Dům Lazar pro 
staré lidi, kněze a členy Institutu.

Charitativní centra Institutu jsou:
•  Misijní dům Neposkvrněného Srdce 
Panny Marie a Dům Božského Srdce Ježí‑
šova v Žakovcích. Slouží jako domov pro 
bezdomovce, bývalé vězně, tělesně posti‑
žení a potřební. V Domě Maří Magdalény 
jsou osamělí rodiče s dětmi.
•  Dům Božího Milosrdenství v  Ľubici je 
určen výlučně pro ženy.
•  Komunita večnej poklony v  Žilině má 
v soukromém bytě vlastní kapli, ve které 
probíhá adorace už více než 30 let.

Komunity SIKV v České republice:
•  Domov pro seniory Panny Marie Krá‑
lovny v Choryni
•  Domov pro seniory Stanislavy Ernstové 
v Bílé Vodě

Ty, kteří v  sobě cítí povolání sloužit 
Kristu Veleknězi jako adorující nebo jako 
spolupracovníci Institutu, případně by se 
chtěli zavázat i evangelijními sliby, zveme, 
aby se přihlásili na uvedenou kontaktní 
adresu: Marián Kuffa, IKV, 059 73 Ža‑
kovce 30, SR; e ‑mail: ikv@stonline.sk; tel.: 
0524 592 180

Více informací na: www.ikv.sk
 P. Pavel Jombík
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Z E Ž IVOTA B OHOSLOVC Ů

Ministrantský den
Do Arcibiskupského kněžského semi‑

náře v Olomouci zavítalo v pátek 1. květ‑
na více než 260 ministrantů z ostravsko‑
‑opavské diecéze. Bohoslovci společně 
se studenty Teologického konviktu pro 
ně tady připravili celodenní program. 
V skupinkách, do kterých byli podle věku 
rozděleni, proběhlo seznamování s boho‑
slovci. Poté se všichni přesunuli do kostela 
sv. Michala na mši svatou, kterou sloužil 
ostravsko ‑opavský biskup Mons. Franti‑
šek Václav Lobkowicz, O.Praem. V homi‑
lii povzbudil ministranty ve službě u oltáře 
a vyzval je, aby vždy následovali Ježíše tak, 
jak to činili apoštolové. Z důvodu nepří‑
znivého počasí se další část programu  – 
tzv. Velká hra – uskutečnila v prostorách 
kněžského semináře. Kluci plnili úkoly na 
sedmi stanovištích. Vyzkoušet si mohli 
své znalosti z liturgiky, rozvíjet svou zruč‑
nost a  obratnost, případně si poradit při 
překládání cizojazyčného textu. Pro klu‑
ky starší 15  let byla připravena přednáš‑
ka spirituála kněžského semináře P.  Jana 
Szkandery, možnost návštěvy kláštera ka‑
pucínů, případně věže katedrály sv.  Vác‑
lava. Vyhlášení vítězů v  každé kategorii 
a předání sladkých odměn ministrantský 
den zakončil. Program doprovázela kape‑
la založená speciálně pro tento den.

Snímek Pavel Langer

Stránku připravili: Miroslav Kulifaj, 
Vojtěch Libra, Jan Jurečka

Ve Velké Bystřici se vzpomínalo na P. Olejníka
V sobotu 25. dubna si pěvecký sbor bohoslovců Arcibiskupského kněžského semi‑

náře v Olomouci společně s dalšími účinkujícími připomněl osobnost P. Josefa Olejníka, 
hudebního skladatele a docenta litur‑
gického zpěvu na olomoucké teolo‑
gické fakultě. Místem konání festiva‑
lu duchovní hudby s názvem „Chvalte 
Hospodina“ byl kostel Stětí sv.  Jana 
Křtitele ve Velké Bystřici, ve kterém 
P.  Olejník od roku 1973 až do své 
smrti vedl smíšený chrámový sbor. 
V  hudebním pásmu se představily 
také Schola OP z Olomouce, varhaník 
Petr Planý a konečně místní chrámo‑
vý sbor Velká Bystřice. Vzpomínkové 
odpoledne vyvrcholilo slavnostní mší 
svatou, kterou celebroval světící bis‑
kup olomoucký Mons. Josef Hrdlička.

Neděle Dobrého pastýře: Den modliteb za povolání
Liturgické texty čtvrté velikonoční neděle představují Krista jako Dobrého pastýře. 

Již víc než padesát let právě na tento den připadá Světový den modliteb za povolání. 
Bohoslovci v tuto neděli opouštějí seminární kapli a dopoledne tráví v místech svého 
budoucího působení – ve farních společenstvích a mezi místními věřícími. První roč‑
ník letos zavítal do farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů v Olomouci‑
‑Hodolanech, druháci do farnos‑
ti u  kostela sv.  Filipa a  Jakuba 
v  Olomouci ‑Nových Sadech. 
Návštěva bohoslovců třetího 
ročníku obohatila liturgii v kos‑
tele sv.  Ondřeje v  Olomouci‑
‑Slavoníně. Slavonínskou farnost 
navíc spravuje jeden ze spirituá‑
lů kněžského semináře P. Michal 
Pořízek. Čtvrtý a pátý ročník se 
s  farníky u  kostela sv.  Mořice 
setkal v  jejich nádherném chrá‑
mu v centru Olomouce. V neděli 
Dobrého pastýře věřící zvlášť prosí Pána žně, aby „poslal dělníky na svou žeň“ (Lk 10,2). 
O dar nových kněžských a řeholních povolání prosí bohoslovci také v první květnovou 
neděli na každoroční bohoslovecké pouti na Svatém Hostýně.

Uplynulo 70 let od umučení P. Kamila Jaroše
Bohoslovci společně s představenými 4. května uctili památku P. Kamila Jaroše, kně‑

ze a někdejšího ekonoma Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Mši sva‑
tou, u které jsme Pánu děkovali za život tohoto svědka víry, celebroval P. Jan Larisch, 
farář v Ostravě ‑Svinově, prezident ostravsko ‑opavské 
Diecézní charity a  autor monografie o  otci Jarošovi. 
Ten se narodil 26. února 1913 v Klokočově u Příbo‑
ra, za druhé světové války byl vězněn, prošel několi‑
ka tábory a 3. května 1945 po týrání dozorci zemřel 
v  Schilpu u  Hamburku. Ve vězení napsal: „ Mé dny 
jsou modlitba a práce, svůj pobyt ve vězení beru jako 
velké duchovní cvičení. Bůh je láska.“

P. Larisch vyzdvihl jeho svědectví víry, kterou pro‑
kázal v  mladém věku věrností až do krajnosti. Rov‑
něž povzbudil k následování odkazu, který nám svou 
mučednickou smrtí zanechal. Vzpomínku zakončila 
děkovná modlitba u pamětní desky, která se nachází 
v budově semináře.
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Hlasy a ohlasy

Snímek Štěpán Rek

Na místě plánované kaple  
sv. Jana Pavla II. v Loučce u Vizovic  

se uskutečnila první mše svatá
Slavnosti osvobození se konaly poprvé po roce 1945 

v Loučce u Vizovic ve dnech 25. a 26. dubna u příležitosti 
záchrany a osvobození obce. Součástí programu byla dě‑
kovná mše svatá, vernisáž dokumentů a fotografií z obce 
z  období protektorátu, projekce dokumentů a  výstava 
velkoformátových fotografií sv. Jana Pavla II.

Jako poděkování Pánu Bohu za záchranu Loučky 
při trestní výpravě německých jednotek z  Vizovic dne 
22. dubna 1945 a následně 2. května 1945 v obci vznik‑
la iniciativa pro zbudování kaple sv. Jana Pavla II. Návrh 
kaple vytvořil Josef Pleskot, držitel ocenění Architekt 
roku 2014 v České republice. V sobotu 25. dubna popr‑
vé sloužil děkovnou mši svatou P.  Jan Böhm, vojenský 
kaplan Armády ČR, společně s  Mons. Janem Múčkou, 
farářem v Újezdě u Valašských Klobouk a valašskoklobo‑
uckým děkanem. Mše svatá byla sloužena v prostoru, kde 

má budoucí kaple stát. Po jejím skončení se četla jména katolických kněží, kteří byli vězněni nebo zahynuli ve druhé světové válce 
a pocházeli z Moravy.

Program slavností pokračoval také v  neděli 26.  dubna premiérou krátkého filmového dokumentu s  názvem „2. světová válka 
v Loučce pohledem pamětníka Josefa Petrů“. Po představení dokumentu následovala bohatá diskuze, při které Josef Petrů odpovídal 
na řadu dotazů, které směřovaly k upřesnění osudů Loučky v protektorátu. Slavnostní setkání přijel pozdravit také olomoucký arcibis‑
kup Jan Graubner.   Mgr. Josef Kořenek

Olomouc

Co náctiletí potřebují a čím žijí?
Vzdělávací přednášku na toto téma vyslechli učitelé, vychovatelé a zaměstnanci Arcibis‑

kupského gymnázia v Kroměříži v podání Mgr. Hany Imlaufové, která je speciální pedagož‑
kou, rodinnou psychoterapeutkou, manželskou a rodinnou poradkyní a působí v Křesťanské 
pedagogicko ‑psychologické poradně v Praze. Přednáší také pro mládež, pro páry připravující 
se na manželství, manžele, rodiče, animátory skupin mládeže a pěstounské rodiny.

Ve své přednášce přiblížila psychologický, duševní, ale také duchovní vývoj mladého člo‑
věka a zmínila problémy, které toto období přináší, jak pro náctileté, tak pro jejich okolí. Po‑
vzbudila přítomné ke snaze zohlednit změny, které se v mladém člověku odehrávají, v přístupu 
a komunikaci s ním a navázání vztahu důvěry, otevřenosti a pochopení. Mnozí učitelé a vycho‑
vatelé jsou zároveň v roli rodičů a doprovází mladého člověka v dospívání nejen v rámci své 
profese, ale také ve vlastním rodinném prostředí. Je důležité pomáhat budovat dospívajícím 
zdravou sebedůvěru a být jim nablízku v tak složitém období jejich vývoje. Role učitele nemá 
být zaměřena pouze na předávání informací a vzdělávání, ale také na formování mladého člo‑
věka v oblasti výchovy a rozvoje přirozených lidských ctností.

Mnozí účastníci přednášky využili ještě odpoledne příležitost k neformálnímu setkání s paní Imlaufovou v prostorách školní ča‑
jovny a pokračovali v tématu dopolední přednášky.  Ing. Marie Kvapilíková

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Zemřela Eva Suchánková
Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení. (Izaiáš 48,10)
Eva Suchánková pracovala v Centru pro rodinný život od roku 1992 do roku 2012, kdy pro vážnou ne‑

moc odešla do invalidního důchodu a letos 22. dubna své nemoci ve věku 58 let podlehla.
Eva patřila mezi tiché až nenápadné lidi, u kterých si často uvědomíte, že chybí, až ve chvíli, kdy ode‑

jdou, a vy nemůžete něco objevit, nemůžete se doptat na věci, které ona s přehledem nosila v hlavě. Viděli 
jsme a vnímali, že její nemoc prohlubovala její duchovní život. Začala se ještě více zajímat o lidi kolem sebe, 
aby se za ně mohla modlit. Proto doufáme, že máme kolegyni, která vyřizuje část naší agendy v nebi. 

Evi, děkujeme za tvé svědectví života i přechodu k Otci.            Tvoji kolegové 
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ČERVEN 2015
2. 6. úterý
 19.00 hod. • Olomouc – dominikáni – panelová diskuze  

• arcibiskup Jan
4. 6. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – Svatý Mořic – slavnost Těla a Krve 

Páně – průvod • arcibiskup Jan a biskup Josef
5. 6. pátek
 17.00 hod. • Prostějov – Svatý Kříž – mše svatá a předává‑

ní maturitních vysvědčení • arcibiskup Jan
6. 6. sobota
 9.00 hod. • Laškov – biřmování • biskup Josef
 10.00 hod. • Přerov – biřmování • arcibiskup Jan
 15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (Uherské Hradiště) • arcibiskup Jan
7. 6. neděle
 10.30 hod. • Skoczow (Polsko) – 20. výročí návštěvy pape‑

že Jana Pavla II. • arcibiskup Jan
 10.30 hod. • Lipník nad Bečvou – biřmování • biskup Josef
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (kněž‑

ský seminář) • biskup Josef
8. 6. pondělí
 18.00 hod. • Kroměříž – předávání maturitních vysvědče‑

ní maturantům Arcibiskupského gymnázia a mše svatá  
• arcibiskup Jan

9. 6. úterý
 9.00 hod. • Praha ‑Dejvice – zasedání Stálé rady České bis‑

kupské konference • arcibiskup Jan
11. 6. čtvrtek
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a setkání s kně‑

žími jubilanty • arcibiskup Jan
13. 6. sobota
 Brno – Ústřední sjezd Orla • arcibiskup Jan
 10.30 hod. • Kyjov ‑Sobůlky – patrocinium a 100. výročí 

požehnání kaple • generální vikář Mons. Josef Nuzík
14. 6. neděle
 8.00 hod. • Šumice – biřmování • arcibiskup Jan
 10.00 hod. • Velehrad – biřmování • biskup Josef
 14.30 hod. • Graz‑Seckau (Rakousko) – mše svatá u příle‑

žitosti biskupského svěcení • arcibiskup Jan
16. 6. úterý
 9.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť kněží za vlastní posvěcení 

• arcibiskup Jan a biskup Josef
17. 6. středa
 11.00 hod. • Staré Město – žehnání azylového domu pro 

muže • arcibiskup Jan
 16.00 hod. • Olomouc –  dominikáni – mše svatá a  Te 

Deum pro Cyrilometodějskou teologickou fakultu 
k ukončení akademického roku • arcibiskup Jan

19. 6. pátek
 18.00 hod. • Holešov – biřmování • arcibiskup Jan
20. 6. sobota
 10.00 hod. • Valašská Polanka – biřmování • arcibiskup 

Jan
 14.00 hod. • Velké Opatovice – biřmování • biskup Josef
 15.00 hod. • Štípa – pouť za obnovu rodin a kněžská povo‑

lání (Zlín a Vizovice) • arcibiskup Jan

Z DIÁŘE
ARCIBISKUPSTVÍ

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

Uzavřeno k 21. 5. 2015
Změna programu vyhrazena

21. 6. neděle
 10.00 hod. • Prosenice ‑Radvanice – mše svatá a odhalení 

pamětní desky Mons. Dýmala • P. Ladislav Švirák, dóm‑
ský farář

 10.00 hod. • Buchlovice – biřmování • biskup Josef
 10.30 hod. • Bílovice – biřmování • arcibiskup Jan
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry) 

• arcibiskup Jan
27. 6. sobota
 9.30 hod. • Olomouc – dóm – kněžské svěcení • arcibiskup 

Jan
 10.00 hod. • Bystřice pod Hostýnem – biřmování • biskup 

Josef
28. 6. neděle
 9.00 hod. • Strážnice – mše svatá u příležitosti 70. ročníku 

mezinárodního folklórního festivalu • arcibiskup Jan
 10.00 hod. • Vřesovice – biřmování a žehnání stacionáře  

• biskup Josef
 15.00 hod. • Uherské Hradiště ‑Sady – mše svatá ke cti 

sv. Cyrila a Metoděje • generální vikář Mons. Josef Nuzík
29. 6. pondělí
 9.00 hod. • Olomouc – akademická farnost – mše svatá pro 

absolventy Caritas ‑VOŠs • arcibiskup Jan
30. 6. úterý
 8.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá na závěr 

školního roku pro Arcibiskupské gymnázium • biskup 
Josef

 18.00 hod. • Olomouc – dóm – výročí posvěcení katedrály 
• arcibiskup Jan

ČERVEN 2015

Úmysl všeobecný
Za imigranty a uprch‑
líky, aby nalezli přije‑
tí 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.

ČERVENEC 2015

Úmysl všeobecný
Aby politická odpovědnost byla na všech úrovních prožívána 
jako vysoká podoba lásky.
Úmysl evangelizační
Za křesťany v  Latinské Americe, aby tváří v  tvář sociálním 
nerovnostem vydávali svědectví lásky k  chudým a  přispívali 
k bratrštější společnosti.
Úmysl národní
Za mladé lidi, aby na přímluvu sv. Jáchyma a Anny měli odvahu 
vstupovat do manželství a vychovávat děti.


