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V Brně vyvrcholil Národní
eucharistický kongres
V sobotu 17. října 2015 vyvrcholil v Brně
Národní eucharistický kongres. Svůj dopis
k akci napsal také papež František.
Mší svatou a obnovou věčné smlouvy s Bohem vyvrcholil vůbec první porevoluční
eucharistický kongres v České republice...
(strana 4)

Haiti – divoká a chudá
země
Silnice zatarasená hořícími pneumatikami a dřevem,
hrozba dvou hurikánů a škorpion v pokoji. I to zdolal při
humanitární misi na Haiti
fotograf Jiří Pasz. Ostřílený cestovatel doprovázel na
Haiti humanitární pracovnici
Arcidiecézní charity Olomouc
Kristýnu Lungovou.
(strana 7)

Jak představit dětem
pravou podstatu Vánoc
V rámci programu Vstupy do škol
s náboženskými tématy jsme pro zájemce připravili dva semináře s vánoční tématikou, které podobným
způsobem téma Vánoc zpracovávají.
(strana 15)
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Vzpomínka na významného
olomouckého arcibiskupa
Před sto lety zemřel olomoucký arcibiskup
kardinál František Saleský Bauer
Olomoucký Našinec ve vydání z 27. listopadu 1915 po uveřejnění soustrastného telegramu císaře Františka Josefa hodnotí ve svém úvodníku
život tohoto významného církevního představitele: „František kardinál
Bauer byl přes 33 let biskupem v Brně a arcibiskupem v Olomouci a vryl se
v mysli Moravy příliš hluboko, než aby celá veřejnost nestála pod dojmem
jeho úmrtí. Všecky časopisy, každý podle svého stanoviska, zabývají se
jeho osobností, která církevnímu životu Moravy více než čtvrt století dávala ráz přes to, že nevystupovala do popředí. František kardinál Bauer
miloval nejvíce svoji studovnu a život svůj ztrávil u svého psacího stolu,
u něhož pracoval na všech aktech s vrozenou důkladností. Svoje zámky,
parky a lesy znal většinou jen dle jména. Bylo o něm známo, že ničeho
nevyřizoval překotně a rád nechával všecko dozrát. Že však přes to měl
svými názory velký vliv, je jasno každému, kdo ví, jak hluboko zasahuje
biskup do života kněžstva a tím i do života lidu. Velké a četné stopy jeho
činnosti budou jak v diecési brněnské, tak arcidiecési olomoucké patrny
ještě dlouho.“
Kardinál František Saleský Bauer se narodil 26. ledna 1841 v Hrachovci u Valašského Meziříčí v mlynářské rodině.
Po teologických studiích v Olomouci zde
přijal 19. července 1863 kněžské svěcení.
Nastoupil jako kaplan do Vyškova, ale
brzy byl povolán zpět do Olomouce na
teologickou fakultu, kde byl v roce 1869
promován na doktora teologie a následujícího roku se stal děkanem fakulty. Po
třech letech byl povolán k výuce Nového
zákona na Karlovu univerzitu do Prahy;
v roce 1880 se stal rektorem pražského
kněžského semináře.
Po císařském jmenování a papežském potvrzení biskupem brněnským byl 15. srpna 1882 v Olomouci konsekrován na
biskupa. Prvním úkolem, kterého se jako
brněnský biskup ujal, bylo poznání diecéze, v níž nikdy předtím nepůsobil – všech-

ny farnosti diecéze dvakrát zvizitoval.
Byl biskupem, jehož věhlas brzy přesáhl
hranice brněnské diecéze. Do Brna svolal dvakrát sjezd katolíků (1894 a 1903).
Podporoval katolický tisk, katolickou inteligenci i katolickou kulturu. Patřil k obhájcům a propagátorům českého jazyka.
Z jeho rozhodnutí byla zahájena obnova
katedrály sv. Petra a Pavla, když nechal
položit základy k dvěma novogotickým
věžím, tvořícím dnes z katedrály dominantu Brna.
K 1. říjnu 1901 podal ze zdravotních důvodů rezignaci na svůj úřad. Papež ji
však nejenže nepřijal, ale po odstoupení
olomouckého arcibiskupa ThDr. Theodora Kohna ho 13. května 1904 jmenoval
jeho nástupcem. Do Olomouce byl poslán se záměrem uklidnit tamní poměry.
Na svého předchůdce navázal v tom, že

pokračoval v jím zavedené praxi každoročních exercicií pro kněze. Stal se patronem a hostitelem prvních tří unionistických sjezdů na Velehradě v letech 1907,
1909 a 1911.
Roku 1904 obdržel Velký kříž Řádu Františka Josefa, později i Velký kříž Leopoldova řádu. Papež Pius X. ho jmenoval
27. listopadu 1911 kardinálem. Pro stále
se zhoršující zdraví se nemohl zúčastnit
konkláve v roce 1914 a 25. listopadu 1915
zemřel v Olomouci, kde je také pohřben
v katedrále sv. Václava. Jeho biskupské
heslo znělo: „Chci kráčet ve stopách svatého Cyrila a Metoděje.“
Kardinál František Saleský Bauer patří
k nejvýznamnějším církevním představitelům v novodobé historii katolické církve
u nás. Během své třiatřicetileté biskupské
služby posvětil 75 nových kostelů a vysvětil téměř 600 kněží. Celkem 24 měst
a městeček ho jmenovalo svým čestným
občanem a 10 spolků čestným členem.
Za jeho episkopátu byl změněn vnější
vzhled arcibiskupského paláce v Olomouci. Zasloužil se o přebudování budovy arcibiskupské konsistoře v Olomouci,
v Kroměříži nechal postavit arcibiskupské
gymnázium. Jeho úzké styky se Svatým
stolcem umožnily, že v české koleji v Římě
mohli studovat i moravští bohoslovci.
V roce 1883 ho biskupové rakouské monarchie zvolili jednatelem a zapisovatelem biskupské konference. Tuto funkci
vykonával téměř čtvrt století. Inicioval
zavedení nového jednotného katechismu
(1894) ve všech diecézích mocnářství. Do
dějin Svatého Hostýna vstoupil jako korunovatel sochy Panny Marie Svatohostýnské 15. srpna 1912.
 Josef Pala
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L I S T Z K A L E N DÁ Ř E
Listopad 2015
9. 11. 1925 se narodil kardinál Giovanni Coppa, první apoštolský nuncius v Československu (České republice) po obnovení svobodného náboženského života – v letech 1990 až 2001 (90. narozeniny)
13. 11. – Mezinárodní den nevidomých – výročí narození Valentina Hauyeho v roce
1745, francouzského zakladatele systematické výchovy nevidomých
14. 11. 1935 se narodil Mons. Petr Esterka, emeritní pomocný biskup brněnský
(80. narozeniny)
25. 11. 1915 zemřel František Saleský Bauer, kardinál, olomoucký arcibiskup v letech 1904 až 1915 (100 let)
25. 11. 1922 se narodil v Ostravě Mons. Erich Pepřík, papežský prelát, emeritní kanovník Metropolitní kapituly v Olomouci, žijící na odpočinku v Kroměříži
(93. narozeniny)
 (jpa)
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NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES

V Brně vyvrcholil
Národní eucharistický kongres
Věřící na eucharistickém kongresu zaplnili
náměstí Svobody v Brně
V sobotu 17. října 2015 vyvrcholil v Brně Národní eucharistický kongres. Svůj dopis k akci napsal také papež
František.
Mší svatou a obnovou věčné smlouvy s Bohem vyvrcholil vůbec první porevoluční eucharistický kongres
v České republice. Bohoslužbu na brněnském náměstí
Svobody slavil papežský legát kardinál Paul Josef Cordes společně s českými, moravskými i slovenskými biskupy a šesti stovkami kněží. Přítomni byli také zástupci
politického života, tisíc ministrantů a 25 tisíc věřících.
U příležitosti události napsal dopis také
papež František, který přítomným udělil
své požehnání. „Mým záměrem je povzbudit všechny pastýře i celý věřící lid
této země, aby se často a zbožně účastnil
na eucharistické oběti, očišťoval svátostí
smíření a sytil se touto posvátnou hostinou. Vpravdě je vybízím, aby měli v co
největší úctě své kněze, které si Pán vybral za služebníky eucharistie,“ píše papež
v dopise adresovaném kardinálu Cordesovi.

„Společně s vámi jsem velmi prožíval
ujařmení církve v minulých desetiletích,“
uvedl v homilii kardinál Cordes, který
vzpomenul na svou předrevoluční návštěvu u kardinála Tomáška a na to, jak se skupině mladých studentů z jeho titulárního
kostela v Římě podařilo v roce 1984 dopravit do Prahy kříž Světových dnů mládeže. Tento kříž daroval mladým lidem
Jan Pavel II. a od té doby se stal symbolem
celosvětových setkání mladých křesťanů.
S odvoláním na polského papeže také
Cordes hovořil o potřebě učit se prožívat
mši svatou. „Mši svatou prožívám tak, jak
jsem se ji kdysi, jako seminarista a jako
mladý kněz, naučil prožívat. Člověk může
říci ‘naučil’, ačkoliv toto slovo není dostatečné. Ale člověk přece musí projít něja-

kou školou,“ citoval Cordes Wojtylova slova pronesená při návštěvě německé koleje
v Římě v roce 1981.
Podle Cordese by z Národního eucharistického kongresu měl vzejít impuls k vedení věřících k duchovnímu rozměru
eucharistie. Svou roli v tom mohou hrát
farnosti i církevní hnutí.
K hlubšímu prožívání eucharistie může
pomoci také rozvíjení smyslu pro liturgii.
Německý kardinál doporučil četbu knihy Benedikta XVI. O duchu liturgie, kde
jsou vysvětleny různé části slavné mše
svaté. „Záleží na nás,
zda kapitál, který je
nám dán k dispozici, využijeme nebo
zd a ho ne cháme
zetlít v bance, aniž
bychom měli užitek
z úroků,“ řekl obrazně Cordes o eucharistii.
V závěru bohoslužby kardinál Dominik
Duka připomněl velehradskou národní
pouť za svobodu v roce 1985 a návštěvu
Jana Pavla II., který před pětadvaceti lety
na Velehrad svobodu symbolicky přivezl.
Evropské hodnoty jsou podle pražského
arcibiskupa hodnotami Desatera a Ježíšova přikázání lásky.
„Vážený otče kardinále, prosím vás, pozdravujte Svatého otce Františka od nás
ode všech a vyřiďte mu, že na něho čekáme na našem Velehradě,“ obrátil se také
kardinál Duka na kardinála Cordese.
Po mši svaté následovalo eucharistické
procesí na Zelný trh, kde přítomní obnovili věčnou smlouvu s Bohem: „Dnes
před tebou, Pane Ježíši, každý z nás, zde
přítomných, sám, za sebe a zástupně
v modlitbě za nás všechny v našem národě, chceme obnovit skrze tebe, Ježíši,

v tajemství eucharistie novou a věčnou
smlouvu s Bohem. Odevzdáváme se tobě
a tím tě přijímáme s novou důvěrou a nadějí do našeho života.“
Eucharistické kongresy se v církvi konají
na různých úrovních – diecézní, národní
či celosvětové – od druhé poloviny 19.
století. Jejich hlavním tématem je Eucharistie, tedy Tělo a Krev Páně v Nejsvětější
svátosti.
Vždy s odstupem několika let se věřící
z mnoha zemí světa scházejí na Mezinárodním eucharistickém kongresu. Ten
poslední, v pořadí padesátý byl v roce
2012 v Dublinu. Příští se uskuteční v roce
2016 na Filipínách.
 Ondřej Mléčka

Snímky: Roman Albrecht, Zdeněk Poruba,
David Sis (Člověk a víra)
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E U C H A R I S T I C K Ý KO N G R E S
Hlavní myšlenky mezinárodních
eucharistických kongresů
První kongresy byly zaměřeny na problematiku reálné přítomnosti Ježíše Krista v eucharistii. Víra v reálnou přítomnost Krista byla, je a musí být stále alespoň implicitně obsaženým tématem kongresů, neboť
bez toho by úcta eucharistie mimo mši nebyla vůbec
možná.
Na závěr kongresů byla napsána určitá přání (nazývaná voti), mezi nimiž se na sklonku 19. století objevovaly časté přijímání a připuštění dětí k přijímání
eucharistie. I toto mělo bezpochyby vliv na vznik dekretů o častém přijímání (Sacra Tridentina Synodus,
1905) a o časném přijímání dětí (Quam singulari, 1910).
V přípravě následných kongresů (od kongresu v Římě roku 1905)
se kladl důraz na naplnění dekretů o častém a časném svatém
přijímání. Např. při kongresu ve Vídni (1912) přistoupilo několik
tisíc dětí k prvnímu svatému přijímání.
Od 26. mezinárodního eucharistického kongresu, který se konal
v Římě (1922), započal papež Pius XI. „novou řadu kongresů“
zahrnující místní církve ze všech pěti kontinentů. Jednou za dva
roky se měly konat kongresy, jichž by se zúčastnili zástupci ze
všech světadílů, a důraz byl kladen na misijní přípravu. Objevila
se také myšlenka reevangelizace.
Papež Jan Pavel II. při závěrečné adoraci na 45. mezinárodním
eucharistickém kongresu (1993) řekl: „Připojte se ke mně a ptejme
se společně Ježíše Krista (…) že po tomto eucharistickém kongresu celá církev najde ještě větší sílu uskutečnit novou evangelizaci,
kterou velmi potřebuje celý svět. (…) Evangelizaci v eucharistii
a skrze eucharistii: zde je inspirace, jak může církev žít tajemství
Krista a naplnit své poslání ve společenství se všemi lidmi.“
Nová fáze v historii mezinárodních eucharistických kongresů
začala s přípravami na 35. mezinárodní eucharistický kongres
v Barceloně (1952). Nejdůležitějším, centrálním bodem (Statio
Orbis) celého kongresu se stalo slavení mše (do té doby to bylo
závěrečné eucharistické procesí).
Při eucharistických kongresech se také objevovala mariánská
tématika. Panna Maria jako ta, která vede věřící k eucharistii.
V poutním místě Lurdy se kongres konal již třikrát: v roce 1899,
1914 a 1981. Na kongresu, který byl slaven v Seville v roce 1993,
bylo téma Eucharistie a evangelizace a Maria byla oslovována titulem Hvězda evangelizace.
Při přípravě kongresů konaných po Druhém vatikánském koncilu byla volena témata aktuálních problémů světa – solidarita,
svoboda, spravedlnost a mír. Nešlo jen o diskuzi, ale také o konkrétní pomoc. Např. byly vybudovány domy pro opuštěné staré
lidi v Nairobi, Seville a Wroclawi, zdravotnická klinika pro chudé
v Římě u hlavního vlakového nádraží Termini. Při kongresech
se proto pořádají se různé sbírky za účelem pomoci potřebným.
Po Druhém vatikánském koncilu je při pořádní kongresů také
reflektována otázka ekumenismu a mezináboženského dialogu.
Často bývají zváni k účasti na setkáních představitelé odloučených křesťanských církví a různých křesťanských komunit. Kde
je to uznáno za vhodné, jako například v Nairobi v roce 1985
a Soulu 1989, mohou být přizváni i zástupci jiných náboženství.
Při kongresu v Římě (2000) se protestantští profesoři účastnili
sympozia, které se konalo na Lateránské univerzitě.
 Jitka Jonová

Adorace v každodenním životě

Národní eucharistický kongres probudil v některých farnostech větší zájem o adoraci. Rád se se čtenáři rozdělím o několik svědectví mladých biřmovanců. Z jejich dopisů, které
píší svému biskupovi před biřmováním, se dá dost vyčíst nejen
o nich samých a o způsobu či kvalitě přípravy, ale i o rodinném zázemí a atmosféře farnosti, o způsobu prožívání a předávání víry, zkušenosti s vydáváním svědectví. V jedné velké
skupině psalo hodně biřmovanců o adoracích, které byly součástí jejich přípravy. Několik citátů z jejich dopisů jsem pro
vás vybral. Nebyla by adorace také pro vás odrazovým můstkem k hlubšímu životu s Bohem, či většímu pokoji v srdci?
 arcibiskup Jan

Nejvíc se mi líbily adorace. Nejraději mám tu chvíli ticha, kdy
cítím pokoj a Pána Ježíše v mém srdci.
Adorace se nyní snažím navštěvovat pravidelně. Mám při nich
vždy takové pocity, jaké jsem nikdy nezažila. Je to velice krásné.
Jako by mi říkaly, že Bůh mi dává druhou šanci na zlepšení se
a podporuje mě. Jsem velice šťastná za druhou šanci a chci ji
co nejvíce využít.
Než jsem asi před rokem díky přípravě na biřmování zažil svoji
první adoraci, vůbec jsem netušil, co mám od ní vlastně čekat.
Musím však říci, že se mi velice líbila, cítil jsem se během ní
a po ní tak nějak lépe a začal jsem se těšit na další a další.
Musím přiznat, že před začátkem přípravy jsem nikdy nebyla
na večerních adoracích, které jsou u nás každý první pátek.
Možná proto mě to tak oslovilo. Písně, které se tu tak mocně
zpívají, mi připadají úžasné. Z adorací odcházím naplněná
pokojem a radostí a nezáleží na tom, že se mi tam ještě před
chvílí nechtělo jít. Měla jsem mnoho starostí. Nyní jsem zakusila, že Pán je se mnou.
Adorace byly pro mě někdy moc dlouhé, ale velice dobré, protože při nich cítím větší přítomnost Krista než třeba při mši.
Nejpěknější zážitky mám z adorací. Tma, svíčky, hudba a jen
tiché modlení. Nejednou mě to rozbrečelo, když jsem se modlila
k Pánu Bohu. Jednou jsem mu téměř celou hodinu se slzami
radosti v očích děkovala za to, že jsem k němu našla cestu.
Adorace jsou pro mě něčím úžasným. Strašně ráda na ně chodím. Zde se dokážu zastavit a uvědomit si, co Bůh pro mě v životě dělá, a děkovat za všechny jeho dary a milosti, které mi
dává. Přes týden moc nedokážu věnovat Bohu svůj čas. Při večerních modlitbách se nedokážu soustředit, ale díky adoracím
a společenství si to uvědomuji a stále se učím a snažím věnovat
více času Bohu a Božímu slovu.

Snímek Dominik David (Člověk a víra)
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A K T UA L I T Y
První absolventi kurzu
„Nemocniční kaplan“ získali potřebnou kvalifikaci

Závěrečnou zkouškou byl 19. září 2015
zakončen roční kurz „Nemocniční kaplan“ pořádaný v rámci celoživotního
vzdělávání na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci ve spolupráci s Lékařskou
fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnicí Olomouc,
Hospicem na Svatém Kopečku a v neposlední řadě s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v České republice.
Závěrečná zkouška obsahovala písemný
test z medicínských i teologických předmětů a ústní pohovor zahrnující zodpovězení otázek vyplývajících z testu,
prezentaci kazuistiky a doplňující otázky z oblasti medicíny i teologie. Rozsah
vzdělání odpovídá kvalifikačním požadavkům na nemocniční kaplany určeným
v Dodatku č. 1 (s platností a účinností od
1. ledna 2012) k Dohodě o duchovní péči
ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou
konferencí a Ekumenickou radou církví
v České republice uzavřené dne 20. listopadu 2006.
Přezkoušení se účastnili takřka všichni
z 31 účastníků kurzu, kteří zpravidla již
vykonávají službu nemocničních kaplanů v nemocnicích i v zařízeních sociální
péče (hospice, domovy pro seniory) jako
vyslanci katolické církve, Slezské církve
evangelické augsburského vyznání a Církve československé husitské. Přezkoušení
úspěšně absolvovalo 28 účastníků kurzu.
Kurz byl finančně podpořen Arcibiskupstvím olomouckým.
 Jiří Gračka

Přihlašování na Světový
den mládeže v Krakově
spuštěno

Přihlásit se na Světový den mládeže (SDM) do Krakova je možné od
28. září na českých webových stránkách: setkání krakov2016.signaly.cz
Program SDM se dělí na dvě části – tzv.
Dny v diecézích, ty budou od 20. do
25. července 2016, a samotné Světové dny
mládeže pak (26. až 31. července 2016).
Setkání je určeno především pro mladé
lidi od 16 let. Organizaci zajišťuje Sekce
pro mládež České biskupské konference.
Účastníci, kteří se přihlásí do 30. dubna 2016, mají nárok na nižší cenu, která
je dotovaná Českou biskupskou konferencí a celostátní sbírkou, která proběhne
6. března 2016 v kostelích. Pokud pojede
z jedné rodiny více sourozenců, mohou
požádat své diecézní centrum mládeže
o slevu.
 Anna Sýkorová

Nejvyšší vojenský duchovní pochází z Nedachlebic

Nástupcem duchovního Církve československé husitské plukovníka Jana Kozlera
ve funkci hlavního kaplana Armády České republiky byl k 1. 6. 2015 jmenován kněz
olomoucké arcidiecéze P. Jaroslav Knichal. Při příležitosti
jeho oficiálního uvedení do funkce se 29. září ve vojenském
kostele svatého Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech
konala slavnostní bohoslužba.
Plukovník P. Mgr. Jan Knichal (1976) pochází z Nedachlebic.
Kněžské svěcení přijal v Olomouci 30. 6. 2001. Dva roky byl
kaplanem v Přerově. Pak nastoupil základní vojenskou službu
v Litoměřicích a Velké Hleďsebi a stal se vojenským kaplanem
7. mechanizované brigády v Hranicích. V letech 2007 až 2012
byl kaplanem Velitelství společných sil, poté působil jako kaplan Společného operačního centra Ministerstva obrany (2012–
2015). Má za sebou mise v Iráku, Kosovu a v Afghánistánu.
První vojenský kaplan v historii české armády začal působit
v roce 1996 v Bosně. Od doby oficiálního zřízení duchovní
služby v AČR prošlo touto službou 40 kaplanů z osmi církví. V současnosti slouží v armádě 28 vojenských kaplanů a jedna kaplanka. Kaplan je vojákem z povolání a jeho
služba je dočasnou formou povolání duchovního.
 Josef Pala

Svěcení nového kostela na Turzovce se zúčastnil
i olomoucký arcibiskup

Nový kostel Panny Marie Matky církve na hoře Živčáková – Turzovka na Slovensku
posvětil v neděli 4. října žilinský biskup Tomáš Galis. Mezi patnácti tisíci věřícími ze
Slovenska i z okolí byl také olomoucký arcibiskup Jan Graubner a ostravsko-opavský
biskup František Václav Lobkowicz.		
 (ps)

Biblický rozjímavý růženec

V minulých dnech vydala Farnost Křtiny spolu s Maticí velehradskou publikaci s názvem Biblický rozjímavý růženec.
Na téměř padesáti stránkách Mons. Jan Peňáz, farář ve Křtinách
a předseda Matice velehradské, se zamýšlí nad tím, co znamená
modlitba růžence v dnešní době a samozřejmě se snaží tuto modlitbu aplikovat do dnešní doby. Názvy jednotlivých kapitol (Co je
to růženec; Jak vznikl růženec; Jak se modlit růženec; Proč se modlit růženec; Biblický rozjímavý růženec; Růženec s četbou z Písma
svatého) ukazují, že se to autorovi podařilo.
 Josef Pala

První zastavení Jurkovičovy křížové cesty
na Svatém Hostýně je znovu obnoveno

V neděli 11. října bylo slavnostně předáno restaurované první zastavení nové křížové cesty na Svatém Hostýně. Po mši svaté toto dílo slavnostně požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Mozaika podle návrhu malíře Jano
Köhlera byla asi nejvíce poničena vandaly a také počasím. Dlouhých šest let
trvalo restaurátorovi akademickému
sochaři Vojtěchu Paříkovi a jeho ženě
Passionarii, než znovu objevili techniku jak barvit, vypalovat a spojovat keramické kachle do působivé mozaiky.
Po celá dlouhá léta studovali výtvarný
projev a technologické postupy Jano
Köhlera a jeho spolupracovníků, kteří tento postup vymysleli a realizovali
v prvních desetiletích 20. století. PoSnímek Ivo Buráň
dařilo se jim sice objevit ještě lidi, kteří při vytváření keramické mozaiky asistovali před mnoha desetiletími jako učni. Ale jak
to již bývá, nepodařilo se objevit záznamy o pracovních postupech a tak nezbylo, než se
prostřednictvím metody pokusu a omylu znovu dopracovat ke stejnému výsledku. Že se
to Paříkovým podařilo, se mohli přesvědčit všichni účastníci letošní dušičkové pouti na
Svatém Hostýně.		
 Pavel Malének
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Haiti – divoká a chudá země
Silnice zatarasená hořícími pneumatikami a dřevem, hrozba dvou
hurikánů a škorpion v pokoji. I to
zdolal při humanitární misi na
Haiti fotograf Jiří Pasz. Ostřílený
cestovatel doprovázel na Haiti humanitární pracovnici Arcidiecézní
charity Olomouc Kristýnu Lungovou. Domlouvali tam zdravotní
péči pro venkovany a setkávali se
s partnery úspěšně rozjetých projektů.
„Pokud člověk cestuje, stává se
součástí příběhů jiných lidí a sám
si vytváří ten svůj,“ říká čtyřiatřicetiletý muž.
Splnilo Haiti vaše očekávání nebo vás
něčím překvapilo?
I když si člověk přečte články a studie, podívá se na filmy a mluví s lidmi, co mají
vlastní zkušenost, realita vždycky překvapí. Proto je tak důležité cestovat. Překvapila mě úroveň devastace duše té země.
Haiti si prošlo nesmírně turbulentní historií – od brutálního otrokářství přes děsivé diktatury ke katastrofám dramatických
rozměrů. Zdá se, že na Haiti se kombinuje
příliš mnoho faktorů, které brání nastartování rozvoje. Korupce, zločinnost, fatální chudoba, špatné kroky mezinárodní
komunity, nekoncepční práce neziskových organizací, vysoká negramotnost,
obrovské enviromentální problémy…
Bylo těžké se místním obyvatelům přiblížit, proniknout do jejich života?
S tamními lidmi je velmi těžké se sblížit
a nejspíše to vyžaduje pár let života přímo
na Haiti a znalost francouzštiny a kreolštiny. V mém případě to byly pouze tři
týdny, což je příliš krátce. Občas tam byl
cítit odpor k bělochům, což má původ
v sadistickém otrokářství. Dnes je navíc
živený politickou propagandou, která

říká: za naše problémy a chudobu může
běloch. To je podobné u politiků mnoha
zemí, kde se hledá společný nepřítel, na
kterého je možné svalit vinu. V reálu je
to tak půl na půl – za něco si může Haiti
samo, některé závažné problémy má na
svědomí mezinárodní komunita.
Má fotograf na podobných cestách výhodu? Je fotoaparát vstupenkou do života běžných lidí nebo naopak terčem
zlodějů?
Focení s sebou přináší klady i zápory.
Člověk hledící skrz objektiv si nikdy neprožije vše stejně jako divák, který má pět
nebo šest smyslů na to, aby dění obsáhnul.
Na druhou stranu touhle prací vytváříme
určitou hodnotu – vzpomínku – a když se
fotografie povede, může se přiblížit malovanému obrazu a mít na diváky velký
emocionální dopad. Některé fotografie
mění běh dějin.
Osobně považuji za kritické dodržovat
etické standardy a vyhýbat se pornografii
chudoby. Můj nejdůležitější úkol byl zachytit práci Arcidiecézní charity Olomouc
a život na Haiti, tak aby se mohlo toto vše
prezentovat lidem v Česku. Zachytit komplexnost života je ale
taková chiméra, každý fotograf po tom
touží, ale nikdy toho
nemůže dosáhnout.
Fotografie je příliš
plochá.

Snímky Jiří Pasz

Bylo na Haiti bezpečno?
Zdá se, že situace
na Haiti se nelepší. V současnosti
probíhají volby a to
znamená zvýšenou
zločinnost, protože
politika je úzce pro-

pojená se světem gangů. S Kristýnou jsme
se hned na začátku dostali do trochu divočejší blokády silnice a měli jsme štěstí, že
se nám podařilo včas odjet. Přece jen nás
to trochu zaskočilo. Já jsem především
pár hodin po příjezdu něco takového nečekal, bylo to dobré upozornění, že Haiti
nebude procházka růžovým sadem. Blokády organizují politici s pomocí gangů,
většinou jde o to, že se silnice zablokuje
vším, co je po ruce (kameny, pneumatiky,
dřevo) a zapálí se to. U Arcahaie, kde jsme
na blokádu narazili my, tímhle způsobem
protestoval jeden z lokálních politiků proti svému nezvolení.
Haiti je země, kde člověk musí být ostražitý. Navíc se přes Karibik během našeho
pobytu přehnaly dva hurikány, naštěstí se
Haiti vyhnuly.
Jaké momenty z vaší cesty považujete
pro vás konkrétně za nejdůležitější?
Nejdůležitější momenty… Na to se mi
těžko odpovídá. Škorpión v pokoji? Beru
celou cestu jako proces, jako možnost se
učit.
Co vás na vašem povolání láká? Přece
jen vyrážíte do nebezpečných míst…
Pro mě jsou jednou z nejdůležitějších věcí
v životě příběhy. Pokud člověk cestuje,
stává se součástí příběhů jiných lidí a sám
si vytváří ten svůj. Chcete něco zažít?
Musíte jít mimo svoji zónu komfortu. Navíc mě fascinuje, kolik podob nabývá lidský život a kultura. Člověk to musí prožít,
jinak nepochopí podstatu lidství a žije si
ve své bublině.
Díky cestování se u mne konstantně zvyšuje pocit vděčnosti za naši zemi. Vracím
se čím dál tím raději, protože tu máme
skutečný ráj. Zvláštní, jak je pro mnoho
Čechů ten ráj neviditelný.
 Karolína Opatřilová
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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

Cisterciácká pečeť

VIII. ročník mezinárodní výstavy mešních a košer vín se koná
7. listopadu na Velehradě.
Bližší informace: Ivana Habartová, tel.: 737 413 411

Den otevřených dveří na AG v Kroměříži

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve zájemce o studium
i všechny, které zajímá život na církevním gymnáziu, na den otevřených dveří, který se koná v sobotu 5. prosince od 9 do 12 hod.
Návštěvníkům budou k dispozici učitelé jednotlivých předmětů, vychovatelé domova mládeže i školní kaplan. Bude možnost
prohlídky prostor školy, odborných učeben, knihovny, školního
klubu, domova mládeže i školní kaple. Svou prezentaci bude mít
i studentský parlament. Zajímavosti z fyziky, chemie a biologie
představí studenti v laboratořích těchto předmětů.

Jako bychom dnes zemřít měli

Je název přednášky o mučednickém knězi P. Josefu Toufarovi.
Přednáší autor stejnojmenné knihy Mgr. Miloš Doležal z Prahy
7. listopadu v 17 hod. ve farním kostele v Kyjově.

Mše svaté na Svatém Hostýně
(do 24. dubna 2016)

ve všední dny: 7.15, 9.15
v soboty: 7.15, 9.15, 11.15
v neděle: 7.15, 9.15, 11.15, 14.15
V neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
V zimním období (od 1. listopadu 2015 do 31. března 2016) je
bazilika uzavřena – od pondělí do pátku od 15.30 do 18.40 hod.
a o sobotách a nedělích od 16.00 do 18.40 hod.

Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně:

Mše svaté na Štědrý den: 7.15, 9.15 a také v 15.30 hod.
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme
ve čtvrtek 31. prosince 2015.
Mše svaté: 7.15, 9.15, 11.15 a ve 24.00 hod. Před půlnoční mší
svatou ve 22.30 hod. je modlitba růžence, ve 23 hod. adorace
a ve 23.45 hod. Te Deum a sv. požehnání.

Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži mohou studovat
žáci, kteří ukončili 7. nebo 9. třídu základní školy. Škola také poskytuje ubytování nejen dojíždějícím studentům gymnázia, ale
také studentům ostatních středních škol v Kroměříži.

Katolický týdeník očima
(odcházejícího) šéfredaktora

Je název besedy s Mgr. Antonínem Randou z Prahy, která se
uskuteční 27. listopadu v 18.30 hod. ve farním kostele v Kyjově.

Kurz sociálního učení církve

Pořádá jej Moravskoslezská křesťanská
akademie 14. listopadu od 9.00 do 13.05
hod. v budově Arcibiskupského kněžského
semináře v Olomouci. Kurz je určen pro
širokou veřejnost, pracovníky v sociální
sféře, charitě, politiky, studenty a akademické pracovníky. Účastnický poplatek činí
200 Kč a je možno jej uhradit bankovním
převodem (č. ú. 1342357389/0800) nebo
při registraci v hotovosti.
Přihlášky: e-mail: mska@mska.biz
www.mska.biz

Sdružení křesťanských
podnikatelů Kompas
zve k duchovní obnově

Duchovní cvičení pro křesťanské obchodníky, manažery, podnikatele a samostatně
výdělečné činné osoby i pro jejich rodinné
příslušníky pořádá ve dnech 12. až 15. listopadu na Svatém Hostýně sdružení Kompas.
Duchovní cvičení povede P. Josef Čunek.
Informace: e-mail: jiri.jemelka@btci.cz
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Roráty

SMS služba – 731 731 800 – „Chceme se
spolu s vámi modlit za vaše úmysly…“

Druhé vydání kapesního zpěvníku
adventních staročeských rorátů obsahuje 23 chorálů a 21 písní. Zpěvy vycházejí z rukopisných kodexů
z 16. století. Zpěvy jsou také v dostání na zvukovém CD. Interpretem je
Schola Týnského chrámu v Praze.
Sbírka starobylých zpěvů je určená
k rorátním pobožnostem a ranní rorátní mši svaté. Slovo roráty pochází
z latinského slova „Rorate coeli“, což vyjádřeno v češtině znamená „Rosu dejte, nebesa“. V rorátních zpěvech se připomínají
výroky proroků, kteří předpověděli a čekali příchod Mesiáše.
České adventní zpěvy 16. století
brož., 43 s., 49 Kč
Vydalo Karmelitánské nakladatelství

Nabídky kalendářů na rok 2016
z Nakladatelství Paulínky
Evangelium na každý den 2016

Každodenní průvodce pro ty, kdo touží
číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelijní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým komentářem, tentokrát od Silvana Faustiho.
Evangelium dne je uvedeno v plném
znění. Nechybí však odkaz na ostatní
liturgická čtení a informace o slavnosti,
svátku či památce daného dne.
99 Kč

Kapesní diář na rok 2016

Ke každému dni je uveden církevní a občanský svátek, odkaz
na denní modlitbu církve a na liturgické texty, antifona k žalmu.
Jedna dvojstrana zahrnuje jeden týden s místem na poznámky
u každého dne.
Brož., plastové desky v barvě modré a bordó, 144 str., 88 Kč

Velký diář na rok 2016

Diář formátu A5 v pevné vazbě s obálkou modré či zelené barvy
se zlatou ražbou. Letos je na každý den vybrána myšlenka od
papeže Františka.
Pevná vazba, 408 str., 200 Kč

Liturgický kalendář 2016

Praktické vydání na cesty nebo k vložení do velkých pracovních diářů či vašich Biblí. Každá stránka obsahuje jeden týden.
Dny jsou barevně odlišeny podle liturgického období. Obsahuje
modlitby na přímluvy evangelistů a vysvětlení jejich symbolů
a také popis metody lectio divina. Nechybí ani další informace,
na které jste zvyklí z předešlých diářů.
Brož., 64 str., 48 Kč
Kontaktní informace: Nakladatelství Paulínky, www.paulinky.
cz, e-mail: objednavky@paulinky.cz, tel.: 224 818 757
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Nabízíme již čtvrtým rokem možnost zasílat nám vaše osobní
prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho centra společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách
i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém
arcibiskupství. Každý čtvrtek je pak za všechny tyto úmysly
sloužena mše svatá P. Petrem Bulvasem.
Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800
(tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání
prosby na e-mailovou adresu: rodina@arcibol.cz (prosby nebudou zveřejňovány).

Seminář pro lektory příprav na manželství

Srdečně zveme stávající lektory příprav na manželství a také ty,
kteří se do této služby chtějí zapojit, na seminář do Olomouce.
Uskuteční se 14. listopadu ve velkém sálu kurie, Biskupské nám. 2.
Kontaktní osoby: Alena Večeřová, tel.: 605 274 913, e-mail:
vecerova@arcibol.cz; Lucie Cmarová, tel.: 733 755 955, e-mail:
cmarova@arcibol.cz

Pro děti, které odešly příliš brzy

Zveme rodiče, kterým zemřelo dítě, 13. prosince na mši svatou
v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce. Zváni jsou i příbuzní a přátelé těchto rodin. Začátek je v 15 hod., setkání zahrnuje
mši svatou za tyto děti a jejich rodiny a jednoduchý doprovodný
program, včetně společného setkání a sdílení se po mši svaté.
Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli svíčku (případně lucerničku) a pokud chtějí, i fotografii dítěte.
Bližší informace: Marcela Řezníčková nebo Alena Večeřová,
tel.: 587 405 250-1, e-mail:
reznickova@arcibol.cz

Časopis rodinný
život

Co potřebují chlapci, aby
se mohli stát skutečnými
muži? Jak rozdílná je role
otce a matky ve výchově
syna? Začtěte se do nového
čísla časopisu Rodinný život,
které je věnováno tématu synovství.
Časopis je možno objednat: Centrum pro rodinný
život, Biskupské náměstí 2,
779 00 Olomouc
www.rodinnyzivot.eu

Nabízíme vám materiály a inspirace

Na webu www.rodinnyzivot.cz jsou vám k dispozici různé materiály a inspirace, které mohou posloužit vám vaší rodině, farnosti, nebo různým společenstvím.
Pro setkání seniorů pro školní roku 2015/2016 nabízíme nová
skripta na téma: Svatý rok Milosrdenství se svatými řeholníky.
Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, tel.: 587 405 250, e-mail:
cmarova@arcibol.cz
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Z E Ž I V O TA B O H O S LO V C Ů
Pouť do Uherského Brodu

Bohoslovci 2. ročníku se 4. října vydali
na pouť do Uherského Brodu, aby slavili
patrocinium místního kostela, slavnost
Panny Marie Růžencové. Pouť byla také
spojena s modlitbami za nová kněžská
a řeholní povolání. Ve druhém ročníku

Zahajovací mše Cyrilometodějské teologické fakulty

V kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci se 21. září konala bohoslužba u příležitosti zahájení akademického roku 2015/2016. Hlavním celebrantem byl arcibiskup Jan
Gr aub ner. S ním
koncelebrovali kněží z řad vyučujících
na CMTF UP včetně
děkana Petera Tavela a představení
kněžského semináře.
Bohoslovci se ujali asistence u oltáře
a služby zpěvu. Otec
arcibiskup ve své
homilii všem přítomným připomněl,
že studium teologie
se neobejde bez duchovního života, který bychom měli prohlubovat souběžně se
studiem. A také zdůraznil, že studium a práce na teologické fakultě je v první řadě povoláním od Boha, kterým máme sloužit druhým lidem, zvláště těm na okraji společnosti.

Veni Sancte v kněžském semináři

je nyní devět bohoslovců, při mši svaté
se postarali o ministrantskou službu i hudební doprovod. Slavnostní mši svatou
sloužil otec rektor Antonín Štefek, který
ve své promluvě připomněl důležitost
modlitby růžence, zdůraznil tajemství
růžence světla a povzbudil rodiny, které
mají důležitý význam v naší společnosti.
Na konci bohoslužby předstoupil jeden
z bohoslovců, Jakub Lasák, aby vydal
přítomným věřícím svědectví o své cestě
za Kristem. Následovalo milé pohoštění
místních farníků a návrat do Olomouce.

Exercicie na Velehradě

Ještě před začátkem akademického roku
přijíždějí bohoslovci na Velehrad, aby
prožili týdenní duchovní cvičení. Seminaristům se tak otevírá příležitost ke ztišení po letních prázdninách a k načerpání
nových sil do dalšího roku. V letošním
roce exercicie vedl doc. ThDr. Josef Beneš, Th.D, kněz brněnské diecéze a morální teolog. Hlavním tématem byly dary
Ducha Svatého. P. Josef, věrný své povaze
vědce, hned v úvodu vysvětlil, že duchovní život je třeba vést systematicky, protože i náš biologický život má svůj systém.
Snažil se tedy objasnit, co znamenají jednotlivé dary a jaká je naše role ve vztahu
k nim. Vlastním úsilím těchto darů nedosáhneme. Bůh je dává ve svobodě a z lásky
k nám. Naším úkolem je tedy obrazně řečeno „jen“ napnout plachty na lodi našeho
života, aby se do nich mohlo opřít vanutí
Ducha Svatého.

V sobotu 19. září se bohoslovci po exerciciích vrátili do semináře, kde se sešli ke společné večeři. Poté představení kněžského semináře informovali seminaristy o průběhu
následujícího roku, o změnách a rekonstrukcích, které proběhly přes letní prázdniny,
a o dalších organizačních záležitostech.
V neděli ráno slavilo celé seminární společenství zahajovací mši svatou, při které si
studenti vyprošovali potřebné dary Ducha Svatého. Bohoslužbu vedl rektor semináře
P. Antonín Štefek. V liturgických čteních zazněla slova o moudrosti, na něž navázal celebrant ve své promluvě. Mluvil o tom, že moudrost je velmi potřebný dar k růstu osobnosti každého člověka. Studenti teologie by se po celý rok měli snažit žít pravdivě podle
poznané pravdy. Připomněl také slova Jana Pavla II., který mladé lidi vybízel k tomu, aby
se stali laboratoří víry, kde se má testovat život podle evangelia.

Slavnost sv. Václava

V den české státnosti 28. září se v hojném počtu shromáždili věřící v olomoucké katedrále, aby oslavili českého patrona svatého knížete Václava. Bohoslovci kněžského semináře v tento den při liturgii prosili za obnovu rodin a nová kněžská povolání. Mši svaté
sloužil biskup Josef Hrdlička. Dotkl se aktuálních citlivých témat, které hýbou dnešním
světem. Apeloval na
hrdost a soudržnost
českého lidu a ujistil nás o přítomnosti Boží slovy písně:
„Nezhyne rod, jenž
věřit neustane, dědictví otců, zachovej
nám, Pane!“ Slavnostní liturgii obohatil svým zpěvem
Dómský
smíšený
sbor z Brna, který po
skončení mše svaté
vystoupil ještě s krátkým koncertem duchovní hudby z tvorby Zdeňka Pololáníka. Celý den byla vystavena Eucharistie k osobní adoraci, která byla
zakončena společnými prosbami a modlitbou dětí. Slavnostní den ukončila modlitba
nešpor za účasti kanovníků olomoucké kapituly.
 Stránku připravili Martin Mokrý a Vojtěch Libra
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Skloubit rodinu i studium je možné
Když jsme se seznámili, bylo nám oběma
sedmnáct. Chodili jsme na gymnázium,
Vašek do Kroměříže a Ivka do Zábřehu.
To znamenalo, že jsme se mohli vídat
jen o víkendech. A před svatbou jsme
bydleli v Brně oba na privátech, kde byly
zakázány návštěvy, každý na jiném konci města. Kromě studia jsme dělali různé brigády a moc času nám na setkávání
nezbývalo. Také proto, že jsme chtěli žít
spolu a v čistotě, jsme se vzali, když nám
bylo dvacet.
Romantické začátky
Okolí to nechápalo, rodiče argumentovali,
že „nejsme hotoví“, také se asi báli, jestli
to není unáhlené rozhodnutí. Několik lidí
uzavřelo sázky, že se bereme „z musu“.
Nicméně, když viděli naše odhodlání, snažili se nám pomáhat.
Do manželství jsme vstupovali každý
s krosnou oblečení a skript, žili jsme asi
za čtyři tisíce na měsíc. Vydělávali jsme si
na brigádách a k večeři bývaly brambory
nebo ty nejlevnější těstoviny. Na toto období velmi rádi vzpomínáme.
Po svatbě jsme bydleli u babičky u Blanska a odtud denně dojížděli do Brna. Když
se nám narodila dcera, sestěhovali jsme
se s Ivčinou sestrou (která také studovala
denní studium), jejím manželem a ročním
synem do malého bytu v Brně. Každá rodina měla svoji místnost a s hlídáním dětí
jsme se střídali. Na škole jsme si sestavili
rozvrh tak, abychom se mohli vystřídat ve
studiu, hlídání dětí a vaření. Pokud to byla
delší doba, brala Ivka miminko na přednášku s sebou v šátku. Děti byly ještě malé,
tak si myslíme, že to prožívaly v radosti,
že tu jsou a mají maminku a tatínka při
sobě. Také to více semklo rodinné vazby
mezi námi a myslím, že tato sourozenecká
spolupráce byla tou nejlepší a největší pomocí. Bez ní bychom to zvládali mnohem
hůř – jak po stránce finanční, tak hlavně
co se týká péče o děti.
Ivčina mateřská v pohybu
Studovala jsem tělocvik. Mělo to spoustu
výhod. Každý týden jsem se u sportu perfektně odreagovala od povinností, které
s sebou mateřství přináší. Zároveň jsem
se dostala mezi vrstevníky, chvíli s nimi
popovídala a odpočala si od péče o děti.
Chtěla jsem školu dokončit, a protože
jsem ji brala i jako formu odpočinku, o zanechání studií jsem neuvažovala. Vždycky
když jsem se vrátila zpět, měla jsem najednou mnohem víc energie a nápadů, co dělat s dětmi. To mi dnes trochu chybí, proto
mě naopak občas přepadá myšlenka, že
bych ještě něco dostudovala. Na zkoušky
se mnou chodil někdy i Vašek, díky jemu

a dětem jsem zkoušky brala s nadhledem.
Když zkoušku neudělám, svět se nezboří. V těhotenství a po porodu jsem si do
rozvrhu zahrnovala méně fyzicky náročné předměty. Ale přesto jsem se něčemu
nevyhnula, musím říci, že jsem měla většinou velmi vstřícné a chápavé učitele, ale
výjimky potvrzují pravidlo. Spolužáci to
brali různě, někteří mě obdivovali, někteří
vůbec nechápali, ale s žádným odsuzováním jsem se nesetkala. Magisterské studium jsem studovala dálkově, to už bylo
dost jiné, rodičů tam bylo víc, takže jsme
si povídali i o dětech.
Jaké bylo období studia pro Vaška?
Nejsem moc studijní typ a těšil jsem se, až
ze školy odejdu a budu se starat o rodinu,
chodit do práce a spravovat dům. Největší
pomocí byla pro mě Ivča, která mě uměla
povzbuzovat, a to, že jsme byli konečně
spolu – tak, jak jsme o tom tři roky před
svatbou snili. Peníze jsme sháněli různě. Jedinou dlouhodobější brigádu jsem
měl přes fakultu, v servisu elektroniky.
Nejtěžší to bylo do porodu – to jsme dostávali jen přídavky na dítě. O prázdninách jsem si sehnal brigádu doma na tři
až čtyři měsíce, kde jsem měl normální
pracovní dobu a lepší příjem – ty peníze
jsme ušetřili na školní rok. Takto to bylo
dva roky. Po porodu k přídavkům přibyl
rodičovský příspěvek v mateřství, sice v té
nejnižší variantě, ale stačilo to. Poslední
rok školy jsem psal jen závěrečnou práci
a měl pár předmětů, takže jsem si našel
regulérní zaměstnání a do školy jezdil jen
několikrát za semestr.
Zpětně to ale nevnímám jako nějak neskutečně obtížné období. V dalších letech,
kdy se nám narodily další děti nebo jsem
tři roky byl denně na stavbě našeho domu,
se ukázaly jako mnohem těžší zkoušky
a větší námaha. Na léta po svatbě vzpomínám jako na období druhé zamilovanosti,
takže bych neměnil.
Po studiích jsme chtěli do vlastního…
Po trojím stěhování a dlouhém hledání
jsme před pěti lety koupili na okraji Šum-

perku 150 let starý dům. Sehnat hypotéku
na dům při dvou dětech byl velký problém, přesto se to podařilo, ale bez rodinné pomoci bychom rekonstrukci nezvládli. Byli jsme v nejhorší fázi – sundali krov,
tesař utekl s penězi a dotace, o které jsme
žádali, nevyšly, protože jeden úředník
nespároval naše dvě žádosti. Výsledkem
však bylo, že nám tyto okamžiky pomohly
se více spolehnout na Toho, který může
vše a u kterého Jediného máme hledat jistotu. Dnes už bance nedlužíme, a to díky
pomoci přátel.
Vašek pracuje jako programátor, ale
k průměrnému platu ČR mu ještě pár tisíc
chybí. Ivka je stále na mateřské dovolené.
Třebaže máme i nabídky pracovat ve volném čase, raději se trochu uskromníme
a trávíme čas spolu jako rodina. Někdo
by možná řekl, že máme málo, někdo, že
moc. My to bereme tak, že Pán nám dává
tolik, abychom nebyli hýřiví a zároveň nestrádali.
Ze začátku manželství jsme si dokonce vedli účetnictví, ale po nějakém čase
jsme s tím přestali. Snažíme se akorát mít
představu, kolik jsme asi rámcově za co
utratili, ale nepočítáme koruny. Je tak víc
prostoru pro zázraky. Např. dva měsíce po
tom, co se nám pokazil počítač, nejstarší
dcera vyhrála za první místo ve výtvarné
soutěži nový.
Děti přijímáme tak, jak přicházejí
Děti jsme po svatbě neplánovali, nicméně
zůstali jsme jim otevřeni. A Pán Bůh nám
požehnal. Máme pět dětí, je jim osm, šest,
čtyři, dva a půl roku. Nejčastěji se setkáváme s otázkou: Jak to zvládáte a plánujete ještě další? Někteří kroutí hlavou, jiní
nás obdivují. Doufám, že ta setkání také
motivují. Být obklopen dětmi je přece to
nejhezčí, co člověk může zažít.
V manželství už jsme tedy deset let a s odstupem i to studium zároveň s rodinou
vnímám jako velký dar, ačkoli jsme si mysleli, že to třeba nezvládneme.
 Iva a Václav Sovadinovi
(www.hnutiprozivot.cz)
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P Ř E D S TAV U J Í S E P I A R I S T É
Řád zbožných škol – Řád piaristů (SChP)
Rok založení: Sv. Josef Kalasanský založil
první školu v roce 1597; od tohoto roku se
datuje první pokus o zřízení společenství
zasvěceného života, které se bude věno-

vat křesťanské výchově; první papežské
schválení v roce 1617 a konečné schválení
piaristů jako řádu v roce 1621
Krátký citát – hesla piaristického řádu:
„Pro větší růst zbožnosti“ a „Zbožnost
a věda“
Zaměření: křesťanská výchova prostřednictvím školství a duchovní činnosti (farnosti a poutní místa, misijní působení,
duchovní centra, nakladatelství apod.)
Počátky: mladý a úspěšný kněz – doktor
Josef Kalasanský – se snažil v Římě zajistit u papežských úřadů finanční zajištění
svojí budoucnosti; plánoval se vrátit do
rodného Španělska, kde plnil zodpovědné
úkoly: byl farářem, děkanem, ceremoniářem a sekretářem kapituly, generálním
vikářem; během procházky římským
Zatibeřím při pohledu na skupinu opuštěných dětí pocítil vnitřní hlas Božího volá-

ní; zanechává vyřizování svých záležitostí
u Svatého stolce a začíná se věnovat dětem; při kostele sv. Doroty zakládá první
v dějinách bezplatnou školu dostupnou
pro všechny; vypracovává nové
způsoby v yučování, vzdělávání
a pastorace; kolem něho se shrom a ž ďují pr v n í
spolupracovnici;
od roku 1597 se
datuje začátek piaristického díla
v církvi
Společenst ví:
Piaristé jsou celosvětovým společenstvím řeholníků; mezi námi
jsou spolubratři,
k t e ř í př ij a l i
kněžské svěcení, tak bratři
bez kněžského
svěcení; formace každého řeholníka
začíná období
jednoročního noviciátu;
piarista může
působit ve škole (kde kromě
náboženské
v ýc hov y, p o
získání ped a go g ic ké ho
vzdělání, vyučujeme také ostatní předměty), ve farnosti, ve středisku volného času apod.
Piaristé jsou tam, kde jsou
mladí lidé a snaží se vychovávat lidi, kteří se nebudou
stydět za svoji víru a budou
zápasit za lidskou tvář světa;
piaristé jsou společenstvím
společné modlitby, práce
a bratrské formace
Zajímavosti:
•  Piaristé jsou v dějinách
církve prvním řádem, který
se věnuje křesťanské výchově a vzdělávání dětí, mládeže
a dospělých.
•  Piaristé kromě tří „obvyklých“ řeholních slibů mají
čtvrtý slib: zvláštní péče
o křesťanskou výchovu.
•  Příchod piaristů na Mora-

Zakladatel: sv. Josef Kalasanský
(1557–1648)
vu otevřel působení řádu po celém světě;
do roku 1631 piaristé působili pouze na

území dnešní Itálie, od příchodu na Moravu (v roce 1631 do Mikulova) řád se
začíná rozšiřovat po celém světě; výročí
dne, kdy sv. Josef Kalasanský poslal první
skupinu řeholníků „za Alpy“, je prožívaný
jako „Misijní den piaristů“ .
Počet zemí: 39; ve střední Evropě: ČR,
Maďarsko, Slovensko, Polsko, Rakousko;
v ČR působí piaristé v jedné komunitě:
Strážnice (Jihomoravský kraj, olomoucká
arcidiecéze)
Rodina: kalasantinská – kromě piaristů
na odkaz a myšlenku sv. Josefa Kalasanského navazuje 10 řeholních (mužských
a ženských) rodin po celém světě
Činnost: výchova/školství, duchovní
činnost
 Zpracoval a informace poskytne
P. ThLic. Lukasz Karpinski, SChP
(e-mail: luksp@centrum.cz)
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P Ř E D S TAV U J Í S E S E S T R Y J E Ž Í Š O V Y
Společnost sester Ježíšových (SSJ)
Společnost sester Ježíšových (SSJ) začala
psát svou historii roku 1981 v rakouském
Klagenfurtu a u její „kolébky“ stál podivuhodným Božím řízením český jezuita
P. Robert Kunert. Po roce 1989 umožnila
změna politické situace, aby se SSJ rozšířila také na území dnešní České republiky, kde v roce 1991 došlo ke vzniku první
komunity v Moravské Húzové u Olomouce. V roce 2001 splnila SSJ všechny požadavky k tomu, aby ji církev uznala jako
Institut zasvěceného života. Po projedná-

ní s Apoštolským stolcem v Římě mohl
tak olomoucký arcibiskup Jan Graubner 19. května 2002, na slavnost Seslání
Ducha Svatého, vystavit dekret, v němž
stvrzuje Společnost sester Ježíšových jako
Institut zasvěceného života – řeholní společnost diecézního práva.
Jméno Společnosti sester Ježíšových poukazuje na základ, na kterém spočívá –
a tím je žitý, osobní vztah k Ježíši Kristu.
Takto P. Kunert vedl první sestry už od
počátku: bezvýhradně k Bohu. Skrze jeho
osobu daroval Bůh SSJ ignaciánskou spiritualitu i způsob života. P. Kunert totiž
prožíval část svého řeholního života za
komunistické totality v ilegalitě, kdy duchovní život propojoval s prací ve Východočeských papírnách v Lanškrouně.
Jako sestry SSJ prožíváme svůj řeholní život také ve světě, v práci mezi lidmi a naším ideálem je právě úzké spojení s Bohem
za všech okolností a situací, v modlitbě
i ve službě. Tento ideál vystihují slova
„hledat a nacházet Boha ve všech věcech
a s láskou mu sloužit“.
Z duchovního odkazu sv. Ignáce si velmi vážíme exercicií a v nich obsaženého
duchovního rozlišování. V tichu exercicií

člověk zřetelněji zakouší velikost Boží lásky, a je lépe disponován dát na ni konkrétní odpověď. Vodítkem při rozhodování
je slůvko magis (více), které zve k tomu
zvolit nejen dobré, ale lepší – to, co více
oslaví Boha. Většina z nás rozpoznala své
duchovní povolání právě díky exerciciím. Protože máme osobní zkušenost, jak
cenným prostředkem v procesu hledání životní cesty jsou exercicie, nabízíme
tuto pomoc mladým lidem. V jejich často
nelehkém hledání je doprovázíme mod-

litbou a osobními rozhovory. Pro zájemkyně pořádáme duchovní obnovy a třídenní exercicie zaměřené na rozlišování
duchovního povolání.
Vzhledem k charakteru našeho poslání –
doprovázet na cestě rozlišování povolání – nemáme žádná vlastní díla (školy,
zdravotnická či sociální zařízení, vydavatelství apod.).
Působíme hlavně v církvi na
m í ste ch, pro
kte r á máme
schopnosti a potřebné
vzdělání (nejčastěji jako
zdravotní sestry, pečovatelky, katechetky,
pastorační asistentky, učitelky
a vychovatelky,
ale i v jiných
zaměstnáních,
která se dají
spojit s řeholním životem).

Skrze řeholní sliby chudoby, čistoty a poslušnosti odevzdáváme svůj život Bohu
a službě lidem. Denně se vydáváme do
zaměstnání podle svých profesí, ale jsme
tu pro každého člověka, kterého nám Bůh
v konkrétním okamžiku posílá, ať už v naší
službě nebo při „náhodných“ setkáních na
ulici. Žijeme v malých komunitách (většinou tři až pět sester) prostým způsobem
života. Usilujeme s Boží pomocí o to, aby
naše společenství charakterizovala sesterská láska vycházející ze vzájemné úcty.
Česká provincie SSJ má v současné době
komunity sester v Olomouci, Praze,
Hradci Králové, Ústí nad Orlicí, Českém
Těšíně, Olešné a Kožušanech; Rakouská
provincie ve Vídni a Klagenfurtu.
Centrum SSJ se nachází v Olomouci, kde
sídlí generální představená celé společnosti a kde je také noviciát.
Více informací: http://ssj-centrum.com
 sestra Markéta Trešlová
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CENTRUM PRO KATECHEZI / Z VAŠICH DOPISŮ

Nový dokument o katechezi
V letošním roce vydala Česká biskupská konference nový církevní dokument o směřování katecheze a náboženského vzdělávání v České republice. Nejedná se samozřejmě o odpočinkové čtení, ani o zásobník konkrétních aktivit k úsekům liturgického roku. Jedná se o dokument, který má
položit jakési základy pro plánování a koordinování katechetické služby
v diecézích i farnostech.
Co je cílem tohoto dokumentu?
Cílem je obnova služby slova v církvi.
Změny ve společnosti jsou rychlé a nabírají v řadě oblastí nebezpečný směr pro
přežití lidského rodu. Církev zná cestu udržení a rozvoje skutečného života
a musí umět vstoupit se svým bohatstvím
mezi současníky ne jako historický relikt,
ale jako živá, dynamická rodina Ježíše
Krista.
Co je obsahem tohoto dokumentu?
V první části jsou stručně a přehledně
definovány opěrné teologické pilíře katecheze a základní principy evangelizace – inkulturace, kérygma, mystagogie,
cesta krásy a sociální rozměr. Druhá část
definuje pojmy katecheze a náboženského
vzdělávání a představuje jednotlivé etapy: první evangelizaci, iniciační a trvalou

katechezi. Zde jsou stanoveny podmínky katechetické odpovědnosti a schéma
organizace katecheze a vzdělávání. Třetí
část, která se zabývá konkrétní realizací,
klade důraz na katechezi dospělých jako
prioritní úkol, definuje iniciační katechezi, katechumenát, ale i oblasti dosavadního vzdělávání předškolních a školních
dětí i mládeže, rámcově se zmiňuje o specifikách katolického školství.
Dotýká se tento dokument nějak konkrétně farníků?
Zodpovědnost za evangelizační poslání
církve má vždy celé křesťanské společenství. Ve farnosti tedy celá farnost, i když
každý farník v ní zaujímá jinou roli. Dokument zdůrazňuje, že výchova křesťanské
víry nemůže probíhat izolovaně od života,
například jenom jednou za týden třeba

v hodině náboženství, ale vyžaduje formační prostředí, tj. konkrétní společenství křesťanů. Toto společenství pak má
povinnost i sílu uvést osobní víru také do
společného života, vytvářet kulturu, v níž
ostatní mohou vnímat hodnoty křesťanského života, kde je poskytován prostor
pro setkávání s tzv. hledajícími.
Jaké praktické podněty přináší tento
dokument katechetům?
Už zmíněné aktivní zapojení se do některého společenství ve farnosti, případně
úsilí o jeho založení. Současně je důležité
žít ve společenství se svými kolegy – katechety v děkanátu nebo diecézi, aby byli
schopni plně se nasadit při tvorbě místních pastoračních plánů a katechetických
a evangelizačních projektů. Dokument
formuluje základní kompetence katechety (teologická, duchovní, komunikativní
a kulturní) dává podněty, v kterých oblastech je třeba se dále vzdělávat a na sobě
pracovat. Při další formaci katechetů je
třeba na tyto čtyři základní rozměry myslet. Zkušenosti z farností mohou přispět
k tvorbě nových katechetických a pastoračních pomůcek a vzdělávacích materiálů.  Eva Blešová a Martina Orlovská

Sto let od narození Patrika Kužely

Benedictus Deus in donis suis! (Požehnaný Bůh ve svých darech!)
Těmito slovy děkuje příslušník dominikánského řádu za jakýkoli dar. Tento děkovný obrat se také několikrát
objevuje v korespondenci Patrika
Kužely, kterou vedl z olomouckého
noviciátu se svými přáteli a známými. Patrik Kužela – dnes už téměř
neznámé jméno. Za války ho nacisté
jako mladého novice zavraždili – měl
něco málo přes šestadvacet let.

Narodil se ve Vlčnově u Uherského Brodu 16. listopadu 1915. V letech 1927 až 1935 studoval
na arcibiskupském gymnáziu v Praze-Bubenči a po jeho absolvování nastoupil u olomouckých dominikánů do noviciátu. Občanským jménem se jmenoval František, po svém otci.
Patrik je jméno řádové, to zase dostal po apoštolovi Irska. Ve své korespondenci často používal také jména Maria, což odpovídalo řádovému zvyku, neboť dominikáni se považovali za
„fratres Mariae“, za „bratry Mariiny“.
Kuželovo řádové studium v Olomouci bylo výrazným způsobem obohaceno ve školním roce
1938 až 1939, kdy studoval na obnovené řádové škole v Belgii. Stalo se tak ovšem v době krajně kritické, neboť během studia Německo zabralo československé území. Tato národní katastrofa zapůsobila na Patrika Kuželu zdrcujícím způsobem, reagoval na ni tím, že se rozhodl
vstoupit do francouzské armády a v jejích řadách bojovat proti Němcům. Provinciál řádu mu
to však nedovolil a povolal ho do okupovaného a zatýkáním zmítaného protektorátu. Před
svým odjezdem se Kužela připojil ještě k hromadné žádosti zahraničních Čechů o zavedení
české čtvrthodinky ve francouzském rozhlase, která měla být vysílána pro Čechy usazené ve
Francii a Belgii. Když Němci obsadili Paříž, dostal se jim tento dokument do rukou a na jeho
základě byl Patrik Kužela v dominikánském klášteře zatčen. Došlo k tomu 25. ledna 1941.
Nejprve byl vězněn a vyslýchán v olomouckém garnizonním vězení, v říjnu 1941 byl převezen do Brna do Kaunicových kolejí. V listopadu 1941 pak do Osvětimi. Dne 17. února 1942
přišel rodičům telegram o jeho smrti. Jeden z jeho spoluvězňů vydal po válce svědectví, že
byl svědkem toho, jak na Kuželu jeho věznitelé pouštěli v zimě hadicí vodu, takže začal omrzat. Umíral tedy mladičký olomoucký jáhen za podobných okolností jako Alfred Fuchs.
Teprve nedávno byla zásluhou dominikána Jiřího Marii Veselého zpřístupněna ve dvou svazcích Kuželova pozůstalost. Vedle jeho korespondence obsahuje také básnické pokusy, přesněji jeho překlady hymnů z latinského breviáře a Kuželovu původní básnickou tvorbu.
Překlady hymnů pořizoval Patrik Kužela během studia v olomouckém klášteře. Nešlo o příležitostné pokusy, ale o systematickou překladatelskou práci. V edici, která vyšla roku 2000
pod názvem Bez hraček, zabírají hymny více než sedmdesát stran.
Teprve po překladech hymnů začal Kužela psát vlastní básnickou tvorbu. Její největší část,
pokud se ovšem zachovala, vznikla v olomoucké věznici, ale mladý jáhen začal psát verše
ještě na svobodě. O jeho básnických projevech z dalších vězeňských etap není nic známo.
Zachovaná básnická žeň je nebohatá a zcela určitě je to jen torzo. Jedním z Kuželových básnických vzorů byl Otokar Březina, o jehož básně žádal své spolubratry, aby mu je poslali do
garnizonní věznice.		
 František Všetička, Olomouc
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Na Velehradě budeme rozjímat o Božím milosrdenství

„Milosrdenství je podmínkou naší spásy.“ Tato velmi závažná slova použil papež František hned v úvodu své buly, kterou vyhlásil Mimořádný rok Božího milosrdenství, který
bude zahájen 8. prosince 2015 na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie.
V bule jsou připomínána slova svatého Jana Pavla II.: „Současné myšlení se snad ještě
více než v dřívější době staví proti milosrdnému Bohu a pokouší se i pouhý pojem ‚milosrdenství‘ odstranit ze života i ze srdce člověka. Samo slovo a výraz ‚milosrdenství‘ jako
by přivádělo do úzkých člověka, který se ještě více než jindy v historii cítí být pánem
a díky nesmírnému a dosud nepoznanému rozvoji vědy a techniky si podmanil zemi
(srov. Gen 1,28). Takové podmanění země, chápané pouze jednostranně a povrchně,
neponechává žádné místo pro milosrdenství…“
Hlavní nositelkou poselství o Božím milosrdenství
se jeví svatá Faustyna Kowalská. V jejím Deníku
jsou popsána její setkání s milosrdným Ježíšem
a jeho poselství pro lidstvo. Poselství je to jednoduché: Bůh nás všechny miluje, ať jsme jakkoli hříšní.
Chce, abychom se k němu obrátili a nechali si od
něho požehnat. Chce, abychom poznali jeho milosrdenství a dovolili mu proudit skrze nás do životů
druhých. Takto budeme mít všichni podíl na jeho
radosti. Ještě jednou: Je to lehké jako abeceda, jen
proste o jeho milosrdenství.
Z Deníku svaté Faustyny
„Pálí mě prameny milosrdenství, chci je vylévat do
duší, ale duše nechtějí věřit v mou dobrotu. (…) Lidstvo nenalezne pokoj, dokud se s důvěrou neobrátí
k mému milosrdenství (…) Řekni, že milosrdenství je
největší Boží vlastností.“
Příležitost dozvědět se více o Božím milosrdenství budete mít 14. listopadu na Velehradě, kde
Centrum pro školy připravilo pro všechny zájemce den s názvem „Buďte milosrdní jako váš
Otec“.
Více informací jsme uveřejnili v minulém
OLDINu, nebo je můžete najít na: www.ado.cz
(v rubrice vzdělávání).
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Vstupy do škol
s náboženskými tématy

V letošním školním roce bychom se rádi
zaměřili na získání nových spolupracovníků pro projekt „Vstupy do škol s náboženskými tématy“. Cílem tohoto projektu
je seznámit co nejvíce dětí na základních
školách s křesťanskými svátky a s Biblí.
Prostřednictvím dobrovolníků z řad věřících učitelů, kněží, katechetů, pastoračních asistentů, ale i třeba maminek na
mateřské dovolené se snažíme do našich
škol vnést povědomí o křesťanské historii našeho národa, o jeho tradicích a zvycích, které vždy byly spjaty s křesťanstvím
a s vírou v Boha.
Programy, které jsme k těmto tématům
připravili, obsahují jak teoretickou stránku, tak také praktické návody, jak látku
předávat dětem různého věku. Pro mladší
školní věk jsou připraveny různé kreativní
způsoby výuky za použití např. výkladového materiálu, pro starší děti je připravena powerpointová prezentace s komentářem.
Protože jsou tyto programy akreditované
v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jsou v souladu se školskými zákony a poskytují ředitelům škol
garanci jejich vhodnosti a nezávadnosti.
Programy jsou také nejenom teoreticky
připravené, ale i vyzkoušené přímo ve
výuce. Máte tedy záruku, že jsou pro děti
vhodné, a můžeme ze zkušenosti potvrdit,
že i dětmi akceptované a vítané.

Jak představit dětem
pravou podstatu Vánoc

Dnešní děti mají pocit, že znají dobře vánoční příběh a vědí vše podstatné o tom, co se událo v Betlémě. Velmi se na Vánoce těší a je to pro
ně nejdůležitější období v roce. Proč ale vlastně dostávají dárky, kde
všude a jakým způsobem se Vánoce ve světě slaví, a co se stalo s Ježíšem, když vyrostl? Na to už odpovědět neumí. Nejdůležitější je ale
představit dětem vánoční příběh jako událost, která se skutečně stala
a není to jen pouhá legenda, tak jak se to mnohdy ještě učí.
V rámci programu Vstupy do škol s náboženskými tématy jsme pro zájemce připravili dva semináře s vánoční tématikou, které podobným
způsobem téma Vánoc zpracovávají.
Konají se v Olomouci v budově kurie, Biskupské náměstí 2: v sobotu 28. listopadu od 9.30 do 13 hod. – seminář Poselství křesťanských Vánoc a v úterý 1. prosince od 15.30 do 18 hod. – seminář
Tradice křesťanských svátků v okruhu vánoční doby.
Pokud se u vás ve farnosti nebo v děkanátu najde více zájemců o tyto
programy, rádi za vámi přijedeme. Také nabízíme možnost individuálního proškolení u nás na Centru pro školy.
Více informací: Helena Polcrová, Centrum pro školy, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 255, e-mail:
polcrova@arcibol.cz
 Stránku připravila Helena Polcrová

Kresba Vítězslav Koutník
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Z DIÁŘE
ARCIBISKUPSTVÍ
LISTOPAD 2015

1. 11. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Všech svatých
• arcibiskup Jan
17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory
(kněžský seminář) • arcibiskup Jan
2. 11. pondělí
18.00 hod. • Olomouc – dóm – vzpomínka Všech věrných
zemřelých • arcibiskup Jan
3. 11. úterý
15.30 hod. • Ostrožská Lhota – mše svatá u příležitosti výročí úmrtí P. Antonína Šuránka • generální vikář Mons.
Josef Nuzík
6. 11. pátek
11.00 hod. • Velehrad – Stojanovo gymnázium – biřmování • biskup Josef
7. 11. sobota
Špindlerův Mlýn – 25. výročí sekce pro mládež ČBK
• arcibiskup Jan
8. 11. neděle
9.30 hod. • Špičky – mše svatá a předání monstrance ze
Špiček farnosti • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Vidče – mše svatá u příležitosti 100. výročí
postavení kostela – generální vikář Mons. Josef Nuzík
10.30 hod. • Bratřejov – biřmování • biskup Josef
8. 11. neděle až 10. 11. úterý
Svatý Hostýn – konference děkanů • arcibiskup Jan

11. 11. středa
9.00 hod. • Praha – Senát České republiky – seminář
Dialog mezi státem a církvemi • arcibiskup Jan
12. 11. čtvrtek
9.00 hod. • Zlín – Sv. Filip a Jakub – mše svatá za zemřelé kněze a kněžská konference děkanátů Zlín a Vizovice
• arcibiskup Jan
14. 11. sobota
10.30 hod. • Postřelmov – biřmování • biskup Josef

15. 11. neděle
9.30 hod. • Blansko – mše svatá u příležitosti 880. výročí
kostela sv. Martina založeného olomouckým biskupem
Jindřichem Zdíkem • arcibiskup Jan
11.00 hod. • Olomouc – Společnost sester Ježíšových –
mše svatá a skládání slibu novicky • biskup Josef
17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry)
• biskup Josef
21. 11. sobota
10.00 hod. • Zlín-Malenovice – biřmování • biskup Josef

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY
LISTOPAD 2015
Úmysl všeobecný
Abychom se uměli
otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi lidmi, také s těmi,
kdo mají jiné přesvědčení než my.
Úmysl evangelijní
Za církevní pastýře, aby hluboce milovali své stádce, a tak ho
mohli doprovázet na cestě a udržovat jeho naději živou.
Úmysl národní
Za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrátou svých blízkých zvláště
z důvodu nenávisti a válek.
PROSINEC 2015
Úmysl všeobecný
Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který
se nikdy neunaví nám odpouštět.
Úmysl evangelijní
Za rodiny, zejména za ty, které trpí, aby v Ježíšově narození nalezly znamení pevné naděje.
Úmysl národní
Aby Bůh slávy, Otec našeho Pána Ježíše Krista, osvítil naše
srdce a my pochopili, jaké poklady slávy skrývá křesťanům
jeho dědictví.

22. 11. neděle
10.00 hod. • Ostrava – katedrála Božského Spasitele – mše
svatá na poděkování za ukončení oprav • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Březnice – 100 let od úmrtí arcibiskupa Theodora Kohna • biskup Josef
24. 11. úterý
Praha – Stálá rada České biskupské konference
• arcibiskup Jan
25. 11. středa
9.00 hod. • Lidečko – mše svatá a účast na děkanátní radě
vsetínského děkanátu • biskup Josef
26. 11. čtvrtek
10.00 hod. • Velehrad – závěrečná konference Barokní
Velehrad • arcibiskup Jan
27. 11. pátek až 29. 11. neděle
		
Svatý Hostýn – duchovní obnova pro členy Matice
svatohostýnské • arcibiskup Jan

Uzavřeno k 21. 10. 2015
Změna programu vyhrazena

