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Nové metody pastorace
Systém Farních evangelizačních buněk (FEB) nabízí církvi 
účinný nástroj obnovy farnosti a vyzkoušenou metodu evan-
gelizace...                                                                                     (strana 2)

Vliv Druhého vatikánského 
koncilu na eucharistickou úctu
Snahy o obnovu liturgie vyvrcholily 
přijetím konstituce o liturgii Sacro-
sanctum Concilium...        (strana 10)

Arcidiecézní charita Olomouc 
protlačila pomoc až do Doněcku
Pomoc na obou stranách barikády. Do takové 
humanitární činnosti se nově pustili pracov-
níci Arcidiecézní charity Olomouc na Ukra-
jině. Od května se podílejí na distribuci po-
travinových balíčků pro uprchlíky z východu 
země, kde se bojuje. Jejich pomoc nyní sahá 
dokonce až za „hranici“, tedy do Doněcku. 
Dostane se tak k lidem, které válka přímo 
ohrožuje na životech.                     (strana 13)
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Farní evangelizační buňky – jedna z účinných 
metod obnovy farností a nové evangelizace

NOVÉ METODY PASTORACE

Tváří v tvář dnešní sekularizaci, zvláš-
tě v Evropě, jsme s novou naléhavostí zvá-
ni k tomu, abychom nezůstávali křesťané 
na penzi, ale chtěli být a stávali se aktiv-
ními svědky. Společenství farnosti se tak 
stává místem setkání s Bohem, ve kterém 
se každý učí být svědkem v prostředí, ve 
kterém žije (v jeho oikos): v rodině, mezi 
přáteli, uprostřed sousedů, mezi kolegy 
v  práci. Ježíš nás učí evangelizovat „jda 
cestou“, v prostředí ve kterém se uskuteč-
ňuje náš život.

Křesťané každé doby hledají způsob, 
jak žít církev a  jak evangelizovat. Systém 
Farních evangelizačních buněk je metoda, 
která vychází ze zkušenosti první církve 
a  současně odpovídá na potřeby dnešní 
doby, pomáhá k  prohloubení osobního 
života s  Ježíšem, k  růstu rodinného spo-
lečenství farnosti, k sjednocení pastorač-
ního úsilí, k trvalé formaci ve farním spo-
lečenství a k jejímu trvalému růstu. Buňky 
jsou společenství, která jsou otevřená pro 
nové členy a  která se, když dorostou do 
určité velikosti (12 členů), dělí, a  tak se 
rozmnožují. 

FEB jdou v duchu obnovy farnosti, ke 
které nás vybízí papež František ve své ex-
hortaci Evangelii gaudium: „Farnost není 
zastaralá struktura. Právě proto, že má 
velkou pružnost, může nabývat velmi roz-
manitých forem, které vyžadují otevřenost 
a  misijní tvořivost pastýře i  společenství. 
Předpokladem je, aby byla skutečně v kon-
taktu s  rodinami a životem lidu a nesta-
la se těžkopádnou strukturou oddělenou 
od lidí, nebo skupinou vyvolených, kteří 
se starají sami o sebe. Farnost představu-
je přítomnost církve na daném území, je 
prostředím, kde se naslouchá slovu a kde 

Systém Farních evangelizačních 
buněk (FEB) nabízí církvi účinný 
nástroj obnovy farnosti a vy-
zkoušenou metodu evangelizace. 
Metoda FEB je univerzální a po-
užitelná v různých prostředích 
(farnost veliká i malá, městská 
i venkovská, pro starší i mladé). 
Vize systému je postavena na bi-
blických základech. Počítá s účin-
ností modlitby, s evangelizací 
skrze vztahy s nejbližšími (oikos), 
s formací k zralému učednictví, 
kterého součástí je vědomí odpo-
vědnosti předávat víru v posluš-
nosti Ježíšova pověření: „Jděte 
do celého světa a získávejte mi 
učedníky.“ (Mt 28,19) 

roste křesťanský život, dialog, hlásání, 
velkodušná láska, adorace a  bohoslužba. 
Farnost prostřednictvím všech svých akti-
vit povzbuzuje a formuje své členy, aby byli 
aktéry evangelizace. Z  menších komunit 
vytváří širší společenství, svatyni, kam žíz-
nící přicházejí pít, aby mohli dál putovat, 
a  centrum neustálého misijního poslání. 
Musíme však uznat, že výzva k revizi a ob-
nově farností dosud nepřinesla dostatečné 
plody, aby farnosti byly ještě blíže lidem, 
staly se prostředím živého společenství 
a účasti a zcela se zaměřily na misijní po-
slání.“ 

Systém FEB je způsobem bytí církve 
v  dnešním světě, kde je okolní svět vní-
mán ne jako nebezpečí, ale jako místo, kde 
se můžeme darovat a kam máme přinášet 
radost, život a naději, které přijímáme od 
Ježíše. Kde hledáme, jak přinášet auten-
ticky evangelium lidem v  našem okolí, 
tam nás to nutně vede k tomu, abychom 
sami zajeli na hlubinu ve vztahu s Pánem, 
v osobní modlitbě, a také abychom stavěli 
svou evangelizaci na moci modlitby.

 
Osobní modlitba a eucharistická  

adorace – základ evangelizace
U metody FEB je osobní vnitřní mod-

litba a eucharistická adorace základem. Je 
velmi důležité, aby farnost, která se touží 
stát misionářskou, postavila na první mís-
to modlitbu a adoraci. Ovocem adorace je 
nejen růst v důvěrném společenství s Ježí-
šem, ale také růst vzájemné lásky ve far-
nosti, růst ducha společenství a jednoty. 

Role faráře
Je zásadní. Je to on, kdo má základní 

iniciativu, aby FEB mohly začít a  fungo-
vat v jeho farnosti. Pracuje v úzkém spo-
jení s  laiky, kterým komunikuje jeho vizi 
farnosti spojenou s  nutností orientace 
celé pastorace k  evangelizaci. Konkrétně 
vtahuje laiky do spoluzodpovědnosti za 
farnost. Velmi důležitá je formace, aby se 
laici podle jejich obdarování mohli účinně 
darovat ve službách ve farnosti a v evan-

gelizaci. Jeho pravidelný kontakt s  vedou-
cími společenství (buněk) je zásadní pro 
růst celku. 

Historie
Americký kněz Michael Eivers jako 

první rozvinul tuto pastoračně evan-
gelizační metodu v  katolické církvi.  
P. Piergiorgio Perini ji přenesl v roce 1987 
do Evropy. V Miláně začal od roku 1990 
organizovat mezinárodní semináře, díky 
nimž se metoda FEB rozšířila do farnos-
tí po celém světě. V roce 2009 byl systém 
Farních evangelizačních buněk schválen 
Papežskou radou pro laiky a vřele dopo-
ručen pro celou církev. Definitivní schvá-
lení obdržel 12. 4. 2015. 

Myšlenka, která inspiruje celek systé-
mu Farních evangelizačních buněk, je na-
bídnout za pomoci Boží milosti příležitost 
k osobnímu obrácení a k obrácení spole-
čenství, vycházejíc z toho, že evangelizace 
je samotným jádrem povolání církve. Je to 
vědomí, které se má věřícím laikům vště-
povat, že svým náležením do církve a skr-
ze svátost svého křtu, mají poslání hlásat 
evangelium, jsou povoláni obnovovat 
své náležení k  farnosti, aby se stala spo-
lečenstvím horlivé víry a  byla obrácena 
k evangelizaci těch nejvzdálenějších. Far-
ní společenství je tkáň církve, do které se 
integruje systém FEB. Jeho rozvoj v mno-
ha zemích ve světě ukazuje vhodnost této 
metody, která přispívá k odpovědi na vý-
zvu Jana Pavla II. k nové evangelizaci. 

Nástrojem koordinace Farních evan-
gelizačních buněk (FEB) v  České repub-
lice jsou Evangelizační buňky  – cz, jsou 
napojeny na „Mezinárodní organismus 
služby Farním evangelizačním buňkám“, 
který byl uznán Pontifikální radou pro lai-
ky v roce 2009. 

Referent mezinárodního organismu 
služby FEB pro ČR: P. Vojtěch Koukal, 
783 16 Dolany 24, další informace o FEB: 
www.evangelizacnibunky.cz, e-mail: 
evangelizacnibunky@seznam.cz 

 P. Vojtěch Koukal
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1. červenec – Světový den architektury

6. 7. 1415 byl v Kostnici upálen Mistr Jan Hus, náboženský reformátor (600 let) 

7. 7. 1985 u příležitosti 
1100. výročí úmrtí 
sv. Metoděje se na 
Velehradě uskuteč-
nila národní pouť, 
které se zúčastnilo 
200 tisíc věřících, 
kteří veřejně vyslo-
vili svůj nesouhlas 
s církevní politikou 
československého 
komunistického re-
žimu (30 let) 

16. 8. 1815 se narodil sv. Jan Bosko, italský katolický kněz a vychovatel mládeže, zakla-
datel kongregace salesiánů (200 let)

18. 8. 1990 zemřel ThDr. Josef Zvěřina, významný český katolický teolog (25 let)

 (jpa)

Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.

Když pálí srpen, bude pálit i víno.
Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.
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AKTUALIT Y

Snímek Pavel Langer

ZPRAVODAJSTVÍ

Na Svatém Kopečku uložili 
ostatek Jana Pavla II.

Slavnostní mší svatou si v  neděli 
17.  května  2015 věřící na Svatém Ko-
pečku u  Olomouce připomněli 20. vý-
ročí historické návštěvy dnes již svaté-
ho papeže Jana Pavla II.

Bohoslužbu ve zdejší bazilice Navští-
vení Panny Marie slavil společně s biskupy 
a kněžími olomoucké arcidiecéze někdejší 
papežův sekretář a dnešní krakovský arci-
biskup kardinál Stanisław Dziwisz, který 
místní farnosti věnoval ostatek sv.  Jana 
Pavla II. – kapku krve ve zlaté schránce. 

„Krev znamená lásku, oběť. On sem 
přijel před dvaceti lety a teď nechť navždy 
zůstane v  této svatyni na Moravě. Když 
byl zde, modlil se za vás a vyprošoval mi-
lost pro vaši vlast. I teď, když už je u Pána, 
cítíme jeho přímluvu,“ uvedl kardinál 
Dziwisz.  Pavel Skála

Snímek Libuše Jakubíčková

Cyrilometodějské slavnosti – Velehrad 2015
Sobota 4. července
 7.00 mše svatá
 9.00 vzdělávací seminář pro rodiče na téma: Pěstounská péče – dlou-

hodobá či na přechodnou dobu? 
 16.00 mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky (bazilika)
 19.30 Koncert lidí dobré vůle
 21.00 adorace v bazilice vedená hnutími a komunitami s přímluvnými 

modlitbami, příležitost k osobním rozhovorům 
 23.00 mše svatá (bazilika) 

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

slouží biskupové Čech a Moravy – je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha; hlavní celebrant: kardinál Do-
minik Duka, OP, arcibiskup pražský; kazatel: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký; koncelebrují čeští i  zahraniční 
biskupové 

 15.00 byzantsko-slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice – hlavní celebrant: Mons.ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc., 
apoštolský exarcha

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
  mše svaté v bazilice: 7.30, 10.00, 15.00
 14.00 přednáška Stanislavy Vodičkové (ÚSTR) na téma: Jubilejní pouť v roce 1985

Více informací: www. farnostvelehrad.cz; www.velehradinfo.cz 

Velkolepá slavnost Božího Těla ve Zlíně
Okolo dvou tisíc lidí se sešlo v neděli 7. června 2015 na náměstí Míru ve Zlíně, 

aby zde oslavili slavnost Těla a Krve Páně. Spousta květin, malé družičky, pěkný 
zpěv schóly a k tomu nádherný sluneční den – to vše jen dokreslovalo neopakova-
telnou atmosféru, která zde vládla. A k tomu bezvadná organizace. Většina z účast-
níků takovou veřejnou manifestaci víry viděla v životě poprvé. Vždyť poslední ve-
řejná oslava Božího Těla se konala v bývalém Gottwaldově v době Pražského jara 
1968 a  v  následujících 
třech letech, kdy bývalý 
komunistický režim tuto 
slavnost ještě trpěl. Pak 
už se mohla konat jenom 
v kostele. 

Po skončení slavnostní 
mše svaté, kterou sloužili 
kněží z  obou zlínských far-
ností, a  požehnání městu, 
následoval eucharistický 
průvod do farního kostela 
sv. Filipa a Jakuba. 

Celkovou atmosféru 
slavnosti shrnul farář P. Ivan 
Fišar: „Byl jsem velice mile 
překvapen tak velkou účastí 
lidí. S tím jsme nepočítali. Snad tak s polovinou, navíc v takovém horku. Na tribuně jsem 
si uvědomil, že zde bývají občas celebrity z uměleckého světa. A dnes je zde celebrita 
nejvyšší – Pán Ježíš v Nejsvětější Svátosti oltářní. Myslím si, že celebritami mohou být 
i sestry z domova důchodců, které se starají o naše staré a nemocné lidi. Podle mne, čím 
víc dělá člověk své povolání s láskou, tím je velký. Ať je to kdokoliv. Jsem přesvědčen, že 
Ježíš nejvíce miloval, proto je tak velkou celebritou.“  Josef Pala

Snímek Leoš Hrdlička
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Snímek Petr Klinkovský

Snímek Leoš Hrdlička

Unikátní dřevěný kostel  
ve Velkých Karlovicích  

dostane nový plášť
Projekt v hodnotě téměř sedmi mi-

lionů korun bude realizován při obnově 
střechy a opláštění kostela Panny Marie 
Sněžné ve Velkých Karlovicích. Výměna 
poškozených konstrukcí i  krycího šin-
dele bude ukončena letos v listopadu.

Mimořádný význam objektu vyzdvi-
huje duchovní správce farnosti P. Rasti-
slav Kršák: „Velkokarlovický kostel není 
unikátní svým zasvěcením Panně Marii 
– takových je na Valašsku hodně, a  jeho 

jedinečnost nespočívá ani v  tom, že je 
dřevěný a  původně bez jediného hřebí-
ku – i  takových staveb se v  Česku najde 
několik. Určitě však vyniká svou archi-
tekturou, kterou ovšem prozradí až po-
hled z  ptačí perspektivy. Kostel je totiž 
nasměrován k východu, odkud má podle 
biblické tradice vzejít spása všem lidem, 
a má tvar řeckého nebo cyrilometodějské-
ho kříže, tvořeného dvěma vodorovnými 
a jedním svislým ramenem. Odkazuje tak 
na křesťanské kořeny naší kultury a svou 
architekturou se jakoby modlí: dědictví  
sv. Cyrila a Metoděje zachovej nám, Pane.“

 Jiří Gračka

Posmrtné ocenění kněze – 
politického vězně 

Dlouholetý nedakonický farář 
Mons. ThDr. Josef Ryška (1915–2006) 
získal in memoriam čestné občan-
ství obce Nedakonice. Zastupitelé tak 
uctili odkaz muže, který zasvětil život 
kněžské službě, kterého nezlomilo ani 
vězení nebo pronásledování. Jeho po-
hnutý životní u příležitosti 100. výročí 
narození si věřící nedakonické farnos-
ti připomněli 18. května při mši svaté, 
kterou sloužil olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner v místním kostele 
sv. Floriána. 

„I když není naším rodákem, vykonal 
pro obec hodně prospěšného. Jistě si za-
slouží, abychom právě jemu jako prvnímu 
v  historii obce udělili čestné občanství,“ 
zdůraznil při této příležitosti Jaromír 
Klečka, starosta Nedakonic.

Mons. Josefa Ryšku připomíná i drob-
ná brožurka „Člověk zasazený v domě Bo-
žím“, která byla při této příležitosti vydá-
na.  Pavel Skála

Ohlédnutí za Nocí kostelů 2015
Už pošesté se letos od roku 2010 otevřely brány katedrály, bazilik, chrámů, 

kostelů, kaplí a modliteben v olomoucké arcidiecézi, aby nabídly bohatství a krásu 
svých prostor společně se zajímavým programem návštěvníkům Noci kostelů 2015.

A především aby tím umožnily vnímat Boží velikost, krásu a lásku Stvořitele k člo-
věku. To je hlavní myšlenka Noci kostelů. Stovky chrámů ve městech i malých obcích 

svítí do temnoty krajiny skrze barevné vitráže 
svých oken. Nabízí této noci každému, aby se 
na chvíli zastavil v našem tak uspěchaném svě-
tě. A v prostoru bez laciných reklam a záplavy 
nekonečných nabídek, které člověka nutí stále 
za něčím spěchat, se mohl v tichu svého nitra 
zeptat na ty nejzásadnější otázky bytí: „Proč tu 
jsem, odkud a kam jdu, co je smyslem mého ži-
vota a  jestli na to křesťanství nedává nějakým 
způsobem odpověď.“ 

Z  tohoto pohledu se letošní Noc kostelů 
vydařila. Přestože je tu již šest roků a  většina 
kostelů už byla některý rok předtím otevřena 
a navštívena, zájem ani tentokrát neklesl. V celé 
arcidiecézi se otevřelo a nabídlo svůj program 
přes 220 kostelů a  organizátoři zaznamenali 
78 000 návštěvnických vstupů. Je to úctyhod-
né číslo. Nevíme sice, co se změnilo po páteč-
ní noci 29. května 2015 v srdcích lidí, kteří do 
těch kostelů přišli, ale to už není naše starost. 
Naším úkolem bylo pozvat a nabídnout dobrý 

program. To se podařilo a  za to je třeba velmi poděkovat stovkám a  možná tisícům 
ochotných farníků, kteří zdarma a ve svém volném čase organizovali programy a pomá-
hali se vším, co bylo potřeba. A dobře vím, že toho není málo. Modleme se, aby to, co 
bylo té noci do srdcí zaseto, přineslo dobré ovoce.  Lubomír Nágl

koordinátor Noci kostelů

Upřímně děkuji všem, kteří se zapojili do Noci kostelů, a také těm, kdo pozvali 
do kostelů děti v rámci tak zvaného Dne kostelů. Je vidět, že celostátní akce propa-
govaná sdělovacími prostředky nachází stále větší oblibu.

Kdysi bývaly kostely otevřené vždycky a pro všecky. Každý mohl vstoupit. Pro věřící 
to bylo místo modlitby a bohoslužby. Pro všechny ostatní to bylo aspoň místo posvát-
né, někdy tajemné. Když se někdo ukryl v  kostele, byl chráněn místem azylu. Téměř 
nikdo si tam nedovolil krást. Dnes je z bezpečnostních důvodů mnoho kostelů mimo 
čas bohoslužby zavřených. Proto vítám každoroční akci Noc kostelů s velkou nabídkou 
otevřených kostelních bran i pro ty, kteří tam nechodí k bohoslužbám.

Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na službě početným návštěvníkům, 
kteří se snaží být průvodci 
a  přiblížit hostům nejen umě-
lecké a  historické zajímavos-
ti, ale i  smysl a  poslání našich 
chrámů a  jejich vybavení, či 
přiblížit poselství a  život zob-
razených světců. Děkuji těm, 
kteří dají nahlédnout do živo-
ta farních společenství a  na-
bídnou možnost setkání s  po-
svátným tajemstvím, s  Boží 
přítomností nejen ve svato-
stáncích, ale i v jejich životech 
skrze vydaná svědectví víry, 
nebo zakusit radost z  Boha 
přítomného uprostřed těch, kteří jsou opravdu v Ježíšově jménu, kteří jsou skutečným 
teologickým místem, kde je možné se s Bohem setkat.

Proto zvlášť děkuji těm, kteří nejen tak zvaně „otevřou Boží dům pro zvědavé turis-
ty,“ ale chovají se jako pohostinní hostitelé přijímající hosty, jimž neumožní chovat se 
v chrámu hlučně jako na ulici a nenechají je obsadit kostel jako squatterům opuštěný 
dům, ale skrze připravený kvalitní evangelizační program nabízejí návštěvníkům mož-
nost oslovení evangeliem a setkání s živým Bohem. Děkuji všem, kteří se za požehnané 
plody této akce modlí.   arcibiskup Jan Graubner
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Horní Lideč si připomněla 100 let  
od narození P. Jana Machače

Součástí vzpomínky na P. Jana Machače (1915–2009), významného rodáka, 
která se uskutečnila v neděli 14. června v Horní Lidči, bylo odhalení pamětní des-
ky. Jejím autorem je sochař a restaurátor Jan Vodáček. Žulová deska, do které je 
vsazen umělý kámen zpodobňující siluetu se 
zvýrazněnou tváří P. Jana Machače, je umístě-
na přímo u vstupu na hornolidečský hřbitov. Je 
v tom jakási symbolika, jež lidem bude připo-
mínat tohoto význačného rodáka, který měl ve 
zvyku vždy po skončení mše svaté jít ke dveřím 
a s každým odcházejícím si podat ruku. 

P. Jan Machač se v Horní Lidči narodil 1. červ-
na 1915. Absolvoval reálné gymnázium ve Vsetí-
ně, po maturitě nastoupil do kněžského semináře 
v Praze-Dejvicích. Kněžské svěcení přijal 30. květ-
na 1943 v katedrále sv. Víta v Praze z rukou praž-
ského světícího biskupa ThDr. Antonína Eltschknera. Rozhodl se pro působení v pražské 
arcidiecézi. Za přečtení pastýřského listu tehdejšího pražského arcibiskupa ThDr. Josefa 
Berana byl na podzim 1949 zatčen a po dvou měsících propuštěn. O svém druhém za-
tčení píše ve svých Vzpomínkách, které vydala v roce 2005 Horní Lideč u příležitosti 
jeho 90. narozenin: „V roce 1951 jsem byl pozvaný na školení do semináře v Praze. Když 
jsem se 30. listopadu vracel a u pokladny si kupoval lístek, přistoupili ke mně dva muži, 
kteří mě legitimovali, dali pásku přes oči a odvezli mě někam pryč. Nevěděl jsem, kam 
jedu, až po čase jsem se dozvěděl, že jsem v Ruzyni…“ Po půl roce byl odsouzen pro vele-
zradu a špionáž pro západní mocnosti na sedm let. Po soudu se dostal do Kartouz, ná-
sledovala Mladá Boleslav, Jáchymov, Bory a znovu Kartouzy. „Kdyby člověk neměl víru, 
určitě by to prožíval velmi těžce,“ vzpomínal později na nejčernější kapitolu svého života.

Po propuštění z vězení 30. listopadu 1958 musel nastoupit do nemocnice, protože 
měl vředy na dvanácterníku. Následoval příkaz k okamžitému nástupu do zaměstnání, 
ať je jakékoliv. V nemocnici bylo volné místo zahradníka, ale úřady nedovolily, aby tuto 
práci přijal, zamítly i  místo metaře kvůli údajnému pohoršení. Nakonec skončil jako 
dělník u okružní pily TONu v Bystřici pod Hostýnem. Zde pracoval sedm let.

Po několika letech se pak mohl postupně vrátit do duchovní správy, ale v naší olo-
moucké arcidiecézi; nejprve jako zpovědník na Hostýně a  v  Holešově a  od 15.  dub-
na 1966 mu byl udělen tzv.  státní souhlas a on mohl nastoupit jako administrátor ve 
farnosti Gottwaldov–Malenovice. 

V době Pražského jara 1968 se vrátil do Prahy a v následujících třech letech působil 
jako blízký spolupracovník pražského apoštolského administrátora biskupa ThDr. Fran-
tiška Tomáška. Zde však mohl zůstat jen do listopadu 1971. Období husákovské norma-
lizace přineslo jeho nucený odchod z konzistoře. Prozatímně dostal souhlas ke kněžské 
službě v Praze–Dejvicích u památného kostela sv. Matěje. Tato přechodná doba trvala 
nakonec 31 let. Roku 1998 byl jmenován monsignorem.

Službou u sv. Matěje se před otcem Machačem místo kariéry preláta otevřela cesta 
pastýře. Využil ji k prospěchu několika generací svých farníků, které získával díky své 
vzácné osobnosti, hluboké schopnosti porozumění i smyslu pro humor. Za jeho půso-
bení se fara i zahrada staly místem, kde různé skupiny farníků mohly prožívat svá spo-
lečenství. Vždy pomáhal potřebným. Samozřejmostí pro něho byla pokorná a skromná 
služba Bohu i lidem.

Mnoho času a energie věnoval pastýřské péči, ovlivnil generace dětí a mládeže, na 
své farnosti vychoval deset svých následovníků. Prožil celibát s početnou rodinou. Sám 
říkával, že si nedovede představit krásnější naplnění kněžského života. Zemřel 9. květ-
na 2009 ve věku nedožitých 94 let. Pohřben je na hřbitově u kostela sv. Matěje v Praze.

 Josef Pala

Doporučení pro naše duchovní správce  
a naše chrámové sbory

V nakladatelství Refugium vyšla kniha Miloslava Hronka LUDWIG VAN BEETHO-
VEN – POSELSTVÍ GÉNIA (vývoj Beethovenovy osobnosti a  tvůrčí činnosti se zře-
telem ke křesťanskému základu jeho života). Kniha má silný duchovní a  náboženský 
podtext a  byla by jistě vhodným darem ze strany farností pro chrámové sbory nebo 
obohacení farních knihoven. Postava olomouckého arcibiskupa kardinála Rudolfa Jana 
ve vztahu ke skladateli zde hraje významnou roli, která je dosud neznámá a nedoceněná.

Kontakt na nakladatelství Refugium: Tomáš Karczub, tel.: 585 549 270, 603 473 152, 
e-mail: refugium@refugium.cz   Jan Kupka

Nová kniha přiblíží odpo-
vědi kardinálů na knihu 

kardinála Kaspera  
„Evangelium o rodině“
„Setrvat v pravdě Kristově. Manžel-

ství a  svaté přijímání v  Katolické círk-
vi“ je název publikace, kterou v češtině 
právě vydal Jiří Brauner – Kartuziánské 
nakladatelství v Brně.

Příspěvky v  knize představují odpo-
vědi pěti kardinálů katolické církve a dal-
ších čtyř odborníků na knihu Evangeli-
um o  rodině, kterou vloni vydal kardinál 
Walter Kasper. Jde o  jeho přednášku na 
mimořádné konzistoři kardinálů, jejímž 
hlavním bodem byla příprava dvou shro-
máždění biskupské synody svolaných 
papežem Františkem na rok 2014 a 2015 
na téma „Pastorační výzvy pro rodinu 
v kontextu evangelizace“. Kardinál Kasper 
ve své přednášce navrhl změnu v doktrí-
ně a svátostné disciplíně církve, která by 
v omezených případech umožňovala roz-
vedeným a civilně znovusezdaným katolí-
kům po uplynutí období pokání přijímat 
eucharistii. Podle W. Kaspera má kniha 
poskytnout „teologický základ“ pro ná-
slednou diskuzi. Cílem této publikace je 
na jeho výzvu k další diskuzi odpovědět.

Úvodní slovo k  českému vydání na-
psal Mons. Jan Graubner. Knihu vydal Jiří 
Brauner  – Kartuziánské nakladatelství 
v Brně a prodejní cena je 238 Kč. Možno 
objednat u vydavatele za 238 Kč a poštov-
né a balné zdarma. V distribuci a prodeji 
u Matice cyrilometodějské a Karmelitán-
ského nakladatelství.   Lucie Cekotová

Nová architektka  
arcibiskupství

Olomoucké arcibiskupství má od 
8.  6.  2015 novou architektku Ing. arch. 
Blanku Roubíkovou. Ve funkci nahradila 
arcibiskupského architekta Ing. Josefa In-
dru, který odešel do důchodu.  (aco)

Zemřel P. Anastáz Polášek
Ve věku 91  let zemřel 17.  květ-

na  2015 kapucínský kněz P. Anastáz 
Bohumil Polášek.

Narodil se 6.  listopadu roku 1923 
v Drozdově na Zábřežsku, v roce 1945 slo-
žil věčné sliby v Řádu menších bratří ka-
pucínů a roku 1948 byl vysvěcen na kněze 
pražským arcibiskupem ThDr. Josefem 
Beranem. Dobu komunistického režimu 
prožil v internaci, v dělnické profesi a jako 
výpomocný duchovní při zaměstnání na 
Liberecku a v Praze. Od roku 1994 sloužil 
ve Šternberku jako duchovní asistent se-
ster klarisek – kapucínek a od roku 2005 
žil v  pražském klášteře na Hradčanech. 
Pohřben byl 22. května do kapucínského 
hrobu na břevnovském hřbitově v Praze.

 (jpa) 
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ThDr. Theodora Kohna. Místo odpočinku 
mělo být pouze dočasné, později měl být 
pohřben v  rodné Březnici v  zahradě si-
rotčince, který založil. Samotnou hrobku 
odkázal spolkové zemi Steiermark. My 
jsme se však do podzemí hrobky nedosta-

li. Jen společná modlitba a kytička květin, 
kterou zde položil nynější olomoucký ar-
cibiskup, uctily památku jednoho z  jeho 
předchůdců. Na severní straně kaple nás 
upoutal venkovní pamětní monument  – 
mramorový pomník s  truchlícím andě-
lem, nakloněným a opírajícím se o velkou 
kartuši se znakem arcibiskupa Kohna. 
Anděl drží v rukou několik palmových ra-
tolestí ohýbajících se přes kartuši. Pomník 
s  andělem si nechal arcibiskup vytvořit 
v Paříži kolem roku 1900. 

Byli jsme rádi, že s námi cestovala  
Dr. Jitka Jonová z Cyrilometodějské teolo-
gické fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci, autorka nejvýše povolaná, která 
se podrobně zabývá životem arcibiskupa 
Kohna. Její odborné vstupy už v autobu-
su před příjezdem do Ehrenhausenu, ale 
i  na místě samém, nám otevíraly cesty 
k  poznání této výrazné osobnosti, která 
vedla olomouckou arcidiecézi na počátku  
20. století.

Po obědě následoval tříhodinový 
přesun do Mariazell, druhého cíle naše-

Více než čtyřicet zaměstnanců arci-
biskupství společně s arcibiskupem Mons. 
Janem Graubnerem, generálním vikářem 
Mons. Josefem Nuzíkem a dalšími čtyřmi 
kněžími odjížděli ve středu 20. května na 
dlouhou cestu až ke slovinským hranicím, 

v jejichž těsné blízkosti leží Ehrenhausen, 
malé městečko s více než tisícovkou oby-
vatel, v  rakouské spolkové zemi Steier-
mark (Štýrsko). 

Po šestihodinové cestě jsme dorazili 
do vinařského kraje, což jsme hned po-
znali nejen podle oficiálního názvu měs-
tečka „Ehrenhausen na vinné stezce“, ale 
také vřelým přijetím vínem a  pečivem. 
Společně se starostou města nás vítal 
také administrátor diecéze Graz-Sekau 
a místní duchovní správce. Po mši svaté, 
kterou v místním barokním kostele Panny 
Marie Bolestné sloužili naši kněží spolu 
s otcem arcibiskupem a místním duchov-
ním správcem, následovala strmá cesta 
k hradnímu areálu (nepřesně zvanému zá-
mek), který se nalézá vysoko nad městem. 
V  jeho blízkosti postavili Eggenbergové, 
tehdejší majitelé panství, na přelomu 16. 
a  17. století rodinnou hrobku. V  jejím 
středu pod kupolí se nachází v  úrovni 
podlahy vstup do krypty krytý dvoudíl-
nou kovovou mříží. Zde se nachází sar-
kofág bývalého olomouckého arcibiskupa 

ho poutního zájezdu. Největší rakouské 
poutní místo nás přivítalo deštěm s  vý-
razným ochlazením. Májovou pobožnost 
se zpívanými litaniemi k  Panně Marii 
v bazilice vedl otec arcibiskup. Po ní ná-
sledovala prohlídka kostela. To už se ale 
schylovalo k  večeru a  nás čekala bohatá 
večeře s  tradičním „vídeňským řízkem“ 
v  nedaleké restauraci. Pak nás již čekala 
jen zpáteční cesta domů. 

Kromě otce arcibiskupa, který převzal 
nad touto poutí svou záštitu, patří podě-
kování generálními vikáři Mons. Josefu 
Nuzíkovi a  arcibiskupskému sekretáři  
P. Petru Gatnarovi za perfektní organizaci 
celé akce. Do Olomouce jsme přijeli až po 
půlnoci, unavení, ale plní pěkných zážit-
ků.

Mariazell – nejvýznamnější poutní 
místo Rakouska

Málokteré poutní místo na světě má 
tak významnou minulost jako toto nej-
proslulejší mariánské poutní místo ve 
střední Evropě. Dvoutisícové městečko se 
nachází na severním okraji Alp ve spolko-
vé zemi Štýrsko. 

O jeho založení vypráví legenda. Opat 
Otker z  benediktinského kláštera Sankt 
Lambrecht poslal roku 1157 mnicha jmé-
nem Magnus do zdejší krajiny, která byla 
majetkem kláštera, aby převzal duchovní 
správu místních obyvatel. Se svolením 
opata si směl vzít na cestu svou sošku Ma-
dony vyřezanou z  lipového dřeva. Večer 
21.  prosince, když už byl blízko cíle, mu 
obrovské skalisko uzavřelo cestu. Magnus 
hledal pomoc u  Matky Boží. Tu se ská-
la rozestoupila a  uvolnila mu průchod. 
Poté, co dorazil na místo, připevnil sošku 
na kmen stromu a  začal si stavět „celu“ 
(Zelle), jež měla sloužit jako kaple a  zá-
roveň i  jako jeho obydlí. „Maria v  cele“ 
(Zelle) pak dala tomuto místu jméno. 

Prvními významnými poutníky spja-
tými s  tímto místem byli moravský mar-
krabě Jindřich a  jeho žena, kteří se zde 
uzdravili z  těžkého onemocnění dnou. 
Jako dík nechal markrabě roku 1200 po-
stavit kolem původní cely románskou 
kapli. 

Celková délka dnešního poutního 
kostela je 84 metrů a  šířka 30 metrů. Ve 
středu chrámové lodi, mezi gotickou a ba-
rokní částí stavby, každého návštěvníka 
ihned upoutá oltář milosti se soškou mi-
losti (původní lipová Madona) ve svém 
středu. Soška Panny Marie z Mariazell je 
dnes uctívána jako Velká Matka Rakous-
ka, Matka slovanských národů a  Velká 
Paní Maďarů.  Josef Pala

Účastníci poutního zájezdu v poutní bazilice v Mariazell Snímek P. Slawomir Sulowski

Pouť zaměstnanců arcibiskupství do Ehrenhausenu
Po loňském úspěšném poutním zájezdu do Polska připravil sekretář otce arci-

biskupa P. Petr Gatnar pro zaměstnance arcibiskupství neméně zajímavou pout-
ní cestu, která tentokrát směřovala do Rakouska. U příležitosti 100. výročí úmrtí 
bývalého olomouckého arcibiskupa ThDr. Theodora Kohna (1845–1915) jsme se 
vypravili do Ehrenhausenu, místa jeho posledního odpočinku.
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CENTRUM PRO ŠKOLY

KDY – KDE – CO

250. výročí od posvěcení poutního kostela  
ve Štípě u Zlína

Významné jubileum oslaví věřící v pondělí 6. července v 10.30 
hod. při slavné mši svaté, kterou slouží apoštolský nuncius v ČR 
arcibiskup Giuseppe Leanza. 

Výstava s názvem „Velehrad vás volá!“ 
Až do konce prázdnin je možno na Velehradě v  kapli Cyrilka 
shlédnout pozoruhodnou výstavu připomínající třicáté výročí 
památné pouti na Velehradě, která otřásla komunistickým re-
žimem. 

Duchovní cvičení 
na Svatém Kopečku u Olomouce

Exercicie pro všechny s  P. Gorazdem Františkem Krušinou,  
O.Praem., na téma Křest a pokušení Ježíše Krista (2. – 8. července)
Exercicie pro všechny s P. Janem Szkanderou, spirituálem Arci-
biskupského kněžského semináře v Olomouci, na téma Ctnosti 
v příbězích (23. – 29. srpna)
Přihlášky: e-mail: info@premonstratky.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.

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

Kurz sociálního učení církve
Moravskoslezská křesťanská akademie pořádá Kurz sociální-
ho učení církve, který se uskuteční v  sobotu 24.  října a  v  so-
botu 14.  listopadu od 9 do 13 hod. v budově Arcibiskupského 
kněžského semináře v Olomouci. Kurz nabídne různé pohledy 
na aktuální sociální otázky v kontextu sociální nauky církve.  
Je určen pro širokou veřejnost, pracovníky v  sociální sféře,  
Charitě, politiky, studenty a akademické pracovníky. 

Kurz MiniFor (Ministrantská formace) 
V  září začíná nový kurz pro ministranty nad 15  let. Přihlášky 
posílejte do 15. 9. 2015. Ke stažení na: www.ministranti.info/
minifor 
Program kurzu připravují bohoslovci a  stojí na dvou pilířích: 
teoretická část (přednášky o  liturgii, duchovním životě a  prá-
ce s  ministranty ve farnosti) a  praktická část (nácviky, služby 
při liturgii, hry jako inspirace na schůzky apod.). Velký důraz je 
kladen na prohloubení osobního vztahu ke Kristu, a proto sou-
částí kurzu je vždy společná mše svatá, adorace a jiné. Víkendy 
jsou převážně na farách v olomoucké arcidiecézi. Začíná se vždy 
v pátek večeří a končí v neděli obědem. 

Duchovní obnova v duchu sv. Františka
Koná se v Brně ve dnech 6. až 8. listopadu a je určena dívkách 
a svobodným ženám bez závazku od 15 do 37 let.
Bližší informace: sestra M. Markéta, Grohova 18, 602 00 Brno, 
e-mail: pokojadobro@frantiskanky.cz, tel. 605 256 132

Pouť rodin a učitelů na Svatém Hostýně
Uskuteční se v  sobotu 29.  srpna. Mši svatou v  10.15 hod. na 
venkovním prostranství bude sloužit arcibiskup Jan Graubner. 
Od 12.30 hod. bude následovat přednáška otce arcibiskupa pro 
učitele na téma „Prohlubování osobního vztahu ke Kristu skrze 
eucharistii“. Mluvit na ní bude mimo jiné o založeném společen-
ství adorátorů olomoucké arcidiecéze „Eucharistická hodina“. 
Rodiče mohou od 13 hod. využít nabídku přednášky „O pokoji“ 
od Františky Böhmové nebo se mohou jít podívat na Loutkové 
divadlo Dana Taraby. Ve stejnou dobu začíná také „Cesta pro 
rodiny“, což jsou 
stanoviště plné her 
a  soutěží pro děti. 
Zmrzlina a  odměny 
pro děti jsou zajiš-
těny. Společně se 
potom sejdou rodi-
ny s učiteli na závě-
rečné adoraci dětí 
a rodičů v 15 hodin 
v bazilice. 



OLDIN  •  7 – 8 / 2015 9

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

KDY – KDE – CO

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

Týdenní pobyt pro osamělé matky s dětmi  
ve Fryštáku

Koná se od 19. do 25. července a  je určen pro všechny matky, 
které z různých důvodů vychovávají své děti samy.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail: 
reznickova@arcibol.cz

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi  
na Svatém Hostýně

Koná se od 2. do 4. října v poutních domech na Svatém Hostýně. 
Duchovní obnovu povede P. ThDr. Jan Balík. Je připraven sou-
běžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je 
zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Náplní víkendu jsou: pro-
mluvy kněze, společná modlitba, adorace, mše sv., 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

ČERVENEC  2015

Úmysl všeobecný
Aby politická odpo-
vědnost 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 odva-
hu vstupovat do manželství a vychovávat děti.

SRPEN  2015
Úmysl všeobecný
Za dobrovolníky, aby se velkoryse věnovali službě potřebným.
Úmysl evangelizační
Abychom uměli vyjít ze sebe a  stali se bližními pro ty, kdo 
se nacházejí na okraji mezilidských a společenských vztahů.
Úmysl národní
Abychom na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté šťastně do-
šli k cíli své pozemské pouti.

ZÁŘÍ  2015
Úmysl všeobecný
Aby rostly příležitosti pro vzdělávání a  práci pro všechny 
mladé lidi.
Úmysl evangelizační
Za katechety, aby jejich život byl v  souladu s  vírou, kterou 
hlásají, a tak o ní věrohodně svědčili druhým.
Úmysl národní
Aby všichni lidé poznali Kristovu lásku, která přesahuje  
každé poznání.

Pobyt prarodičů s vnoučaty
Koná se od 10. do 17. srpna v rekreační chatě Brněnka ve Vel-
kých Losinách. Program bude individuální i společný. Zahrnuje 
výlety do přírody, volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, du-
chovní program apod.
Cena: děti do 12 let 2900 Kč, dospělí a děti nad 12 let 3700 Kč
Přihlášky: Lucie Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz, tel.: 
733 755 955 

Časopis Rodinný život 
Jaké investice upřednostňujeme? Umíme být skromní? Mohou 
nás i naše zdánlivě povrchní libůstky vést k něčemu dobrému, 
být zdrojem požehnání? Tyto 
a mnohé další otázky zaznívají 
v novém čísle časopisu Rodinný 
život věnovaném konzumnímu 
způsobu života i jeho smyslupl-
nějším alternativám. 
Svědectví drobné živnostnice 
odhaluje, že i  běžné nákupy 
mohou mít přidanou hodnotu. 
Hledali jsme příčiny nadměr-
ného nakupování – nemoci 
zvané shopaholictví. 
V  časopise nechybí pokračo-
vání seriálu o  svatých manžel-
ských párech, čtení na dobrou 
noc, voňavý recept, křížovka, 
soutěže, hry a informace o při-
pravovaných akcích.
Objednávky časopisu: e-mail: cmarova@arcibol.cz, tel.: 
587 405 250, Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2,  
779 00 Olomouc. Časopis najdete také na Facebooku:  
www.facebook.com/casopisrodinnyzivot

Malá pouť za velké věci 
Zveme všechny na pravidelnou pouť za víru v našich rodinách, 
která se uskuteční po prázdninové pauze 13. září. Povede od 
katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny 
Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. 
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail: 
reznickova@arcibol.cz

Víkendová duchovní obnova pro seniory
Koná se od 11. do 13. září na Svatém Hostýně. Součástí jsou 
přednášky zaměřené na „radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, 
vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu 
bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, ado-
raci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemoc-
ných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami.
Bližší informace: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02  
Otrokovice, tel.: 608 407 141

Pěší pouť tatínků s dětmi
Pro zájem o tento druh poutě jsme se letos rozhodli nabídnout 
otcům a jejich ratolestem další termín: 18. až 20. září a také ji-
nou trasu. Odcházeli bychom ze Svatého Kopečku u Olomouce 
v pátek večer 18. září a doputovali bychom v neděli odpoledne 
20. září na Svatý Hostýn. Měl by jít s námi duchovní a k dispozici 
bychom měli doprovodné vozidlo.
Bližší informace: Peter Markovič, tel.: 587 405 293, e-mail: 
markovic@arcibol.cz
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Snímky Jana Hajdová

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015

EUC H ARI STIC KÝ KONG RE S

Dokument nevěnuje zvláštní pozor-
nost eucharistické úctě mimo mši, ale 
řeší obecně problematiku pobožností. 
Konstituce zdůrazňuje, že liturgie je dílem 
celé církve, není to tedy soukromý úkon 
jednotlivce. Liturgie tedy není projevem 
soukromé zbožnosti, ale je veřejnou bo-
hopoctou, je dílem všech zúčastněných.

Konstituce schvaluje pobožnosti 
křesťanského lidu, pokud jsou ve shodě 
s  církevními předpisy a  směrnicemi (…). 
Zvláštní vážnosti se těší také veřejné po-
božnosti místních církví, které se konají 
z  příkazu biskupů podle zvyklostí nebo 
podle právoplatně schválených knih. Uve-
dené pobožnosti se mají konat se zřetelem 
k liturgickým dobám a v souladu s posvát-
nou liturgií. Z ní mají nějakým způsobem 
vycházet a k ní přivádět lid, neboť ona je 
svou povahou daleko převyšuje. Konstitu-
ce schvaluje pobožnosti lidu, ale vyžadu-

Snahy o obnovu liturgie vyvrcholily přijetím konstituce o liturgii  
Sacrosanctum Concilium (4. 12. 1963). Tím se obnova liturgie stala zá-
ležitostí celé církve, na rozdíl od liturgického hnutí, které bylo spíše 
záležitostí aktivních jedinců. Konstituce by samozřejmě nebyla možná 
bez předcházejícího liturgického hnutí. Lidu se vrátila možnost aktivní 
účasti na liturgii, dává se možnost adaptace liturgie v různém etnic-
kém a kulturním prostředí, je zdůrazněn princip subsidiarity (nechť 
nekoná vyšší, co může konat nižší), dovolení použití lidového jazyka 
v liturgii (zároveň však lidé nadále mají mít alespoň základní znalost 
liturgie v latině), veřejný přednes textů, znovuzavedení koncelebrace 
a přijímání podobojí apod. Místní církve a územní autority dostávaly 
více práv, aby si přizpůsobily liturgii v určité míře vlastním poměrům.

je, aby byly ve shodě s církevními předpisy 
a  směrnicemi, avšak tam, kde se konají 
podle zvyklostí, podle právoplatně schvá-
lených knih, nechce bránit v  jejich koná-
ní. Velkou pravomoc má ordinář. Kněží 
nemají právo si upravovat liturgii „podle 
svých představ“ mimo to, co je schválené 
příslušnou autoritou.

Eucharistie má být středem našeho 
života, života církve. Právě účast na mši 
(a v ní přijímání eucharistie) je a zůstává 
základní a  primární formou úcty eucha-
ristie. Jakákoliv další úcta má ze slavení 
mše vycházet a  k  ní směřovat. Úcta eu-
charistie mimo mši má být jakoby pro-
dloužením mešního slavení.

Věřící si dnes v naší zemi mohou vy-
brat, zda budou přijímat eucharistii vkle-
če, vestoje, eucharistický chléb mohou 
přijímat do úst či na ruku, každý ze způ-
sobů je považován za řádný a  záleží na 

osobní zbožnosti každého přijímajícího, 
jaký způsob zvolí. Jedinou podmínkou, 
která obecně platí, je, aby to bylo prove-
deno řádně bez nebezpečí zneuctění eu-
charistie.

Eucharistický půst pak obnáší ales-
poň jednu hodinu před přijetím eucha-
ristie se zdržet jakéhokoliv pokrmu a ná-
poje, pouze s výjimkou vody a  léků. Staří 
lidé, nemocní a ti, kdo o ně pečují, mohou 
přijmout eucharistii i  tehdy, jestliže něco 
pojedli během jedné hodiny před svatým 
přijímáním. Čas postu se pro kněze i laiky 
počítá do okamžiku přijímání.

 Jitka Jonová

Vliv Druhého vatikánského koncilu  
na eucharistickou úctu
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V Ý UK A NÁB OŽ E NST VÍ
JE DŮLEŽ ITÁ

Ohlédnutí za setkáním dětí z náboženství v Olomouci
Při začátku plánování setkání dětí v  rámci diecézního eucharistického kongresu 

nám jen málo kdo věřil, že vůbec nějaké děti přijedou a že budou schopné tak nároč-
ného duchovního programu. My jsme však věřili tomu, že Pán Ježíš volá také tyto děti 
k sobě. Důkazem toho jsou svědectví dětí i dospělých, která se k nám dostávají. Jedno 
z nich zde uvádíme:

Diecézní eucharistický kongres
Dne 15. 5. 2015 jsme odjeli do Olomouce na DEK. Velmi se mi líbila celá mše svatá 

včetně kázání, kde jsem se dověděl čtyři nejpoužívanější slova na světě, která zní 1. Prosím 
2. Děkuji 3. Promiň 4. Miluji tě. Toto kázání měl otec biskup Hrdlička. Měl jsem dokonce 
tu čest číst s kamarádkou přímluvy. Po mši svaté jsme se zúčastnili her, které připravila 
starší mládež ze Starého Města. Nejvíc se mi líbila hra, kde jsme pořád padali. Poté jsme 
šli na adoraci, kde jsme vytvořili spolu s ostatními dětmi velké srdce ze svíček. Ta adorace 
byla velmi krásná. Pro mě to nebyl výlet, ale o něco víc jsem zase poznal Pána Ježíše. Pro 
mě byla nejdůležitější mše svatá a adorace. Uteklo to velice rychle a vůbec se mi odtud 

nechtělo. Moc bych si přál, aby se 
to opakovalo každý rok.

Michal Šmíd, 6. třída
Prosíme proto rodiče, praro-

diče, kněze, učitele, aby dětem 
ve svých farnostech nadále zpří-
stupňovali a  umožňovali cestu 
k  častějšímu setkávání s  Pánem 
Ježíšem, například ve společné 
modlitbě před svatostánkem. 
Nic nebrání tomu, aby děti 2. 
stupně ZŠ mívaly „své“ adorace 
a  takto se zapojily do společen-

ství EUCHARISTICKÁ HODINA nebo, aby se děti 1. stupně jednou za měsíc sešly k je-
jich věku přiměřeně vedené adoraci. 

Nenechme se odradit prvotním pocitem, že děti to nezvládnou, nebo že o to nebu-
dou stát a nebojme se jim kromě zábavy nabízet také tuto důležitou duchovní stravu pro 
život. Protože jak jinak se děti naučí modlitbě? Jak jinak si vybudují vztah k Bohu? Kde 
jinde budou moci čerpat sílu a moudrost pro svůj život?   Martina Orlovská

Proč je důležité vyučování náboženství?
Nadešla nám doba prázdnin, o nichž je známo, že utečou jako voda, a nový školní rok 

už zase klepe na dveře. Proto již o prázdninách nejen učitelé, ale i rodiče přemýšlejí a plá-
nují, jak zaplnit volný čas svých dětí během následujícího školního roku. Tímto článkem 
bychom se proto rádi obrátili na všechny rodiče malých i velkých dětí, protože právě oni 
jsou zpravidla těmi prvními, kteří své potomky vychovávají ke vztahu k Pánu Bohu. 

V nedávné době se v našich kostelích četl pastýřský list našich biskupů adresovaný 
rodičům, ale i babičkám, dědečkům a všem ostatním, kteří mají na výchovu dětí vliv. 
V něm mj. zaznělo: „Církev od rodičů očekává, že budou ve svých dětech upevňovat 
vztah k Bohu a nedají ničemu přednost před nabídkami našeho Pána. Všechny možné 
kroužky, různé aktivity, sport a další mohou být užitečné, ale ne na prvním místě.“ 

Chtěli bychom proto všechny rodiče i ostatní vychovatele dětí povzbudit k  tomu, 
aby nezapomínali, že náboženská výchova a vzdělávání je pro dětí velmi důležitá a že 
pravidelné navštěvování předmětu náboženství nemá být u dětí vedlejší záležitostí, ale 
jednou z priorit. Už nyní je v rámci farností možnost získat přihlášky do náboženství na 
nový školní rok. Kde tomu tak není, prosíme rodiče, aby oslovili místního kněze, který 
jim přihlášky rád vytiskne. Díky včasnému nahlášení počtu žáků z náboženství do školy 
pak může tento předmět v  rozvrhu figurovat ve výhodnějších časech mezi ostatními 
kroužky. 

Stejně tak moc prosíme rodiče, aby se sami iniciativně obrátili na kněze tam, kde se 
náboženství vůbec nevyučuje, přestože je o ně zájem. Stejně jako v jiných školních zále-
žitostech i zde má hlas rodičů velkou váhu a jistě se ve spolupráci s knězem najde nějaký 
způsob, jak vyučování náboženství zajistit. 

Z katechetického centra vám všem přejeme krásné prázdniny a ať vás Pán provází!
 Vít Němec 

Maxmilián Kolbe  
– Světec z Osvětimi

Každoročně si 14. srpna připomíná-
me památku polského mučedníka, kně-
ze a  řeholníka P. Maxmiliána Kolbeho, 
který v  tento den v  roce 1941 zahynul 
v koncentračním táboře Osvětim. Navíc 
právě letošní rok, který je v církvi Rokem 
zasvěceného života, nabízí vhodnou pří-
ležitost více přiblížit některé osobnosti, 
které zasvěti-
ly svůj život 
Kristu a  bliž-
ním v řehol-
ní komuni-
tě. Takovou 
o s o b n o s t í 
je bezesporu 
i  sv.  Maxmi-
lián Kolbe. 

Proto by-
c h o m  č t e -
nářům rádi 
p ř e d s t av i l i 
teprve nedávno vydanou knížku, která 
nese stejný název, jako je název toho-
to článku, a  zabývá se životními osudy 
tohoto kněze, řeholníka a  také velkého 
ctitele Panny Marie. Autorkou textu je 
americká publicistka Elaine Murrayová 
Stoneova, která napsala již více životo-
pisů významných osobností. Autorka 
obsah knihy připravovala skutečně dů-
kladně – podklady pro její vznik sbírala 
během devadesátých let minulého sto-
letí přímo v Polsku, kde se také setkala 
a hovořila s některými pamětníky, kteří 
P. Kolbeho ještě osobně zažili. Výsled-
kem jejího snažení sice útlá, zato však 
velmi čtivá knížka, v  níž se čtenář do-
zví nejen o mučednické smrti P. Kolbe-
ho, kterou je všeobecně známý, ale také 
o  jeho velkém díle, které během svého 
nedlouhého života v  Polsku vybudo-
val – o  rozsáhlém tiskovém apoštolátu, 
o obrovském klášterním komplexu Nie-
pokalanów, v němž žilo několik set mni-
chů, nebo také o  Kolbeho misijní cestě 
do Japonska.

Knížka se díky svému nevelkému 
rozsahu a  krátkým kapitolám bude číst 
dobře jak dospělým čtenářům, tak i mlá-
deži a starším dětem. Lze ji také využít 
pro čtení na pokračování na táborech, 
chaloupkách, nebo ve společenstvích. 
Díky velkému akcentu na mariánskou 
úctu může být i  vhodným čtením na 
jakékoliv mariánské pobožnosti. Tuto 
publikaci doporučujeme všem těm, kteří 
se nenáročnou formou chtějí něco více 
dozvědět o  tomto světci. Kniha se čte 
skutečně jedním dechem. Seženete ji 
v  obchodech s  křesťanskou literaturou 
nebo také na webu: www.ikarmel.cz za 
příznivou cenu 149 Kč.         Vít Němec 
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PŘEDSTAVU JÍ SE K APUC ÍNI

ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA

Klarisky – kapucínky se na scéně dějin 
objevují v 16. století, ve stejné době, kdy se 
Evropou šíří kapucínská reforma Menších 
bratří (františkánů). Sestry, inspirovány 
jejich příkladem, touží po intenzivním 
životě modlitby, bez materiálního zajiště-
ní, v přísné odloučenosti. Pro svůj životní 
způsob volí řeholi sv. Kláry, a proto název 
klarisky – kapucínky.

Dnes je tento řád rozšířen po celém 

Řád menších bratří kapucínů

Klarisky – kapucínky

Kapucíni mají svůj původ ve střed-
ní Itálii. Jejich vznik můžeme datovat do 
první poloviny 16. století. Byla to snaha 
o  reformu uvnitř františkánského řádu. 
První kapucíni se snažili o  návrat k  pů-
vodní strohosti a doslovnému zachovává-
ní Řehole sv. Františka z Assisi. Tato nová 
rodina uprostřed františkánství se velmi 
záhy rozšířila do všech tehdejších národů 
Evropy. 

Do naší země kapucíni přišli pod ve-
dením sv.  Vavřince z  Brindisi 13.  listo-
padu  1599. První klášter byl postaven 
v  Praze na Hradčanech. Přilehlý kostel, 
který nese titul patronky řádu, Panny 
Marie Andělské, byl slavnostně posvěcen 
16.  června  1602 pražským arcibiskupem 
Zbyňkem Berkou z  Lipé a  Dubé. Po po-
čátečních peripetiích, se začal kapucínský 
řád v naší zemi úspěšně rozvíjet. Již v roce 

1618 vznikla samostatná Česko–rakous-
ko–štýrská provincie, která měla 13 kláš-
terů. Po rozdělení na Česko–moravskou 
a  Rakouskou provincii v  roce 1671 začí-
ná tzv.  „zlatý věk" přítomnosti kapucínů 
v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Nej-
větší rozkvět byl zaznamenán v polovině 
18. století, kdy provincie čítala neuvěři-

telných 810 členů. 
Do Olomouce přišli 
kapucíni v roce 1613 
a  nynější klášter na 
Dolním náměstí je 
vlastně už třetí, pro-
tože dva předchozí 
byly rozbořeny. 

Mnohokrát se 
nás lidé ptají, kdo 
jsou kapucíni, nebo 
čím se liší od brat-
ří františkánů nebo 
minoritů, vždyť všichni se řídí Řeholí 
svatého Františka. Odpověď velmi zjed-
nodušeně zní: v interpretaci řehole. Když 
si představíme celou františkánskou rodi-
nu jako živý organizmus, jako obrovský 
proud, který se stále vylévá do bočních 
ramen a  třeba zase se vrátí do hlavního 

řečiště nebo zaniká v  průběhu dějin, tak 
v  tomto obraze nahlížíme na kapucíny 
jako na rameno nebo větev genealogic-
kého stromu, které časem zesílily a  staly 
se svébytnou součástí františkánského 
charismatu v průběhu dějin. První kapu-
cíni usilovali o návrat k původnímu ideálu 
chudoby, kladli velký důraz na kontempla-

tivní modlitbu a časem se stali také horli-
vými kazateli. Podle řeholních pravidel 
z roku 1536 žili kapucíni více než 400 let. 

Velký zlom v  životě řádu nastal po 
Druhém vatikánském koncilu, kdy došlo 
k  revizi a  vytvoření nových konstitucí, 
které by více odpovídaly potřebám naší 
doby. Avšak už po roce 2000 řád opět 
viděl potřebu změny řádových předpisů 
z důvodů rychlých proměn dnešní společ-
nosti. Takže v roce 2012 opět byly vyhlá-
šeny nové konstituce, které nyní se snaží-
me uvádět do života. 

V České republice žije v současné době 
35 kapucínů v pěti klášterech. V Praze jsou 
dva, dále v Sušici, Brně a Olomouci. Bratří 
kněží se ponejvíce věnují zpovědní službě, 
kázání a  duchovnímu vedení. Bratři lai-
ci se podle svých vloh a  nadání angažují 
v  různých pastoračních a  charitativních 
dílech, ale především zabezpečují chod 
a  údržbu naších klášterů. Kapucíni pro 
svůj prostý a  jednoduchý způsob života 
byli nazývání „bratři lidu“. Svou pokorou 
a láskou získávali ostatní pro Krista. Tento 
ideál máme stále před očima a usilujeme 
o něj i dnes. Snažíme se v modlitbě čerpat 
z Božích pokladů a pak tyto dary rozdávat 
svým bližním.

Více na: www.kapucini.cz
 František Kroczek, OFMCap.

světě, v českých zemích od roku 
1914. I  nadále je pro kapucín-
ky typická hnědá barva hábitu 
s provazem a tradiční závoj pro-
zrazující příslušnost ke kontem-
plativním (rozjímavým) řádům, 
vázaných klauzurou.

Kapucínky se nevěnují žádné 
sociálně prospěšné činnosti, je-
jich posláním je modlitba. Mají 
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Arcidiecézní charita Olomouc 
protlačila pomoc 

až do Doněcku

ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA  /  CHARITA 

Pomoc se skládá ze dvou částí. První je poskytnutí jídla a  hygienických potřeb 
uprchlíkům, kteří hledají útočiště na území spadající pod ukrajinskou vládu. Olo-
moucká arcidiecézní charita spolufinancuje tyto balíčky ještě s Diecézní charitou ost-
ravsko-opavskou, Doněckou charitou či Melitopolskou charitou. 

„Jeden potravinový balíček stojí 1000 korun a  je určen pro jednu rodinu, která 
s ním vystačí na jeden měsíc. Obsahuje základní hygienické potřeby, jako jsou mýdlo, 
šampon či zubní pasta. Z jídla pak nesmí chybět maso, sůl, pohanka, rýže, čaj, čokoláda 
a další,“ přibližuje charitní humanitární pracovník a řeckokatolický kněz v jedné osobě 
Rostislav Strojvus. 

Další pomoc míří až do Doněcku. Tam má Arcidiecézní charita Olomouc partner-
skou farnost, které posílá peníze. Tamní partneři za ně pak kupují jídlo lidem, které 
bombardování připravilo o domov. Podle Strojvuse přichází do výdejny potravin stále 
víc lidí.

Zaslání peněz bylo jedinou možností, jak pomoci lidem na druhé straně barikády. 
Dostat potraviny do Doněcku ze západní strany země je totiž problém. Humanitární 
pracovníci by museli překročit hned dvojí hranici, na jedné by museli usilovat o povo-
lení od Ukrajinců, na další ještě o povolení proruské strany. 

Jak se daří víc jak milionu uprchlíků
„V současné době je na území patřícímu pod ukrajinskou vládu přes milion uprch-

líků z východu. Jedná se často o celé rodiny nebo matky s dětmi, jejichž muži válčí. 
Jsou to lidé, jejichž domy srovnalo se zemí bombardování, nebo se nemohou dostat 
k penězům, například k důchodům. Tyto peníze totiž Ukrajinci rozesílají z centrály 
v Kyjevě a do oblastí, které jsou nyní za“hranicí“, se je obávají poslat. Nemuseli by se 
dostat k civilistům, ale k proruským vojákům, kteří by za ně mohli nakoupit zbraně 
a podobně,“ vysvětluje Strojvus. 

Ten se právě vrátil z Ukrajiny, kde procestoval 4,5 tisíce kilometrů. Kromě klasic-
kých zastavení vycestoval i do Dnipropetrovsku, Melitopu či Oděsy, kde Charity nově 
pomáhají uprchlíkům. Právě na Charity totiž úřady všechny uprchlíky směřují. Někteří 
jsou ubytováni, jiní akutně potřebují léky, které s sebou při útěku nevzali. Mezi uprch-
líky jsou i postižení lidé, kteří potřebují speciální péči. Charitní pracovníci rovněž po-
máhají utečencům sehnat práci. 

„Nejčastěji se lidé dostanou k  sezonním pracím, takže muži jsou zaměstnáni ve 
stavebnictví, i s ženami také v zemědělství,“ dodává Strojvus. 

V Dnipropetrovsku potkal ženu a její tři děti, které zrovna dorazily z válečné zóny. 
„Chtěla, abych požehnal jejím dětem, aby to vše přežily. Pak se ptala, jestli pomáhám 
uprchlíkům, tak jsem ji odkázal na místní organizaci. Měla s  sebou jen jednu ruční 
tašku s doklady a nejcennějšími věcmi z domu. Všichni čtyři byli vystresovaní. Válka 
člověka vytrhne i s jeho kořeny,“ vzpomíná kněz. 

Strojvus jezdí pomáhat na Ukrajinu pravidelně už deset let. Tato poslední cesta 
ho zavedla těsně k oblasti, kde se bojuje. Poprvé tak nevyjel na humanitární výpravu 
terénní dodávkou. Obával se, že by ji po cestě zabavili vojáci ve jménu války a použili 
pro převoz kulometů a dalších zbraní. 

„Po cestě jsme často míjeli vojenskou techniku. Také nás několikrát zastavovala 
ozbrojená policejní kontrola. Člověk se najednou ocitl v jiné realitě,“ popisuje své zá-
žitky ostřílený humanitární pracovník. Na cestách také viděl ukrajinské vojáky, jak se 
loučí se svými rodinami a pak nastupují do mikrobusu směr bouřlivý východ. 

Arcidiecézní charita Olomouc vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc Ukrajině. 
Sbírka je vyhlášena na dobu neurčitou. Ti, kteří chtějí pomoci, mohou poslat fi-
nanční příspěvek na zvláštní bankovní účet číslo: 4030207/0100 zřízený pro cha-
ritativní účely u Komerční banky.                                                  Karolína Opatřilová 
  
  
 

Pomoc na obou stranách barikády. Do takové humanitární činnosti 
se nově pustili pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc na Ukrajině.  
Od května se podílejí na distribuci potravinových balíčků pro uprchlíky 
z východu země, kde se bojuje. Jejich pomoc nyní sahá dokonce až za 
„hranici“, tedy do Doněcku. Dostane se tak k lidem, které válka přímo 
ohrožuje na životech.

být živou chválou Boha a  stálou přímlu-
vou všech potřebných před Boží tváří. 
Jádrem spirituality je následování Krista 
chudého, který se celý vydává lidem do 
rukou, aby zjevil a otevřel každému člově-
ku bohatství Otcovy lásky.

Proto kapucínky nemají žádný stálý 
zdroj příjmů, ale s  důvěrou v  Boží pro-
zřetelnost žijí svou závislost na dobrodiní 
druhých. Jejich nezajištěnost je živým svě-
dectvím o lidské dobrotě i Boží štědrosti. 
Dobrovolně zvolená chudoba je přibližuje 
všem chudým, v nichž nacházejí své bra-
try a sestry.

Život v  přísné odloučenosti (v  pa-
pežské klauzuře) není ani tak útěkem ze 
světa, ale vědomým rozhodnutím zůstat 
uprostřed světa s  jeho bolestmi a  rana-
mi. Zůstat zde pro své bratry a sestry jako 
zástava Boží věrnosti, jako místo, kam je 
možné přijít si pro naději a útěchu. Klau-
zura je místem Boží blízkosti, kam se 
vstupuje na Boží pozvání.

Kapucínský život je životem společen-
ství, je společnou cestou po Cestě, kterou 
se nám stal Kristus. Být kapucínkou zna-
mená nejen být chudá, ale také být sest-
rou. Společný sesterský život je tak skvě-

lou příležitostí vydat ze sebe to nejlepší. 
Jednoduše být zajedno se svým povolá-
ním životem pro druhé a spolu s druhými.

Den v klášteře má svůj přesný řád: je 
zde vymezen čas na modlitbu, práci, studi-
um, odpočinek a dobu sesterského sdílení. 
V pracovní době se sestry věnují zdobení 
svíček, šití a  vyšívání potřeb pro liturgii, 
starají se o dům a zahradu. Část kláštera je 
vyhrazena pro přijímání hostů za účelem 
soukromých duchovních obnov.

Svatá Klára bývá často znázorňová-
na s  pozdviženou monstrancí. Stát se 
díkůvzdáním Otci, živou eucharistií, je 
tak pro každou kapucínku celoživotní 
výzvou, aby tomuto světu nescházelo jas-
né, pozdvižené světlo Lásky vydané až do 
krajnosti. Lásky, pro kterou se vyplatí dát 
všechno.

Klášter sester kapucínek ve Šternber-
ku, obývaný 12 sestrami, je zatím jediným 
klášterem řádu na našem území.

Kontakty: www.kapucinky.kapucini.cz, 
e-mail: kapucinky.sternberk@kapucini.cz

 sestra Miriam Šašinková
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Můžeš se krátce představit?
Jmenuji se Marie Kaňovská, jsem mat-

kou čtyř dětí od 16 do 23 let.

Kde pracuješ a co je tvou náplní práce?
Pracuji v  Centru pro rodinu Jitřenka 

v děkanátu Hranice. Hlavním úkolem cen-
ter pro rodinu je podpora rodin, pomoc 
při pastoraci rodin a pomoc v obtížných 
situacích, do kterých se rodiny dostávají.

Jak ses dostala ke kurzům předávání 
víry v rodině?

Mezi programy, které rodinám nabízí-
me, je Kurz efektivního rodičovství. Tyto 

kurzy vedu jako lektorka. Jsou zajímavé 
a inspirativní, ale nejsou to kurzy, kde by 
se přímo mluvilo o víře a výchově dětí ke 
křesťanství. Proto vznikl v Národním cen-
tru pro rodinu Kurz předávání víry v rodi-
ně, který volně navazuje na uvedený Kurz 
efektivního rodičovství. Takže jej také ro-
dičům nabízíme.

Ráda bych zmínila, že kurz nedává 
hotové návody, ale inspiruje a vede k za-
myšlení. Důležité je také vzájemné sdílení 
a výměna zkušeností.

Jakým způsobem se snažíš předávat 
víru svým dětem?

Je zapotřebí hledat cestu mezi dvěma 
extrémy. Na jedné straně je to volnost 
zcela nechat na dětech, zda se pro víru 
„svobodně“ rozhodnou, na druhé straně 
si nemůžeme myslet, že je možné víru 
předat jako hotovou věc. My jsme se sna-
žili předávat víru svým dětem především 
vlastním příkladem žité víry. Samozřej-
mostí byla společná účast celé rodiny na 
bohoslužbách, večerní chvilky u modlitby, 
čtení z Bible. Někdy bylo nutné nedisku-
tovat. Kdyby si děti mohly vybrat, zda se 

Předávání víry v rodině

dívat na televizi, či jít do kostela, asi si 
umíme představit, jak by to dopadlo. Po-
stupně bylo ovšem potřeba nechávat jim 
více svobody. Každé dítě je jiné a tak i tuto 
svobodu každý uchopil jinak. Synové se 
tak trochu vzbouřili, když jim bylo –náct 
let, a odmítli chodit do náboženství, pak 
i do kostela. Jeden se k víře vrátil, druhý 
zatím setrvává v postoji odmítání, i když 
mnohé jeho názory na životní otázky jsou 
v souladu s křesťanstvím. Takže věřím, že 
to dobře dopadne. U dcer to proběhlo, zdá 
se mi hladce, vzpoura se nekonala a obě 
žijí svou víru opravdově.

Jaké jsou cíle křesťanské vý-
chovy? O  co by měli rodiče 
usilovat?

Cílem křesťanské výchovy je 
podle mého vychovat samostat-
ného a  zodpovědného jedince, 
který ví, proč je na světě a kam 
směřuje, nebo o tom aspoň pře-
mýšlí.

Rodiče by měli také usilovat 
o to, aby dětem předali hodnoty 
jako slušné chování, poctivost, 
pravdomluvnost, pracovitost, 
praktická pomoc druhým, od-
puštění.

Jakou roli při předávání víry 
hrají pro dítě jeho prarodiče?

To je důležitá otázka. 
Mnohdy jsou prarodiče 

jediní v rodině, kdo věří a chodí do 
kostela a mohou být pro své vnuky 
příkladem, pomohou jim, že vů-
bec začnou přemýšlet o  Bohu. Ale 
pokud rodiče jsou proti víře, nebo 
vedou děti k  víře, ale jinak, než by 
si prarodiče představovali, je nutné 
rodiče respektovat.

Co je pro dítě nejdůležitější? Jaké 
jsou jeho potřeby?

Základní potřebou dítěte je cítit 
se přijaté, milované. Milované bez-
podmínečnou láskou. Další důle-
žitou potřebou je bezpečné a  stálé 
rodinné zázemí. Dítě potřebuje ně-
kam patřit, potřebuje se cítit schop-
né a užitečné.

Jak mohou rodiče tyto potřeby naplňo-
vat?

Pečovat o  své manželství, o  svůj vzá-
jemný vztah. Starat se i  o  sebe, svůj od-
počinek, aby měli sílu být dobrými rodiči. 
Nedávat dětem lásku za odměnu za jejich 
dobré chování, ale dávat jim najevo svou 
lásku stále, i  když zlobí. Důvěřovat jim, 

povzbuzovat je.

Co nebo kdo může rodičům při výchově 
pomáhat?

 Společenství manželů, rodin, společ-
né dovolené nebo jiné akce, kde děti vidí 
i  jiné rodiny, které se modlí a  žijí z  víry. 
Samozřejmě také dobrá literatura, knihy, 
časopisy (Rodinný život, IN pro děvčata). 
A doufám, že jim pomáhají také programy 
našich Center pro rodinu. Důležitá jsou 
také společenství scholy, ministrantů, 
později společenství mládeže, čili vzájem-
ná podpora vrstevníků.

Jaký význam má pro děti slavení a ritu-
ály?

Rituály obecně představují pro děti 
něco, co spoluvytváří atmosféru v rodině 
a přispívá k pocitu bezpečí. Že je tu něco, 
co mohou očekávat, na co se mohou těšit, 
co se stále opakuje, čili jsou pro děti vel-
mi důležité. Slavením svátků a narozenin 
v  rodině dáváme dětem najevo, že jsou 
pro nás důležité a zároveň je připravuje-
me na slavení liturgie.

Máš nějaký tip na rozvoj víry u  dětí 
v období letních prázdnin?

Může to být účast na křesťanských 
táborech nebo společná dovolená stejně 
smýšlejících rodin. Nebo výšlap na něja-
ké poutní místo, dobrodružná cesta v ho-

rách, kdy jsme se museli spolehnout na 
Boží pomoc, nádherná noční obloha s ti-
síci hvězd, svědčící o Boží velikosti… Vše, 
co zažijí rodiče s  dětmi o  prázdninách 
společně, je nesmírně důležité. Jsou to 
nevšední chvíle, které zůstanou v srdcích 
dětí zapsány navždy.

Za rozhovor děkuje Lucie Cmarová 

V rozhovoru s Marií Kaňovskou budeme mluvit o výchově dětí a o předávání víry v rodině. 
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Snímek Ivana Augustová

Děti navštívily Rakousko
Žáci ZŠ Salvátor ve Valašském Meziříčí se v posledním školním měsíci vydali na 

zahraniční exkurzi do Rakouska. První zastávkou byl benediktinský klášter v Melku, ně-
kdejší sídlo Babenberků. Jeho majestátnost všechny okouzlila. Přes několik nádvoří jsme 
kráčeli dál a  pečlivě si prohlíželi 
a  v  úžasu obdivovali veškeré 
skvosty vnější i  některé části in-
teriéru včetně klášterního koste-
la. Pokračovali jsme plavbou lodí 
Wachau, abychom zhlédli krásy 
tohoto stejnojmenného údolí. Za-
ujaly nás zámek i  klášter Schön-
bühel, které leží přímo u Dunaje 
na skalním výběžku, dále zříce-
nina hradu Aggstein z 12. století. 
Ve Spitzu jsme z lodi vystupovali 
a  směřovali autobusem kolem 
opevněného kostela sv. Michaela 
přes městečko Weissenkirchen 
do Dürnsteinu, v němž nás oslovil 
klášterní chrám s modrobílou věží. Obdivovali jsme zde obchůdky s hojnými výrobky 
z meruněk a vinné révy, stejně jako některé domy. Poslední zastávkou během našeho pu-
tování Rakouskem bylo město Krems. Domů jsme téměř všichni vyjížděli s kremžskou 
hořčicí v batohu, do níž, jak jsme se dověděli, byla původně mleta zrníčka z hroznového 
vína, až později pak z hořčičných semínek.  Ludmila Černochová

ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí

Pohádkový les
V  Podzámecké zahradě v  Kroměříži se v  neděli 7.  června uskutečnil III. ročník 

Podzámeckého pohádkového lesa. Cílem akce, kterou uspořádalo zdejší Arcibiskupské 
gymnázium, bylo nabídnout rodinám s dětmi hezké odpoledne v pohádkovém světě a to 
se podle spokojených tváří nejmenších účastníků povedlo. Akci navštívilo přes 500 dětí 
(například až z Prahy, Světlé nad Sázavou, Přerova, Hulína, Kojetína, Zlína, Morkovic, 
Otrokovic, Zlobic, Chropyně, Věžek, Břestu, Holešova, Starého Města, Brna, Ostravy 

a  samozřejmě z  Kroměříže), nepočítaje 
jejich blízké – rodiče, prarodiče a známé, 
kteří s nimi přišli.

Celým odpolednem děti provázel 
vznešený zámecký pár spolu s  Kašpár-
kem a  Žabkou královnou Elinkou, kteří 
pro ně měli připravené drobné soutěže 
se sladkými odměnami. Také v  Podzá-
meckém lese na děti čekaly pohádkové 
bytosti ze třinácti oblíbených pohádek se 
svými úkoly. Na hlavním pódiu pak byla 
možnost zhlédnout vystoupení kouzelnic 
či interaktivního didaktického hudebního 
divadla Abraka Muzika. Dále si mohly 
děti zadovádět na skákacím hradu, nechat 
si vytvarovat zvířátko z balónku nebo na-
malovat ornament na obličej, setkat se 
s šermíři, vyfotit se ve fotokoutku, zajez-
dit na koloběžce či koupit něco pěkného 
na památku z výrobků klientů sociálních 
zařízení a Misijních klubek. Z účastníků, 
kteří úspěšně prošli více jak pět stanovišť, 

bylo na konci vylosováno několik šťastlivců, kteří si odnesli domů milou památku.
Celá akce se uskutečnila jen díky ochotě asi 70 dobrovolníků z řad studentů a za-

městnanců Arcibiskupského gymnázia a za přispění mnoha větších či menších dárců. 
Všem veliké díky!   Barbora Němčáková

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

V Beňově si koncertem 
připomněli svého rodáka

U  příležitosti 164. výročí narození 
olomouckého arcibiskupa Antonína Cy-
rila Stojana se 22. května konal v kostele 
sv.  Františka z  Assisi v  Beňově koncert, 
který tohoto významného místního rodá-
ka připomenul.

Účastníky přivítal kulturní referent 
obce Zbyněk Batěk a uvedl děti z místní 
mateřské školy, které zazpívaly lidové pís-
ně „Čížečku, čížečku“ a „Travička zelená“ 
za doprovodu elektronických varhan. Ná-
sledovalo vystoupení dětí základní školy 
s  písněmi „Na rozloučení“, „Zelení hájo-
vé“, „Ach synku, synku“ a  vystoupením 
na flétny. Poté vystoupila Primavera ze 
ZUŠ B. Kozánka v Přerově pod vedením 
uměleckého vedoucího Bohumila Krato-
chvíla, který program dále uváděl. Zazpí-
vali „Jdi srdce mé se radovat“, „Viva tute“ 
a křesťanské písně „Písničku ti zazpívám“, 
„Píseň odevzdanosti“ a „Přicházíš“. Násle-

dovalo vystoupení Komorního orchestru 
mladších žáků z  Přerova. Na závěr vy-
stoupil soubor Muzika z Tovačova, jehož 
repertoár tvoří převážně renesanční a ba-
rokní tance, úpravy lidových moravských 
písní, ale i  současná tvorba skladatelů 
a písničkářů českých i světových. Všichni 
sklidili bouřlivý potlesk a obec Beňov dě-
kuje všem účinkujícím za krásná a dojem-
ná vystoupení.  Yveta Hrbasová

Beňov

Nezapomínejme na naše 
velké osobnosti 

Nová podoba OLDINu se mi líbí, 
zvlášť bohatý obsah. Jsem velmi vděčná, 
že v posledních číslech jsou vzpomínky na 
mnohé velké osobnosti olomoucké arci-
diecéze. Se všemi (téměř) jsem se osobně 
setkala a vždy mne překvapovaly skrom-
ností, pracovitostí, nenápadností a přede-
vším lidskostí. A přitom mnoho se o jejich 
záslužné a vynikající práci nevědělo nebo 
„nesmělo vědět“. Děkujeme, že se na ně 
nezapomíná.  Ludmila Šimíčková

Vražné
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ČERVENEC  2015 SRPEN   2015
2. 7. čtvrtek až 4. 7. sobota
 Velehrad – Plenární zasedání České biskupské konference 

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

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

kou u příležitosti národní poutě k sv. Cyrilu a Metodějovi 
• arcibiskup Jan a biskup Josef

6. 7. pondělí
 10.00 hod. • Olomouc – mše svatá a sliby novicek u sester 

Společnosti sester Ježíšových • biskup Josef
 10.30 hod. • Štípa  – mše sv. u  příležitosti 250. výročí  

posvěcení kostela • apoštolský nuncius Giuseppe Leanza
11. 7. sobota
 9.30 hod. • Olomouc – dóm – jáhenské svěcení • biskup 

Josef
 10.00 hod. • Valašská Polanka-Lužná • mše svatá u příle-

žitosti 90. výročí sboru dobrovolných hasičů • generální 
vikář vikář Mons. Josef Nuzík

 15.00 hod. • Svatý Antonínek • pouť za obnovu rodin 
a kněžská povolání (Veselí nad Moravou) • arcibiskup Jan

12. 7. neděle
 10.00 hod. • Velehrad – Malá pouť ze slavnosti sv. Cyrila 

a Metoděje • arcibiskup Jan
 11.00 hod. • Štíty-Heroltice – žehnání kostela po opravě 

a 300. výročí obce • biskup Josef
18. 7. sobota
 15.00 hod. • Šternberk – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (Šternberk a Hranice) • biskup Josef
19. 7. neděle
 10.00 hod. • Senice na Hané – mše svatá a žehnání varhan 

po generální opravě • biskup Josef
26. 7. neděle
 9.00 hod. • Dolní Němčí – mše svatá u příležitosti poutě 

v kapli sv. Anny • arcibiskup Jan

Z DIÁŘE
ARCIBISKUPSTVÍ

1. 8. sobota
 10.00 hod. • Hněvotín-Topolany • mše svatá u příležitosti 

100. výročí posvěcení kaple • generální vikář Mons. Josef 
Nuzík

2. 8. neděle
 10.00 hod. • Uherské Hradiště – mše svatá u příležitosti 

svátku Porciunkule • arcibiskup Jan
 11.00 hod. • Měrovice na Hané  – mše svatá a  žehnání  

nových vitráží • biskup Josef
3. 8. pondělí
 17.15 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský semi-

nář – mše svatá pro exercicie Komunity Blahoslavenství  
• arcibiskup Jan

7. 8. pátek
 Rajnochovice  – katecheze v  táborovém středisku Archa 

a centru Přístav a mše svatá • arcibiskup Jan
8. 8. sobota
 11.00 hod. • Zlaté Hory – Maria Hilf – mše svatá u pří-

ležitosti hlavní poutě a  20. výročí posvěcení kostela  
• arcibiskup Jan

9. 8. neděle
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá u příležitosti  

3. poutě dechových hudeb • biskup Josef
15. 8. sobota
 10.00 hod. • Velehrad – titulární slavnost baziliky a pouť 

Matice velehradské • biskup Josef
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – titulární slavnost baziliky  

Nanebevzetí Panny Marie • arcibiskup Jan
16. 8. neděle
 10.15 hod. • Svatý Hostýn  – hlavní pouť ze slavnosti  

Nanebevzetí Panny Marie • arcibiskup Jan
22. 8. sobota
 10.00 hod. • Dub nad Moravou – mše svatá u příležitosti 

Hanácké dožínkové pouti • biskup Josef
29. 8. sobota
 10.15 hod. • Svatý Hostýn  – mše svatá u  příležitosti  

arcidiecézní poutě rodin a dětí • arcibiskup Jan
 16.00 hod. • Velehrad – mše svatá u příležitosti poutě  

řeholníků • arcibiskup Jan
30. 8. neděle
 9.30 hod. • Králice na Hané – mše svatá u příležitosti  

200. výročí posvěcení kostela • arcibiskup Jan
 10.30 hod. • Blatnice – děkovná dožínková pouť s procesí 

na Svatý Antonínek • biskup Josef
 10.30 hod. • Pravčice – mše svatá u příležitosti 90. výročí 

posvěcení kostela • generální vikář Mons. Josef Nuzík

Uzavřeno k 18. 6. 2015
Změna programu vyhrazena


