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Pastýřský list na začátek adventní doby
Drazí bratři a sestry!
První nedělí adventní vstupujeme do mimořádného Svatého roku milo-
srdenství. Začínáme advent, který nás připravuje na příchod Spasitele.  
Ten přichází jako zachránce. V Něm nám Bůh nabízí milosrdenství, které 
je větší než každý hřích. To je důvod skutečné naděje.          (strana 4)

Pracovnice olomoucké 
Charity se vrátila po šesti 
týdnech z Haiti – v zemi 
zmítané nepokoji se jí 
podařilo odstartovat 
zdravotní péči na venkově
Tropická bouře, hurikán, rizi-
ko únosů a demonstranti za-
palující barikády na silnicích. 
Do takové atmosféry přijela 
pomáhat chudým obyvate-
lům ostrovního státu v Kari-
biku Kristýna Lungová. Pod 
vlajkou Arcidiecézní charity 
Olomouc ošetřila a prohlédla 
s tamní zdravotnicí přes 400 
venkovanů, opatřila léky a do-
mluvila nové partnery. Zdra-
votní situace na severozápadě 
země je podle ní hrozivá...
                          (strana 14 – 15)

Na Velehradě byla ukončena  
oprava baziliky
Ve čtvrtek 26.  listopadu 2015 se uskutečnilo 
slavnostní ukončení projektu Barokní Ve-
lehrad, jehož obsahem byly restaurátorské 
práce a  úpravy osvětlení či audiovizuálního 
systému v  poutní bazilice, opravy v  budo-
vě sousedního Stojanova gymnázia a  úpravy 
vstupu do poutního areálu.        (strana 5)
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Před sto lety zemřel  
olomoucký arcibiskup Theodor Kohn

Narodil se 22. března 1845 v Březnici 
u  Zlína ve velmi chudé rodině. Jeho pří-
jmení napovídá židovský původ, ale již 
jeho dědeček konvertoval ke katolictví. 

Po vysvěcení na kněze 5.  červen-
ce 1871 působil jako kaplan ve Vsetíně, od 
roku 1874 jako katecheta v Příboru, hned 
nato byl ustanoven sekretářem a druhým 
ceremonářem arcibiskupa Fürstenberga. 
Během své pastorační činnosti se věnoval 
také studiu a  25.  2.  1875 byl promován 
doktorem teologie. Roku 1882 se stal mi-
mořádným profesorem církevního práva 
a  fundamentální teologie. Již roku 1883 
byl povolán jako kancléř konzistoře a roku 

Ehrenhausen (Štýrsko) – barokní hrobka bývalých majitelů panství 
Eggenbergů – místo posledního odpočinku arcibiskupa Theodora 
Kohna                                                                       Snímek Slawomir Sulowski

Ve čtvrtek 3. prosince uplynulo sto let ode dne, kdy zemřel rezigno-
vaný kníže – arcibiskup olomoucký, titulární arcibiskup pelusijský 
profesor ThDr. Theodor Kohn. Byl osobností velmi problematickou 
a rozporuplnou a snad ani není možné učinit si na něho jednoznač-
ný názor.

1887 byl jmenován sídelním kanovníkem 
olomoucké kapituly. 

Když byl 7.  prosince  1892, po smr-
ti kardinála Fürstenberga, zvolen jeho 
nástupcem na metropolitním stolci prá-
vě Theodor Kohn, vzbudila tato událost 
veliký rozruch. Vždyť to byl po dlouhé 
době nešlechtic, muž z chudé rodiny, ro-
dilý Čech a  navíc dokonce s  židovskými 
předky. Důvodem pro zvolení bylo právě 
jeho češství, mládí, vzdělanost, nesmírná 
pracovitost, ale také zkušenost ve vede-
ní arcidiecéze za nemocného kardiná-
la Fürstenberga. Lid byl volbou nadšen, 
ale vídeňský dvůr byl nespokojen (hrabě  
Taaffe měl snad dokonce říci: „Doufám, že 
je ten Žid alespoň pokřtěn.“). 

Kohn chtěl být svědomitým bisku-
pem, dobrým hospodářem a  velkým 
mecenášem svého národa. Což se mu 
dařilo – arcibiskupské statky se staly vý-
nosnými, opravil kroměřížský zámek, 
Květnou zahradu, vybudoval obrazárnu, 
vybavil arcibiskupskou kapli v  Olomou-
ci atd. Přispíval na okrasu kostelů a  pro 
péči o  ně založil 226 farních spolků sv. 
Terezie. Obnovil chudinské fondy ve far-
nostech. Na pomoc starým a nemocným 
kněžím založil Spolek sv. Teodora s  jisti-
nou 200 000 K. Podporoval církevní školy 
i soukromé žadatele (např. expedice Aloi-
se Musila). Konal pravidelné vizitace – za 
11 let zvizitoval 44 děkanátů, 562 far, 1571 
škol a biřmoval více než 270 tisíc osob. 

V  roce 1899 
prodělal těžkou 
nemoc, uzdravil 
se, ale jeho cho-
vání se změnilo. 
Když roku 1901 
p o d a l  rek to r 
České koleje B. 
Lorenzelli ná-
vrh na Kohnovo 
jmenování kar-
dinálem, vídeň-
ský dvůr se po-
stavil razantně 
proti. V  té době 
se také i  v  olo-
moucké arc i-
diecézi rozběhla 
tisková kampaň 
proti arcibisku-
povi. Bylo mu 
vytýkáno pový-

šené chování, nadřazenost vůči kněžím, 
okázalost apod. Kohn zareagoval podráž-
děně – žalobami, vyžadoval, aby sami dě-
kani prováděli šetření za účelem zjištění 
autora těchto článků. 

Papež Lev XIII. zaslal v červenci roku 
1902 Kohnovi obsáhlý dopis, v němž mu 
doporučoval větší obezřetnost při obsa-
zování farností, zlepšení vztahů s  úřady 
a císařským dvorem; vyzval ho k mírnos-
ti, laskavosti a  shovívavosti. Arcibiskup 
si chyby nepřipouštěl, byl přesvědčen, že 
svůj úřad vykonává dobře a  svědomitě. 
Kardinál Rampolla požádal kardinála Lva 
Skrbenského z  Hříště, aby sledoval po-
měry v olomoucké arcidiecézi a podal do 
Říma nestranný posudek. Na další dopis 
od Lva XIII. z října 1902 Kohn zareagoval 
opět svoji obhajobou a nechal vydat Fac-
ta Loquutur, publikaci oslavující desáté 
výročí jeho působení na arcibiskupském 
stolci. 

Nespravedlivá internace kněze mu 
vynesla žalobu do Vatikánu, ke které se 
připojily stížnosti dalších. Ostře se střetl 
také s Dostálem-Lutinovem, kterého kvůli 
jeho neposlušnosti chtěl vypovědět z arci-
diecéze. Není bez zajímavosti, že jako se-
minarista Dostál-Lutinov psal nově zvole-
nému arcibiskupu oslavné básně a jedině 
díky zásahu arcibiskupa Kohna nebyl vy-
loučen ze semináře (měl vážné problémy 
s poslušností vůči představeným).

Lev Skrbenský referoval do Říma 
o  stavu olomoucké arcidiecéze nepřízni-
vě. Kohn byl tedy pozván na audienci do 
Říma. Kohnem se začalo zabývat celé kar-
dinálské kolegium a prefekt koncilní kon-
gregace kardinál Vanutelli poslal arcibis-
kupu pražskému a biskupům brněnskému 
a  vratislavskému dotazníky, týkající se 
metropolitova chování. Dotazníky vyzně-
ly v  Kohnův neprospěch. Řím uvažoval 
o  možnosti ustanovení administrátora, 
dvůr byl pro odvolání arcibiskupa. V pro-
sinci 1903 byl Kohn pozván od nového 
papeže Pia X. do Říma. Snažil se hájit, ale 
kardinálská komise nad ním vynesla roz-
sudek: „Abdikace a vyhnanství z Rakous-
ka.“ Byl mu ponechán titul „rezignovaný 
arcibiskup olomoucký“. Kohn se se svou 
rezignací pravděpodobně nikdy nesmířil, 
zejména ho trápil nucený pobyt mimo ar-
cidiecézi. Až do své smrti žil v Ehrenhau-
senu (Štýrsko), kde je také pochován.

 Jitka Jonová

VZPOMÍNKA NA VÝZNAMNÉHO OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA
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Pastýřský list na začátek adventní doby

PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA

Drazí bratři a sestry!
První nedělí adventní vstupujeme do 

mimořádného Svatého roku milosrden-
ství. Začínáme advent, který nás připra-
vuje na příchod Spasitele. Ten přichází 
jako zachránce. V  Něm nám Bůh nabízí 
milosrdenství, které je větší než každý 
hřích. To je důvod skutečné naděje.

Boží moc však respektuje svobodu ka-
ždého z nás. Uzdravující sílu Božího milo-
srdenství zakusí ten, kdo uznává, že není 
dokonalý, že Boží milosrdenství potřebuje 
a prosí o ně.

Možnost odpuštění ve zpovědi se 
nabízí všem, i  těm, kdo nebyli u zpovědi 
velmi dlouho. Mimořádnou příležitost ke 
smíření s Bohem a církví mají všichni, kte-
ří církev opustili, nebo upadli do církev-
ních trestů. Všichni zpovědníci mají pro 
tento rok právo rozhřešit hříchy vyhraze-
né biskupovi. Od začátku doby postní bu-
dou mít vybraní kněží v katedrálách a při 
lidových misiích možnost rozhřešit i hří-
chy vyhrazené papeži. Nebojte se oslovit 
své duchovní pastýře, kteří vám rádi po-
radí a pomohou.

Mimořádnou příležitost nabízím 
všem, kteří nemají pokřtěné děti pro jaké-
koliv komplikace nebo zanedbání či nedo-
rozumění. Jedinou podmínkou pro křest 
dětí bude upřímný úmysl jim také předat 
víru a ve víře je vyučit. Kromě stálé mož-
nosti ve všech farnostech bude společná 
příprava rodičů na křest dětí ve všech 
děkanátních městech. Příprava začne 
po Vánocích a  bude uzpůsobena situaci 
žadatelů. Těm rodičům, jimž samotným 
chybí náboženská výchova, bude nabíd-
nuta pomoc.

Podobně mohou dospělí kromě svých 
farností i  v  děkanských kostelích využít 

příležitost přípravy ke křtu či prvnímu 
svatému přijímání a biřmování, nebo na-
jít pomoc při návratu k přijímání svátostí 
třebas po dlouhé době.

Na odpuštění od Boha i  církve by-
chom všichni měli odpovědět odpuštěním 
všem, kteří se nějak provinili proti nám. 
Spustit uzdravující lavinu odpuštění! Sva-
tý rok milosrdenství nás zve, abychom 
ukončili staré spory, odpustili staré křivdy 
a  smířili se se všemi. Odpouštění je síla, 
která křísí k novému životu a vlévá naději. 
Odpuštění je základním rysem křesťanské 
kultury, je nejzřetelnějším výrazem milo-
srdné lásky a  barometrem věrohodnosti 
naší víry. Odpuštění je však třeba žít kaž-
dý den i v maličkostech. Při odpuštění se 
nemusíme ptát, jestli si to dotyčný zaslou-
ží. Odpuštění je nezasloužený dar, který 
obohacuje především toho, kdo odpouští. 
Hlavním důvodem pro odpuštění je, že 
Bůh odpustil nám.

Abychom se taky sami stali nástrojem 
Božího milosrdenství, budeme si během 
roku často připomínat skutky tělesného 
i  duchovního milosrdenství. Budeme se 
v  nich prakticky procvičovat, jeden dru-
hého povzbuzovat. Velmi se těším na to, 
že se v našich farnostech naučíme v této 
věci spolupracovat a  dobré skutky orga-
nizovat, že rozkvete služba dobrovolníků 
Charity. Pracovníky Charit prosím, aby se 
ujali iniciativy. Svatý rok milosrdenství je 
mimořádnou příležitostí právě pro Chari-
tu, jejíž jméno česky znamená milosrdná 
láska.

Osobním vrcholem Svatého roku 
milosrdenství pro každého z  nás bude 
putování ke Svaté bráně, která poprvé 
v  dějinách bude z  rozhodnutí papeže 
Františka otevřena v  diecézích. V  olo-

moucké arcidiecézi to bude v katedrále 
a bazilikách na Velehradě a na Svatém 
Hostýně. Po opravdové přípravě, k  níž 
patří obrácení, pokání a  smíření, projde-
me Svatou branou jako kající poutníci, 
kterým už byly odpuštěny hříchy a  oni 
přicházejí prosit o odpuštění trestů za ně.

V  olomoucké katedrále bude ote-
vřena Svatá brána na 3. neděli adventní 
při mši svaté, kterou zahájíme v kostele 
Panny Marie Sněžné v 10 hodin a prů-
vodem půjdeme do katedrály, kde se 
otevře Svatá brána. K této mimořádné 
bohoslužbě vás srdečně zvu. Na Svatém 
Hostýně otevřeme Svatou bránu v noci 
ze Silvestra na Nový rok a na Velehradě 
při pouti k Panně Marii, Matce jednoty 
křesťanů, která se koná v neděli 24. led-
na 2016.

Drazí bratři a sestry,
dnes vstupujeme do adventu, doby 

intenzivní přípravy na příchod Spasitele, 
který je darem Otcova milosrdenství. Ob-
jevujme hodnotu ticha a mlčení, v němž 
nasloucháme Božímu slovu, rozjímáme 
o něm a přijímáme ho za své tak, že ono 
vytváří náš vlastní životní styl. Heslem to-
hoto roku je Ježíšova výzva: „Buďte milo-
srdní, jako je milosrdný váš Otec.“ (Lk 6,36) 

Kéž se toto Ježíšovo slovo vtělí do na-
šeho života, myšlení a  skutků. Pak bude 
Spasitel nově přicházet do našich rodin 
i  do dnešního světa a  ukáže se jako za-
chránce.

K tomu každému z vás žehná a všech-
ny o modlitbu prosí  arcibiskup Jan
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AKTUALIT Y

Vánoční pastýřský list  
olomouckého arcibiskupa

Drazí bratři a sestry,
zvěstuji vám velikou radost. Sám Bůh se stal člověkem, stal se jedním z nás. Ne-

přestal při tom být Bohem, který přebývá v nedostupném světle. Přišel ve svém Synu, 
který se před léty narodil v Betlémě a který k nám přichází stále pod způsobou chleba 
ve svatém přijímání, který k nám promlouvá v Božím slově, protože sám je vtělené 
Slovo, který je uprostřed nás, když přebýváme v  jeho jménu, který k nám přichází 
v našich bližních, zvláště v potřebných lidech, protože on řekl: Co jste udělali pro 
jednoho z mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. (Mt 25,40)

Dnes se radujeme, že Bůh je nám tak blízko. Boží dobrota a jeho láska k lidem 
se projevila ne proto, že my jsme vykonali něco dobrého, ale Bůh nás spasil ze svého 
milosrdenství. (Srov. Tit 3,4–5)

A milosrdenství zavazuje nejen k vděčnosti, ale komu se prokázalo milosrdenství, 
ten má prokazovat milosrdenství druhým. Jen vzpomeňte na Ježíšovo podobenství 
o člověku, kterému král odpustil mnoho, ale on sám nedokázal odpustit malou částku 
svému spoluslužebníkovi. (Mt 18,23–35)

Bůh od nás nežádá jen ledajaké milosrdenství, ale dává našemu milosrdenství 
vysokou míru: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! (Lk 6,36)

O Vánocích myslíme na své blízké a snažíme se jim udělat radost, obdarovat je 
jako Bůh obdaroval nás. Radujeme se nejen z toho, co jsme dostali, ale i z toho, že 
jsme druhé potěšili. Jejich radost tu naši násobí. Rozdáváme-li z upřímné lásky, za-
koušíme i blízkost Boha, který je láska.

Vánoce však nejsou jen o narození Ježíška a dárcích. Ty jsou i o Josefovi a Marii, 
kteří hledali v Betlémě nocleh. Vánoce připomínají mudrce z východu i krutého krále 
Heroda, před nímž musí rodiče s malým Dítětem utíkat do Egypta, aby zachránili 
jeho život. Vánoce jsou i o našem pohledu, který dokáže poznat Boha v potřebných, 
a o našem srdci, které umí nezištně milovat, o našich rukou, které umějí rozdávat 
a pomáhat. Vánoce jsou o vítězství Boží lásky.

Spasitel nepřišel na svět v  ideální době míru a  blahobytu, ale přišel do světa, 
v němž vládla zloba a strach, kdy mnozí ztráceli naději. I dnes mají mnozí odůvod-
něný strach, který ochromuje řadu národů. Záleží na nás, jestli se spolehneme na 
vlastní síly a rozum, nebo na Mesiáše, který chce i do dnešních napětí vstoupit se 
svou láskou, která je silnější než smrt. Záleží na nás, jestli mu uvěříme a necháme se 
jím vést, necháme si od něho poradit a staneme se nástroji jeho vítězné lásky. Možná 
jste slyšeli o jedenáctileté dívce, která žije v utečeneckém táboře v Kurdistánu. Když 
se jí ptali, co přeje lidem, kteří jí všechno vzali a ji vyhnali z domova, odpověděla: Aby 
poznali Pána Ježíše. V jejím srdci už láska zvítězila. Dokážeme se modlit podobně za 
teroristy a šiřitele zla?

Současná situace v Evropě není jen ohrožením, ale i příležitostí obnovit se, vrátit 
se nejen k mluvení o křesťanských kořenech, ale ke skutečnému životu z víry. Bude-li 
evropská společnost žít z evangelia, bude silná a přitažlivá. Zůstanou-li přistěhovalci 
nepřijatí, naši společnost ještě více oslabí. Najdou-li mezi námi přátele, budou jedni 
z nás. Jestli je osloví krása našeho křesťanského života, přijmou snad i naši kulturu. 

Obávám se, že zatím na to nejsme dost připraveni, protože kolem nás přibývá 
osamělých lidí všeho věku, sirotků či dětí žijících jen s jedním rodičem, šikanovaných 
žáků, bezdomovců, či dokonce opuštěných starců, kteří ve svých bytech umírají hla-
dem pro nedostatek pomoci a zájmu.

Vánoce jsou příležitostí k obnovení a rozšíření domova. Přijměme mezi své přá-
tele naše příbuzné a sousedy, s kterými jsme přerušili vztahy, dívejme se kolem sebe 
očima lásky a nebuďme k nikomu lhostejní, všimněme si spolužáků, kteří nemají ka-
marády, a  postavme se za ty, kteří jsou posmívaní, vezměme mezi sebe při hře či 
sportu i toho, kdo není dost šikovný, pozdravme i cizí lidi a zajímejme se o osamělé 
v našich sídlištích, seznamme se, nabídněme pomoc, pozvěme a něco hezkého spolu 
prožijme. 

Přeji vám k tomu hodně odvahy a pak mnoho vánoční radosti ze setkání s Kris-
tem v lidech, v nichž jsme ho snad už přestali hledat, hodně radosti z blízkosti Boha, 
kterému půjčíte vlastní srdce, aby v něm miloval. Přeji vám Vánoce, v nichž znovu 
zvítězí Boží láska!                                                                                          arcibiskup Jan

Na Velehradě byla  
ukončena oprava baziliky

Ve čtvrtek 26.  listopadu 2015 se usku-
tečnilo slavnostní ukončení projektu 
Barokní Velehrad, jehož obsahem byly 
restaurátorské práce a  úpravy osvětle-
ní či audiovizuálního systému v poutní 
bazilice, opravy v  budově sousedního 
Stojanova gymnázia a úpravy vstupu do 
poutního areálu.

Projekt Barokní Velehrad přímo navazuje 
na projekt IOP  I. s  názvem: Velehrad  – 
centrum kulturního dialogu západní a vý-
chodní Evropy, jehož realizace probíhala 
v období od prosince 2009 do konce roku 
2014 s náklady převyšujícími 332 mil. ko-
run.
Práce v rámci projektu Barokní Velehrad 
se soustředily na dokončení díla obnovy 
nejexponovanějších míst areálu poutní-
ho místa. Vzniklo tak důstojné prostředí, 
v němž lze poznávat historickou kontinu-
itu kulturního a  religiozního vývoje ev-
ropských národů a nejhlubší kořeny naší 
národní identity. K tomu mají návštěvní-
kům napomáhat hojné vzdělávací akce, 
koncerty, konference a  semináře, kterým 
realizace projektu napomohla zkvalitně-
ním zázemí a  zrestaurováním historic-
kých prostor. Zároveň se počítá s rozšíře-
ním prohlídkového okruhu a vytvořením 
nových programů pro návštěvníky.
Projekt byl zahájen v říjnu loňského roku, 
kdy Římskokatolická farnost Velehrad ob-
držela od ministerstva pro místní rozvoj 
rozhodnutí o poskytnutí příslušné dotace. 
Ta činila celkem 75,1 mil. korun, z nichž 
63,8 milionu tvořily prostředky EU a 11,3 
milionu příspěvek ze státního rozpočtu.
Projekt probíhal na několika místech 
poutního areálu. V budově dnešního Sto-
janova gymnázia byly restaurovány fresky, 
reliéfy a další umělecké prvky v refektáři, 
zimním sále a  dalších prostorách. V  sa-
motné bazilice došlo jednak k opravě a re-
staurování výzdoby bočních kaplí, sakris-
tie či chórových lavic, zároveň zde bylo 
rekonstruováno osvětlení bočních kaplí, 
elektroinstalace v půdních prostorách 
a také audiovizuální systém v celé bazilice. 
Upraven a dokončen byl i vstupní prostor 
do poutního areálu.  Jiří Gračka

Snímek Leoš Hrdlička
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Slovinská charita  
požádala o pomoc –  
Arcidiecézní charita  
Olomouc vyhlásila  
materiální sbírku

Charity v olomoucké arcidiecézi se ob-
racejí na veřejnost s prosbou o pomoc 
pro uprchlíky ve Slovinsku, Chorvat-
sku a  Srbsku. Vzhledem k  aktuálnímu 
vývoji situace na hranicích balkán-
ských zemí a chladnému počasí akutně 
stoupá potřeba humanitární asistence 
včetně materiální podpory. Pokud se 
potřebným nedostane pomoci, utrpí 
nejvíce ohrožené skupiny, kterými jsou 
především děti a starší lidé.
Mnozí jsou na cestách již dlouhou dobu 
bez základních věcí, které jsou pro nás 
běžnou samozřejmostí. Na Arcidiecéz-
ní charitě Olomouc (ACHO) přibýva-
jí telefonáty od lidí, kteří chtějí darovat 
hmotnou i  finanční pomoc pro běžence. 
Materiální sbírka na pomoc uprchlíkům 
bude probíhat na celém území olomouc-
ké arcidiecéze, a to až do odvolání. Sběrná 
místa pro veřejnost jsou v  jednotlivých 
Charitách. 
„Na seznamu potřebných věcí jsou zim-
ní bundy a  boty, rukavice, čepice, nové 
ponožky, deky, spací pytle a  hygienické 
potřeby. Jiné věci opravdu nepřijímáme. 
Na pomoc uprchlíkům však lze přispět 
i  finančně na účet Arcidiecézní charity 
Olomouc,“ uvedl koordinátor humanitár-
ní pomoci Martin Zamazal.
Materiální pomoc z olomoucké arcidiecé-
ze bude průběžně dopravována do po-
třebných míst ve Slovinsku a Srbsku.
Konto na pomoc uprchlíkům:
115-1060670297/0100  Eva Štefková

Cenu Charity ČR obdrželo 
devět nominovaných

Devět pracovnic a  pracovníků Charit 
obdrželo 31. října letošní Cenu Charity 
ČR. 
Toto ocenění je poděkováním a veřejným 
uznáním za nelehkou a  obětavou práci 
vynikajících pracovníků, dobrovolníků 
a  podporovatelů Charity ČR. Slavnostní 
předávání proběhlo v  rámci 24. benefič-
ního koncertu Arcidiecézní charity Praha 
v pražském Obecním domě.
Mezi vyznamenanými byla také Janka 
Zbožínková, pečovatelka charitní ošet-
řovatelské služby Charity Olomouc. 
V  medailoncích vyznamenaných o  ní 
čteme: Paní Zbožínková je ve své profesi 
vzorem pro ostatní. Je organizačně velmi 
schopná a  spolehlivá. Ke klientům, mezi 
nimiž jsou nemocní, senioři a  lidé s  po-
stižením, je vždy vstřícná a  umí naslou-
chat jejich potřebám. V Charitě pracovala 
12  let. Nyní odchází do důchodu. Cena 
Charity je poděkováním za její obětavou 
práci.  Josef Pala

Návštěva výboru MSH u olomouckého arcibiskupa 
V pondělí 23.  listopadu přijal Mons. 
Jan Graubner zástupce výboru Mati-
ce svatohostýnské na Olomouckém 
arcibiskupství.
Účelem této návštěvy byla informace 
o  současných i  budoucích aktivitách 
a činnosti MSH, zejména stav přípravy 
dokumentace pro další řešení dopravní 
obslužnosti Svatého Hostýna v  návaz-
nosti na možné budoucí dotační tituly 
a také stav příprav nových stanov MSH 
pro přihlášení k zápisu do registru spol-
ků. Diskuze se rozvinula kolem rozšíření členské základny o mládež mladší 15 let a akti-
vit pro mladé na Svatém Hostýně. Atmosféra setkání byla velmi přátelská, závěrem otec 
arcibiskup požehnal přítomným do další práce.  Václav Lednický

Zemřel kardinál Ján Chryzostom Korec
Kardinál Ján Chryzostom Korec se 31.  října  2015 symbolicky vrátil na Nitran-
ský hrad, kde bývalého nitranského biskupa, který zemřel 24. října 2015 ve věku 
91 let, pochovali v dolní lodi katedrálního chrámu sv. Emeráma, jak si to sám přál.  
Pohřební obřady vedl krakovský arcibiskup kardinál Stanisław Dziwisz. 

Kardinál Korec se narodil v  roce 1924 a  jako patnáctiletý vstoupil 
do Tovaryšstva Ježíšova. Po rozpuštění řeholních společenství ko-
munistickým režimem v  roce 1950 přijal tajně kněžské svěcení 
a o rok později byl jako sedmadvacetiletý tajně vysvěcen na biskupa.  
Biskupskou ani kněžskou službu však nesměl vykonávat veřejně.  
Působil v dělnických profesích až do zatčení a odsouzení za tzv. vlas-
tizradu v roce 1960. Z vězení se vrátil s podlomeným zdravím roku 
1968 a díky rehabilitaci mohl o rok později vycestovat do Říma, kde 
ho na osobní audienci přijal papež Pavel VI. Po návratu do vlasti mu 
byl opětovně odňat státní souhlas k výkonu duchovní služby, a proto 

pokračoval v apoštolátu za výkonu dělnických povolání.
Teprve po pádu komunismu ho v únoru 1990 papež Jan Pavel II. mohl jmenovat sídel-
ním biskupem v Nitře a o rok později kardinálem. Po odchodu z biskupské služby v roce 
2005 žil v Nitře, kde také zemřel.
Biskup Korec patřil v bývalém Československu k hlavním postavám boje katolické círk-
ve za svobodu a demokracii v tehdejším komunistickém režimu. V době svého tajného 
biskupského působení vysvětil 120 kněží. Je autorem nejméně šedesáti děl s převážně 
duchovní tématikou.   Josef Pala

Vyzvánění zvonů pro lektory Božího slova
Již 13. setkání lektorů Božího slova z olomoucké arcidiecéze se uskutečnilo 24. říj-
na v Olomouci. Sešlo se jich 24 lektorů z deseti farností osmi děkanátů.
Impulzem říjnového setkání byl kurz Čtení Božího slova při liturgii, uspořádaný v olo-
moucké arcidiecézi v letech 2003 až 2005; druhé kolo těchto kurzů bylo ukončeno na 
jaře letošního roku. Po zahajovací modlitbě a  úvodních slovech hlavní organizátorky 
Martiny Pavlíkové na téma umění a krásy v liturgii se skupina lektorů vydala do kaple sv. 
Jana Sarkandera a kostela sv. Michala. Průvodce, místní farář P. Antonín Basler zavedl 
skupinu lektorů také ke zvonům kostela, které nechal rozeznít na počest všech, kteří se 
sjeli i ze vzdálených míst olomoucké arcidiecéze. V kapli sv. Alexeje potom pro ně slou-
žil mši svatou.
Druhá část setkání pat-
řila rozhovorům, ve kte-
rých se lektoři Božího 
slova vzájemně sezna-
movali s  vykonáváním 
této služby. Letošní se-
tkání přineslo významný 
krok, našlo se několik 
dobrovolníků, s kterými 
by byla možná průběžná 
komunikace směřující 
k  systematičtějšímu roz-
voji spolupráce mezi lek-
tory Božího slova jednotlivých děkanátů olomoucké arcidiecéze.
Zápis z  13. setkání lektorů Božího slova v  Olomouci je k  dispozici na stránkách  
www.ado.cz pod kolonkou Lektoři Božího slova.  Martina Pavlíková 

Snímek Ivo Buráň
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Navrhněte logo pro setkání 
mládeže v Olomouci

Sekce pro mládež České biskupské kon-
ference a  Asociace křesťanských sdru-
žení mládeže zvou k  účasti na soutěži 
o logo 6. Celostátního setkání mládeže, 
které v roce 2017 bude hostit Olomouc.
Logo se bude nacházet na reklamních, 
prezentačních a  doprovodných mate-
riálech setkání ve variantě plnobarevné 
a stupně šedi. Návrh musí obsahovat ná-
pis: Olomouc 2017 a logo může obsahovat 
text motta: Nebojte se! 
Logo musí být nosné pro navazující gra-
fický manuál setkání. Je vítané s  logem 
dodat i  návrh tohoto grafického manuá-
lu pro setkání (plakát, grafiku webových 
stránek, samolepky atd.), který pak může 
být zadavatelem použit.
Setkání bude věnováno povzbuzení mla-
dých lidí ve víře, v odvaze hlásat evangeli-
um a být odvážnými následovníky Krista.
Termín pro dodání návrhů: 20. 12. 2015, 
a to na adresu: lehrlova@cirkev.cz 
Na základě posouzení výtvarníků a  de-
signerů vyberou členové Sekce pro mládež 
ČBK tři loga, mezi kterými pak nechají 
vybrat zájemce na internetu. Předpokládá 
se, že logo bude vyvěšeno na stránky sig-
nály. cz a na český facebookový profil svě-
tových dnů mládeže v únoru 2016. Výher-
ce by měl být znám do konce února 2016.
Sekce pro mládež ČBK si v případě, že ne-
bude ani jedno logo plně vyhovovat, vy-
hrazuje možnost nevybrat výherce.

 (čbk)

Jeden dárek navíc –  
pro děti v Africe

Nezapomeňte o  letošních Vánocích na 
děti, které strádají a  připravte jim Jeden 
dárek navíc. Přispějte na jídlo, zdravotní 
péči a  vzdělání sirotků v  Keni. Podpořte 
farmu a  výstavbu rybích sádek při zdra-
votním centru v diecézi Eldoret v Kapta-
gatu, aby mohlo být nezávislé na cizí po-
moci. Náklady na stavbu, materiál a práci 
činí přibližně 650 Kč na jedno dítě, kte-
rému bude z  těchto prostředků zajištěna 
obživa, základní potřeby, zdravotní péče 
a  vzdělání. Vaše vánoční dárky, prosím, 
pošlete nejpozději do 31. 12. 2015.
V Keni, kde na 10 000 obyvatel připadá je-
den lékař, jsou velmi zapotřebí zdravotní 
centra, která umožní dobrou péči a kva-
litní vzdělání. Ve zdravotním centru Kap-
tagatu jsou opuštěné děti a mnohé z nich 
jsou postiženy virem HIV/AIDS. Z farmy 
děti dostávají maso a zeleninu a prodejem 
ryb se hradí všechny jejich potřeby.
Papežská misijní díla, 543 51 Špindle-
rův Mlýn 33, tel.: 604 838 882, e-mail: 
pmd@missio.cz, www.missio.cz, číslo 
účtu: 72540444/2700, VS: 240. Do zprá-
vy pro příjemce uveďte: Keňa. Zájemcům 
vystavíme potvrzení pro daňové účely.
Za jakoukoliv pomoc Vám upřímně děku-
jeme!  (pmd)

Zemřel Karel Vysloužil
V básni, věnované zemřelému bratrovi, má Karel Vysloužil následující čtyřverší: 
šíp / střelený z  kolébky / kolem nás zasvištěl / nebezpečně blízko. Vystřelený šíp 
prolétl kolem básníka také z Olomouce a v Olomouci, a to dokonce dvakrát. 
Poprvé v říjnu 1949, kdy byl v přerovských kasárnách zatčen, převezen do Olomouce 
a strčen do žalářní kobky. Okamžitý dojem byl úděsný, Vysloužil jej ve svém Příběhu vy-
líčil těmito slovy: „Rozhlédnutí se po kobce je nezapomenutelné na celý život. Metrová 
ulička u levé zdi byla dlouhá na čtyři kroky, vpravo ode zdi ke zdi souvislá dřevěná palan-
da plná mužských těl v civilních šatech – všude kolem vlhká zeď se stékajícími pramínky 
z potu a vydýchaného vzduchu. Na palandě se mým příchodem k ránu všichni probudi-

li – pokud spali, pokud se vůbec dalo spát na dřevě v tak na-
mačkaném stavu, kdy otlačeniny boků i zad nutí stále měnit 
polohu těla! Někteří tu byli pár dní, někteří několik měsí-
ců – ti v noci už i ze spánku sténali z odležení. Všichni byli 
zvědaví, proč jsem tady, co je nového venku. Naše osudy 
byly přibližně stejné – vyprávět se však chtělo, ba muselo, 
protože se na každém příběhu hledala cesta k brzkému pro-
puštění na svobodu. Když do kobky vniklo přes zamřížova-
né a zasíťované sklepní okénko trochu světla, viděl jsem na 
některých přítomných podivně zmodralý obličej, dokonce 
i pohmožděniny. S nimi se vraceli – spíše klopýtali v botách 
bez tkaniček – od výslechů.“ Toto se odehrávalo v polovině 
20. století, a přesto tato slova připomínají spíše svědectví 
Karla Sabiny z olomouckých katakomb. Po tomto příchodu 

následoval dlouhodobý čas očekávání, měsíce vyšetřování ve sklepeních Státní bezpeč-
nosti, čekání na soud v krajské věznici. Na cele pobýval sám s trojnásobným vrahem, 
který byl nakonec popraven. Dne 10. června 1950 byl posléze vynesen rozsudek – dvacet 
let těžkého žaláře. A to vše pro čtyři letáky, jež omladina Lidové strany, mezi nimi Karel 
Vysloužil, vytiskla a rozhodila v Kojetíně a okolí. Za pozornost nepochybně stojí, že dva 
dny před tímto olomouckým soudem proběhl v Praze jiný, v němž byl vynesen rozsudek 
smrti nad Miladou Horákovou. Na Vysloužila v téže době čekalo devět let na plzeňských 
Borech a v uranových dolech u Příbrami. Za čtyři letáky devět let.
Podruhé se Olomouc zapsala do Vysloužilova bytí pozitivněji – v červnu 2002 mu lékaři 
v olomoucké nemocnici zachránili život. Básník se o  této záchraně rozepisuje ve své 
próze Vladimír, jež je věnována dalšímu z jeho zemřelých bratří.
Karel Vysloužil začal ve svém mládí studovat gymnázium v Prostějově, ze sociálních 
důvodů studia nedokončil, neboť mu zemřel otec. Prostějovské gymnázium je spjato 
se jménem Wolkerovým, Vysloužil si toho byl nepochybně vědom, básníkova poezie 
ho však nijak podstatněji neovlivnila. Jeho tvorba přišla do jiné doby, vznikala v urano-
vém táboře a pak za reálného socialismu. První básnický pokus se objevil už na jednom 
z těch kojetínských letáků. Vše vznikalo za jiné situace a vtisklo jeho veršům jiný způsob 
vyjadřování. Dominantním rysem jeho básnické promluvy se stala vizuálnost. Ve sbírce 
Klíček má báseň Forma a styl, která začíná těmito vyznavačskými a pro jeho tvorbu pří-
značnými verši: nejvíc lnu k básním/ které mohu vnímat / na jeden slastný pohled / na 
jedno rozeznění // kdy forma a styl // jest dávat / jako bys podával / chléb a sůl. Na jeden 
slastný pohled, říká básník, na jedno vidění. Knižně publikovat mohl Karel Vysloužil 
až po listopadu 1989, první jeho sbírku vydali bibliofilové v Ostravě a nese charakteri-
stický název Vize. Vizuální akcent se ovšem neomezuje pouze na jeho debut, zdůraz-
něn je i v titulech jeho dalších sbírek, např. V čarách ptačích tahů, V Tatrách, V ranní 
rose a v próze Zjevit více. Vizuální moment dolehne na čtenáře Vysloužilových svazků 
v okamžiku, kdy je otevřou – malá písmena v názvech básní a na začátku vět, stejně 
tak v titulech sbírek, a v neposlední řadě absence jakékoli interpunkce (nutno dodat, že 
i vykřičníků a otazníků, což vede ke zkreslení smyslu básnického textu).
Druhým dominantním znakem Vysloužilovy poezie je její úspornost, strohost a oproš-
těnost. Na obálce sedmého vydání sbírky Jitřenka, jež je věnována jeho zemřelé cho-
ti, má báseň Žena, která tvůrcovu úspornost úsporně dokládá: bytost / stvořená v půl 
cesty / od muže k andělu. Karel Vysloužil je v tomto případě strohý až k aforističnosti.  
V  samotné sbírce jsou básně rozsáhlejší, ale i  pro ně je příznačný úsporný, někdy až 
telegrafický způsob vyjadřování.
S  touto strohostí souvisí i  Vysloužilův „nejmenší časopis na světě“ Hlas z  pasínku.  
Tento osmerkový dvoulist vytvářel a rozesílal přátelům Karel Vysloužil sám. Svou pa-
ralelu má tento miničasopis v malých knížkách, jejichž sérii zahájil titulem s názvem 
Příběh.Počínaje rokem 2012 dostaly Vysloužilovy publikace větší formát a  vycházely 
v podstatě s měsíční pravidelností. Autor v nich reeditoval některé své starší práce a při-
dával nové (Na cele smrti, Řekli oba, také deník své manželky). 
Karel Vysloužil žil ve Vsetíně. V úterý 27. října 2015 jako osmaosmdesátiletý už 
nedopsal svůj poslední verš.    František Všetička

Snímek Josef Pala
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Snímek Jiří Koleček

Výstava betlémů
Až do 10. ledna 2016 pořádá Matice svatokopecká ve svém mu-
zeu na Svatém Kopečku u Olomouce výstavu betlémů. V době 
od 19. prosince 2015 do 3. ledna 2016 je otevřeno denně od 10 
do 16 hod., jinak jen v sobotu od 12 do 16 hod. a v neděli od 10 
do 16 hod. Vstup do muzea dřevěnými vraty v severní rezidenci 
svatokopecké baziliky je označen. 

Bohoslužby na Velehradě v době vánoční
 Čtvrtek 24. prosince – Štědrý den – 7.30; půlnoční mše 

svatá ve 24 hod.
 Pátek 25. prosince – 7.30, 10.00, 15.00
 Sobota 26. prosince – 7.30, 10.00
 Neděle 27. prosince – 7.30, 10.00, 15.00
 Čtvrtek 31. prosince – 17.00, 23.15 
 Pátek 1. ledna 2016 – Nový rok – 7.30, 10.00, 15.00

Výstava o dvou významných osobnostech  
Švábenic (akademický malíř Petr Pištělka 
a hanácký spisovatel a farář Jan Vyhlídal) 

Pořádá ji každou sobotu, neděli a státní svátky (13.00 – 17.00) 
Vlastivědné a  kostelní muzeum a  muzejní galerie betlémů ve 
Švábenicích u Vyškova až do 21. února 2016. Obě muzea obsa-
hují rovněž mnoho nových exponátů a muzejní galerie čítá již 
1200 betlémů vytvořených ze všech druhů materiálů.

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

 ve všední dny: 7.15, 9.15 
 v sobotu: 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.

Bible pro malé i velké – výstava na Velehradě 
Stálá expozice umístěná ve Velehradském domě sv. Cyrila a Me-
toděje zasazuje Bibli do duchovních a  kulturních souvislostí. 
Prostřednictvím obrazů a  artefaktů prezentuje tajemství vzni-
ku a formování církve, v níž se posvátné knihy Nového zákona 
zrodily. Návštěvník sleduje dějiny křesťanství a  historické sto-
py šíření Bible. Především mladší návštěvníci ocení možnost 

aktivního poznání 
dějin nejdůležitější 
křesťanské knihy 
pro stře dnic tv ím 
hravých panelů.
Centrální místo vý-
stavy tvoří ojedinělá 
kopie vzácné relik-
vie Kristovy tváře 
známé jako Turín-
ské plátno. Výstava 

se tématu Bible dále věnuje prostřednictvím biblických jazyků 
a  dějin Izraele. Návštěvníkům je zpřístupněno několik unikát-
ních exponátů: vydání prvního českého překladu Bible z  roku 
1488, což je Bible pražská. K vidění je i Benátská bible z  roku 
1506, dále kopie papyru z pozůstalosti kardinála Tomáše Špidlí-
ka a tzv. Velehradský rukopis, což je soudobá ručně přepisovaná 
Bible.
Bližší informace: Infocentrum Velehrad, U  Lípy 302, 687 06 
Velehrad, tel.: 571 110 538, e-mail: info@velehradinfo.cz, www.
velehradinfo.cz

Paulínky vydaly novou knihu On mne vede
Nakladatelství Paulínky právě vydalo v přepracovaném překladu 
pomyslné pokračování knihy S Bohem v Rusku amerického jezu-
ity Waltera J. Ciszka nazvané On mne vede. 
Autor se v této knize opět vrací ke své zkušenosti ze sibiřských 
gulagů a  z  následného pobytu s  omezenou možností pohybu 
v Rusku. A odpovídá na nejčastější otázku, kterou po svém ná-
vratu do Spojených států amerických slýchal: „Jak jste to všech-
no mohl vůbec přežít?“ Tato kniha je odpovědí všem. Autor v ní 
vydává svědectví o víře, která ho po celý čas nesla, o duchovních 
zápasech, jimiž mnohokrát prošel, a o velké Boží prozřetelnosti, 
jejíž péči opakovaně zakoušel. 
On sám své svědectví v  této knize uzavírá slovy: „Dokážu jen 
prostě a poctivě vyprávět, jak mě ony základní pravdy, jež jsem 
sám do hloubky poznal až po různých zkouškách a omylech, ony 
pravdy, které i v mém vlastním životě nabývaly na ceně jen po-
stupně, po mnoha úzkostech duše a modlitebních rozjímáních, 
provedly dlouhými roky pochybností a vnitřní temnoty, strádání 
a utrpení. Doufám a modlím se, aby to, čemu jsem se sám naučil 
a co jsem pochopil až po tak dlouhé době a s takovými obtížemi, 
prospělo druhým. Bůh je velmi trpělivý učitel a já byl krajně tvr-
dohlavý žák. Nepochybuji však o tom, že jeho lekce, které jsem 
se v  této knize snažil zopakovat, neposloužily jen mně, ale že 
mám s  jejich pomocí prospět i  druhým. A  v  této víře jsem se 
rozhodl sepsat tuto knihu.“
Knihy S Bohem v Rusku i On mne vede jsou dostupné v síti křes-
ťanských knihkupectví v e-shopu Paulínek.

Svatohostýnské muzeum uzavřeno
Muzeum a  rozhledna na Svatém Hostýně budou až do konce 
dubna 2016 uzavřeny pro individuální návštěvníky. Hromadné 
návštěvy deseti a více osob je možno dohodnout alespoň týden 
předem na telefonním kontaktu Matice svatohostýnské.
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CENTRUM PRO KATECHEZI

CENTRUM PRO ŠKOLY

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Kurz pro vedoucí schól
Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu, Cent-
rum pro mládež a Centrum pro školy Arcibiskupství olomouc-
kého pořádají Kurz pro vedoucí schól, který je reakcí na doku-
ment ČBK „Soubor doporučení pro používání liturgické hudby 
při bohoslužbách, zvláště ve vztahu k mládeži“. 
Místo konání: Konzervatoř EA, Wurmova 13, Olomouc; velký 
sál kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc.
Termíny: 16.  ledna • 20.  února • 16.  dubna • 21.  května • 
11. června (9.00 – 16.00)
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Projít Bránou milosrdenství 
Jako první v olomoucké arcidiecézi bude otevřena Brána milosr-
denství v katedrále sv. Václava v Olomouci v neděli 13. prosince. 
Odpoledne se zde můžete přidat k  účastníkům Malé pouti za 
velké věci, tj. z víru v rodinách. Účastníci projdou Bránou mi-
losrdenství ve 13 hod., aby pěší poutí došli do baziliky na Sva-
tém Kopečku u Olomouce, kde bude mše svatá v 15 hod. Zde se 
poutníci mohou připojit i k účastníkům setkání těch, kteří budou 
vzpomínat na předčasně zemřelé děti. Všechna tato setkání bude 
propojovat touha víc poznat a přiblížit se Božímu milosrdenství.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail: 
reznickova@arcibol.cz

Nabízíme vám materiály a inspirace
Na webu: www.rodinnyzivot.cz jsou vám k dispozici různé ma-
teriály a inspirace, které mohou posloužit vám vaší rodině, far-
nosti, 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

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

Nabízíme již čtvrtým rokem možnost zasílat nám vaše osobní 
prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho centra společ-
ně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách 
i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém ar-
cibiskupství. Každý čtvrtek je pak za všechny tyto úmysly slou-
žena 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 nebu-
dou zveřejňovány). 

Centrum pro rodinu Olomouc 
nabízí poradenství

Poradenství pro rodiče – Bc. Marcela Kořenková
Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková
Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová
Bližší informace: tel.: 587 405 250-3, e-mail: rodina@arcibol.cz

Texty k Svatému roku milosrdenství  
pro setkávání společenství

Centrum pro rodinu připravilo na rok 2016 skripta pod názvem 
s názvem „MILOSRDNÍ JAKO OTEC“. Texty slouží jako inspi-
race ke společnému setkávání manželů, rodin či pro jednotlivce, 
kteří chtějí nechat prostoupit světlem milosrdenství z jednotli-
vých příběhů Písma svůj rodinný či osobní život. Skripta nabí-
zejí na každý měsíc v roce (kromě prázdnin) rozjímání nad jinou 
kapitolou z Písma (např. o Milosrdném Samaritánovi, Nemilo-
srdném služebníku, Marnotratném synovi a další), nad kterou se 
můžete zastavit a použít ji jako možnou inspiraci pro své rozho-
dování a jednání. Najdete zde i připojené inspirace k osobnímu 
rozjímání, nebo společné modlitbě mezi manželi, či ve spole-
čenství. Většina zamyšlení je inspirována slovy papeže Františka 
a dalšími významnými osobnostmi.
Texty budou od ledna  2016 volně ke stažení na webových 
stránkách: www.rodinnyzivot.cz, bližší informace na e-mailu: 
reznickova@arcibol.cz

Pozvání na X. arcidiecézní setkání katechetů
Koná se na Velehradě ve dnech 15. až 17. ledna 2016, je určeno 
pro všechny katechety a katechetky, ale také kněze. Mottem se-
tkání je úryvek z Písma: Jděte, získejte mi za učedníky všechny 
národy. (Mt 28,19) Chybět zde nebudou milí hosté se zajímavý-
mi tématy přednášek: sestra Andrea Hýblová (Adorace), P.  Jiří 
Kaňa (Spolupráce v pastoraci farnosti), P. Petr Smolek (Svatý rok 
Božího milosrdenství) a otec arcibiskup Jan Graubner (Směřo-
vání pastorace v naší arcidiecézi). Účastníci se mohou těšit také 
na práci ve skupinkách, mše svaté, společnou modlitbu, dobrou 
stravu a možnost sdílení se s dalšími katechety. 
Přihlášky: Exerciční dům Stojanov, Velehrad, tel.: 572 571 420, 
e-mail: velehrad@stojanov.cz 

Rekolekce pro katechety 
s biskupem Pavlem Posádem

Srdečně zveme všechny katechety a  katechetky a  věřící peda-
gogy i  další zájemce na již tradiční postní rekolekci, která se 
uskuteční v exercičním domě Stojanov na Velehradě ve dnech 
26. – 28. února 2016. Téma rekolekce: Buďte milosrdní, jako je 
milosrdný váš Otec (Lk 6,36) a je zaměřeno k probíhajícímu Sva-
tému koku Božího milosrdenství. Rekolekci povede opět česko-
budějovický světící biskup Mons. Pavel Posád. 
Přihlášky: Exerciční dům Stojanov, Velehrad, tel.: 572 571 420, 
e-mail: velehrad@stojanov.cz 
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Eucharistické kongresy je třeba považovat 
za shromáždění, ke kterému zve některé 
místní společenství celou místní církev, 
nebo některá místní církev jiné církev-
ní obce téže oblasti nebo národa anebo 
dokonce i  z  celého světa. Jejich účelem 
je tedy jak snaha hlouběji pochopit a  ve 
svazku lásky a  jednoty veřejně vyznávat 
tajemství eucharistie, tak mají být také 
pravdivým svědectvím víry a lásky.
Místní církev ve spolupráci s  ostatními 
obcemi se má poradit o  místě, tématu 
a  průběhu kongresu. Konání kongresu 
by mělo také přispět k  rozvoji teologic-
kého studia, a proto mají být k jednáním 
přizváni odborníci z oboru teologických, 
ale i  humanitních věd. V  rámci přípra-
vy eucharistického kongresu je důležitá 
intenzivní příprava účastníků různých 
skupin (mládež, studenti, rodiny apod.), 
kteří mají být vedeni odpovídajícími kate-

Troubečtí myslivci,  
koňaři a včelaři  

oslavovali sv. Huberta
I přes nepříznivé počasí se v neděli 15. lis-
topadu uskutečnila ve farním kostele  
sv. Markéta v Troubkách tradiční mše sva-
tá, kterou celebroval místní farář P. Radek 
Sedlák. Pěvecké a hudební těleso mysliv-
ců, chovatelů ušlechtilých koní a včelstva 
z hanáckých Troubek, Henčlova a soused-
ní osadníci z Vymyslova vzdali v plné no-
blese hold svému patronu sv. Hubertovi. 
Duchovní správce ve své homilii vyzdvihl 
světcův duševní „přerod“, který u  něho 
nastal v závěru života. Stal se z něho hor-
livý ctitel všech živých tvorů, zejména les-
ní a polní zvěře. Celou slavnost uzavřelo 
malé agapé.   František Cigánek

Troubky

Eucharistické kongresy jako zvláštní projev eucharistické úcty, neupadly 
v zapomnění, jsou nadále pořádány jak na mezinárodní, tak na národní, 
diecézní a místní úrovni. Jejich současnou podobu ovlivnila jak liturgická 
reforma, tak také další ustanovení Druhého vatikánského koncilu, např. 
důraz na současné problémy světa, ekumenismus apod.

chezemi o eucharistii, zvláště o mystériu 
Krista žijícího a působícího ve své církvi; 
mají být vedeni k aktivnější účasti na po-
svátné liturgii, která zároveň podporuje 
zbožné naslouchání Božímu slovu a vědo-
mí bratrského společenství.
Nejde však jen o samoúčelné povzbuzení 
zbožnosti, cílem je také hledání vhodných 
způsobů pomoci, uskutečňování sociál-
ně humanitárních akcí a  nutné dělení se 
i o hmotné statky podle vzoru prvokřes-
ťanské obce, aby se z každého eucharistic-
kého stolu šířil kvas evangelia, jehož silou 
je nesena dnešní společnost a který je zá-
rukou společnosti budoucí.
Pro pořádání samotného kongresu se má 
dbát na tyto zásady:
slavení eucharistie má být opravdu stře-
dem a vrcholem, k němuž musí směřovat 
všechny akce i různé formy zbožnosti;
bohoslužby slova, katechetická setkání 

i  veřejné konference mají usilovat o  to, 
aby se prohloubilo chápání daného téma-
tu a  ozřejmily se jeho praktické aspekty, 
jichž má být dosaženo;
musí být dána příležitost ke společným 
modlitbám i k delší adoraci před vystave-
nou Nejsvětější svátostí v  předem urče-
ných kostelích, které se zdají být vhodné 
pro konání těchto pobožností;
ohledně průvodu, v němž se za společného 
zpěvu hymnů a modliteb nese Nejsvětější 
svátost ulicemi města, ať jsou zachovány 
předpisy o eucharistických průvodech (č. 
101–108), se zřetelem k  místním spole-
čenským a náboženským podmínkám.
Cílem eucharistických kongresů nemá 
být „jen“ prohloubení vzdělání v  nauce 
o eucharistii, toto prohloubení nauky má 
vést k opravdové eucharistické zbožnosti. 
A  opět tato zbožnost nemá být samoú-
čelná, ale pomoci křesťanům ve vydá-
vání „dobrého svědectví.“ Eucharistický 
kongres tedy nemá být v  žádném přípa-
dě nějakým triumfalismem nebo snahou 
o  provokaci, ale má být zdrojem posily 
pro účastníky, aby mohli ve světě vydávat 
dobré svědectví.  Jitka Jonová

Eucharistické kongresy – současná pravidla

Svatomartinský výjezd na Kopanice
Sluncem zalitá kaple Panny Marie Kopanické a  podmanivá přírodní scenérie Pitín-
ských pasek v podzimních barvách. Takové přivítání čekalo v neděli 8. listopadu věřící 
na prvním Svatomartinském výjezdu 
pořádaném pitínskými farníky. Po skon-
čení mše svaté sloužené naším otcem 
Zdeňkem Graasem došlo také na požeh-
nání koní, dobytka, polí a pastvin, které 
původní kopaničáři po staletí v  tomto 
hornatém příhraničním kraji těžce ob-
dělávali a  která jen stěží dávala dosta-
tek obživy, a koním, kteří jim vždy byli 
pomocníky při jejich těžké dřině na poli 
i v lese. Ale oni, přesto že žili skromně, 
byli hrdi na svůj původ, na svoje Kopa-
nice a  měli vždy srdce otevřené a  plné 
Boží lásky. 
A tak i my jsme chtěli připomenout  
určitou tradici, která na naší Bohem po-
žehnané Moravě byla ještě ve dvacátých 
a třicátých letech žitá jako dědictví otců, 
jako zkušenost, která v  jejich životě 
měla praktický i duchovní rozměr. Boží 
požehnání bylo pro ně hodnotou, o níž 
usilovali a v životě ji rozvíjeli. 
Svérázný kout Bílých Karpat, kde stojí 
kaple Panny Marie Kopanické, stal se tak 
místem připomenutí světců sv. Leonar-
da, patrona sedáků a koní, a sv. Martina, 
patrona jezdců a pastýřů. 
Ke kapli doputovali v hojném počtu věřící nejen z farností Pitín a Starý Hrozenkov, ale 
i z Bojkovic, z Nivnice a také ze sousední slovenské Horné Súče.  Miroslav Kužela

Pitín
Jesličky v Erbilu v utečeneckém táboře 

v iráckém Kurdistánu
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Setkání s rodiči studentů I. ročníku  
a přímý přenos mše svaté TV NOE

Na neděli 15. listopadu jsme se již dlouho těšili. V tuto deštivou neděli za námi do kněž-
ského semináře v Olomouci nepřijely jenom kamery TV NOE, které přenášely mši sva-
tou z naší kaple, ale přijeli i rodiče, sourozenci a přátelé studentů prvního ročníku. Naše 

setkání začalo slavením společné 
mše svaté v  seminární kapli sv. 
Cyrila a  Metoděje. Mši svatou 
sloužil otec rektor P.  Antonín 
Štefek. V kázání spirituál Teolo-
gického konviktu P. Petr Vrbacký 
poukázal na smysl naší přítom-
nosti v  semináři: „Soustředěně 
a  co nejpozorněji, a  proto v  do-
časném ústraní, hledat, co chce 
Bůh, ve své lásce člověku nabíd-
nout, abychom posléze, tento na-
bitý poklad nabízeli k obohacení 
každého člověka, který hledá 
šťastný a  naplněný život.“ Pevně 

věříme, že tomu opravdu tak je. Po mši svaté následoval společný oběd a krátké posezení 
při kávě s představenými semináře. Odpoledne jsme se všichni rozeběhli za kulturním 
dědictvím města Olomouce, abychom tento den mohli zakončit v katedrále při zpíva-
ných nešporách spolu s otcem biskupem Josefem Hrdličkou.  Jan Pavlíček

Kandidatura bohoslovců III. ročníku
Na svátek Posvěcení lateránské baziliky 
9. listopadu se konala významná událost 
zvláště pro seminaristy III. ročníku. Při 
večerní mši svaté v  seminární kapli sv. 
Cyrila a Metoděje byli biskupem Pavlem 
Posádem přijati mezi kandidáty jáhenství 
a kněžství. Pro olomouckou arcidiecézi 
to byli bohoslovci: Jan Faltýnek, Josef 
Hovád a  Ondřej Talaš. Spolu s  nimi 
kandidaturu obdrželi i  ti, kteří se 
v  Olomouci připravují k  trvalému já-
henství. 
Otec biskup ve své homilii připomněl 
všem přítomným, ale především kandi-
dátům kněžství a  jáhenství, že všichni 
tvoříme jedno tělo, jedno společenství, 
jednu církev, jeden chrám. A  že právě 
v  tom chrámu máme různé služby. Jiný 
je základní kámen, jiná je úloha cihly ve 
stěně a jiný úkol má taška ve střeše. „Ať nás tedy vzájemně potěší to, že, ačkoliv každého 
z nás Bůh volá na jiné místo do té stavby, tvoříme nádherný živý organismus. A k čemu 
by nám byly ty kamenné chrámy, kdyby nebyly místem, kde opravdu přebývá Bůh? 

K  čemu by bylo naše 
setkávání, kdybychom 
nerozpoznávali, že je 
Kristus mezi námi?“ řekl 
biskup Posád v  promlu-
vě ke kandidátům. Poté 
přijal jejich rozhodnutí 
pokračovat v  přípravě 
na jáhenství a  kněžství.  
Po mši svaté celé semi-
nární společenství, kan-
didáti trvalého jáhenství 
s rodinami a otec biskup 
Pavel společně zasedli ke 
slavnostní večeři. 

 Martin Mokrý

Fotbalový turnaj v Ostravě
Dne 28.  října měli bohoslovci celodenní 
vycházku. Každý naložil s volným časem 
podle svého, uskutečnily se různé výlety. 
Také skupina sedmi bohoslovců se roz-
hodla vyrazit do Ostravy  – zúčastnit se 
fotbalového turnaje v  malé kopané a  re-
prezentovat tak kněžský seminář. Turnaj 
pořádali Salesiáni Dona Boska. Zápasy se 
hrály na umělém povrchu na venkovním 

hřišti vedle kostela sv. Josefa. Ačkoli byly 
mírné obavy z  chladného počasí, nako-
nec se udělal krásný sluneční den. Turnaj 
dobře prověřil fyzickou kondici hráčů. 
Ukázal, že i  při plném nasazení lze hrát 
fair-play a byl povzbuzením pro všechny 
přítomné. Ještě před návratem do semi-
náře zavítali bohoslovci do nového kostela 
Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu, kde je 
srdečně přijal místní kaplan a poskytl pro-
hlídku chrámu i celého komplexu.
  Vojtěch Libra

Rekolekce s otcem  
biskupem Pavlem Posádem

Každý měsíc v  semináři probíhá víken-
dová rekolekce, krátká duchovní obnova, 
kdy mají bohoslovci příležitost ke zti-
šení a  k  načerpání nových duchovních 
sil a  podnětů. Rekolekci, která se konala 
od 6. do 8.  listopadu, vedl světící biskup 
českobudějovický Mons. Pavel Posád. 
Seminární prostředí mu bylo velmi blíz-
ké, protože zde působil jedenáct let jako 
spirituál. S odkazem na nedávný Národní 
eucharistický kongres zvolil otec biskup 
téma Eucharistie. Vycházel z myšlenek sv. 
Petra Juliána Eymarda. Ve svých promlu-
vách mluvil o eucharistii jako o modlitbě, 
oběti a chlebu života. Poukazoval na to, že 
Ježíš není ve svatostánku pasivní, ale ne-
ustále se modlí k Otci. Zároveň jsou však 
v  eucharistii přítomna všechna utrpení, 
zrady a  zapření, která Ježíš zažil a  zaží-
vá od minulých, současných i budoucích 
učedníků. V  poslední přednášce pak 
představil eucharistii jako lék proti hříchu 
a jako stravu, která má člověka proměňo-
vat v Ježíše Krista.  Martin Mokrý

Snímek Petr Janíček
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Stavební inženýrku může nahradit kdokoli,
ale maminka je jen jedna

Obdiv i pohrdání je něco, s čím 
se setká asi každý, kdo vyboču-
je z „normálu“. Tentokrát vám 
představujeme devítičlennou 
rodinu Marie a Ladislava Kol-
čavových z Dubicka na Mora-
vě, která se musela vypořádat 
s pozitivními i negativními re-
akcemi okolí. Jak zvládají uži-
vit i vychovat sedm dětí? Co 
všechno si museli odepřít, a co 
jim to naopak přineslo?

Jak jste na tom byli finančně, když 
jste se brali?
Brali jsme se v únoru v roce 1985 po 

pětileté známosti. Já jsem byl již po vojně 
a pracoval. Mařenka studovala, byla v po-
sledním ročníku na vysoké škole stavební. 
Naskytla se nám možnost pořídit si levně 
hodně zchátralý domeček s  kadibudkou 
na dvorku. Jelikož jsme chtěli jen malou 
svatbu, rodiče nám k  té koupi finančně 
pomohli. Stěhovali jsme se, když tam byl 
popraskaný vodovod a  my si vodu nosili 
v  kýblu ze studny od sousedů. Takže to 
byly trochu bojové podmínky. Pro Mařen-
ku však představovalo největší problém 
hejno myší, které v domku sídlilo už před 
námi. Do tohoto domečku se nám narodi-
ly dvě děti a třetí jsme očekávali. Mezitím 
jsme si svépomocí postavili na zadní části 

zahrady Mařenčiných rodičů nový rodin-
ný domek.

Čím se živíte? Máte sedm dětí…
Láďa pracuje pořád na jednom místě, 

co vyšel ze školy. Jedná se o strojírenskou 
firmu, kde pracuje jako elektrikář, po čase 
si rozšířil kvalifikaci na revizního techni-
ka. Žádný závratný plat to není, ale výho-
dou je pevná pracovní doba. Já jsem po 
svatbě rok pracovala. Jako stavební inže-
nýrka jsem měla nástupní plat docela sluš-
ný, pak jsem zůstala asi 23 let na mateřské. 
Mateřská se mi pořád vypočítávala z toho 
původního nástupního platu. Nebylo to 
moc peněz, ale byly to reálné peníze. Eko-
nomicky výhodnější by sice bylo jít mezi 
dětmi do práce a navýšit původní plat, ale 
raději jsem zůstala s dětmi doma, protože 

jsem to vnímala jako to nejdůle-
žitější. Stavební inženýrku může 
nahradit kdokoli, ale maminka 
je jen jedna.

Bydlíme na vesnici. Tím, že 
máme prakticky vše domácí, 
hodně ušetříme, navíc si žije-
me úplně komfortně, protože 
domácí potraviny bychom v ob-
chodě hledali v těch nejdražších 
regálech. Chováme slepice, přes 
zimu vykrmíme prasata, přes 
léto krocany. Rodiče mají včely 
a  spoustu let měli také krávu, 
takže děti vyrostly na čerstvém 
domácím mléce. Pěstujeme 
brambory, zeleninu, zelí, které 
nakládáme, rybíz, ovoce všeho 
druhu. Mošt si děláme domácí 
na celou zimu. Je ale pochopi-
telné, že když jde žena do práce, 
tak už tyto různé chovatelské 
a pěstitelské domácí práce navíc 
nezvládne.

Plánovali jste už od počátku 
manželství tak velkou rodinu?

Určitě jsme nechtěli jen 
jedno nebo dvě děti. Myslím, 

že jsme se bavili o  nějakých třech nebo 
čtyřech dětech. I  v  momentě, když jsme 
měli čtyři děti, jsme nevěděli, že budeme 
plánovat páté nebo šesté, sedmé dítě. Člo-
věk se k tomu postupně promodlí, objeví 
kouzlo velké rodiny a dostane tu odvahu.

Co vaše děti dnes dělají?
Čtyři nejstarší synové už jsou ženatí. 

Mikuláš vystudoval bakaláře na archi-
tektuře v Praze, další studium se pokouší 
dodělat dálkově. S  manželkou Maruškou 
mají syna. Získal dobré místo, je tam spo-
kojený. Druhý Dominik učí matematiku 
a hudební výchovu na základní škole, zá-
roveň hru na housle a violu v ZUŠ a dodě-
lává si konzervatoř. S manželkou Aničkou 
mají dvě děti a  třetí očekávají. Franti-
šek učí v ZUŠ violoncello a na ZŠ mate-
matiku, má vystudovanou konzervatoř 
a vysokou školu pedagogickou. Se ženou  
Johankou mají zatím jednu dceru. Šimon 
studuje medicínu. Ženil se letos v  létě. 
Kristýna maturovala, Kryštof nastupuje 
na gymnázium a nejmladší Alžběta jde do 
šesté třídy. Docela to utíká.

Co všechno jste si museli odříct, 
abyste mohli normálně fungovat?
Tím, že Mařenka nenastoupila do 

zaměstnání, a my jsme tak žili z jednoho 
platu a  mateřské, jsme se vědomě roz-
hodli pro skromný způsob života. Dokud 
byly rodičovské příplatky nebo příspěvky, 
tak to bylo takové pohodovější. Po změ-
ně sociálního systému jsme vnímali, že 
je nespravedlivý v  tom, že pokud člověk 
něco vlastní, nebo zdědí třeba kousek lesa 
nebo starý domeček (který musí udržovat 
z  vlastního), tak nemá nárok na žádnou 
sociální dávku, což byl náš případ. Takže 
jsme si zvykli žít pod životním minimem. 
Dá se to zvládnout, ale je to o tom, že si 
člověk spoustu věcí odpustí – např. dovo-
lenou, drahé vstupné (rodinná vstupenka 
většinou neplatí pro sedm dětí  – nikdo 
vám ani nevěří, že jsou všechny vaše), 
nové oblečení atd.
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Novinky 
z katechetického centra

Jak tuto situaci vnímaly vaše děti? 
Bavili jste se o tom?
Naše děti tuto situaci přijaly velmi 

snadno. Už odmalička byly zvyklé se za-
pojit do práce, moc nereptaly, viděly, že 
spousta věcí se prostě udělat musí. Oko-
pat brambory, posekat trávu, nadělat 
dřevo na topení, poklidit zvířata, zalít 
zahrádku… Trávili jsme tak hodně času 
společně, často bylo i  veselo. Myslím, že 
moc neřešily, že nemají všechno, čím se 
chlubili jejich spolužáci, každé z  dětí to 
samozřejmě vnímalo trochu jinak, ale 
nikdy z  toho nedělaly vědu. Oblečení 
většinou dědily, kluci si třeba společně 
našetřili z kapesného na skateboard. Ob-
čas jsme je dokonce museli přemlouvat, 
aby si něco koupili, ale oni tvrdili, že nic  
nepotřebují.

Jak reagovalo okolí, že je vás tolik?
Žijeme na vesnici, takže o  nás se to 

všeobecně ví. Vnímáme, že dnes to lidé 
okolo berou celkem normálně. Naše děti 
se vždycky dobře učily a všechny hrají na 
nějaký hudební nástroj. Mařenka dětem 
říkala, že musí dělat čest velké rodině, že 
to je velmi důležitý úkol. Byla to dobrá vý-
chovná páka.

Bolely vás negativní reakce okolí?
Jistě. Naučili jsme se spíše odpovídat 

vtipem. Když jsme čekali šesté dítě, tak se 
jedna paní nad tím podivovala: „Jak si to 
můžete dovolit, copak nemáte žádné pro-
blémy?“ Na to jsme odpověděli, že máme 
dost zásadní problém, jaké jméno tomu 
šestému dáme.

Reakce bolely zvláště od nejbližších, 
protože vzniklá zranění se někdy dost 
těžko odpouštějí. Také nás trápilo ne-
pochopení. V  naší situaci nás povzbudil 
článek, ve kterém jeden bohatý, úspěšný 
pán vzpomínal na své dětství, kdy říkal, 
že měl ten přepych, že měl ještě maminku 
doma. Jeho děti a vnoučata už tento luxus 
neměly. Nebo když paní ředitelka ve škole 
řekla, že máme šikovné děti, a že je škoda, 
že jich nemáme alespoň patnáct.

Tížila vás někdy finanční situace?
Někdy docela ano, ale vždycky to s po-

mocí Boží nějak vyšlo. Teď už je to snaz-
ší. Dostali jsme se z doby, kdy jsme táhli 
tři vysoké školy, což nejsou malé částky. 
Děti se opravdu vždycky musely zapojit. 
Pochopily, že pokud nepůjdou na brigádu, 
nebudou žít skromně a budou rozhazovat 
peníze, tak se to nezvládne. Vyzkoušely si, 
že vydělat si peníze je náročné a  stojí to 
určité úsilí. Velká rodina chrání děti před 
rozmazleností a mnohem snáz je nachys-
tá do života, kde si pak sami musí mno-
hé probojovat, vybudovat a  zvládnout.  
Důležité je také, že vnímají, že je potřeba 
si navzájem pomoci.

 Radka Prentisová
(www.hnutiprozivot.cz)

Knížečka o sv. Zdislavě
Jako osmá knížečka v edici „Poznáváme naše světce“ vychází ve spolupráci Arcibiskup-
ství olomouckého s dětským časopisem Nezbeda příběh o svaté Zdislavě. Opět s milý-
mi ilustracemi Aleny Němečkové, které působivě přiblíží malým čtenářům atmosféru  

13. století a  prostředí života hrad-
ní paní na Lemberku. Před dvace-
ti lety Zdislavu při své návštěvě naší 
země v Olomouci svatořečil papež Jan  
Pavel II., o pět let později ji vyhlásil za 
ochránkyni rodiny a  manželství. Pro-
to zvláště v  letošním roce, kdy papež 
František svolal synodu o  rodině, aby 
potvrdil její význam před celým svě-
tem, je moudré obracet se na svatou 
Zdislavu o  přímluvu za naše rodiny. 
Tou nejvhodnější dobou je advent a Vá-
noce. Právě Svatá rodina byla tím vzo-

rem, který Zdislava následovala ve své roli věrné manželky a obětavé maminky, a tím 
dosáhla nebe.
V katechetickém centru si můžete objednat také kteroukoliv z předchozích knížeček 
o našich svatých: Václav, Vojtěch, Prokop, Ludmila, Cyril a Metoděj, Anežka a Jan  
Sarkander, všechny ve formátu B6.   Eva Blešová

Setkání zástupců katechetů a jeho vize
V  Olomouci se 17.  listopadu uskutečnilo arcidiecézní setkání zástupců katechetů 
(kněží i  laiků), na které dorazilo více než 30 účastníků z většiny děkanátů naší arci-
diecéze. Setkání jsme zahájili mší svatou v kapli sv. Anny. Poté pokračoval dopolední 
program na arcibiskupství, kde byl mj. představen nový dokument České biskupské 
konference, který se vě-
nuje dalšímu směřování 
katecheze a náboženského 
vzdělávání v České repub-
lice. Po obědě následovala 
práce ve skupinkách, které 
diskutovaly nad vybraný-
mi tématy z  uvedeného 
dokumentu. Setkání bylo 
zakončeno společnou ado-
rací v  kapli VOŠs Caritas. 
Celá tato akce měla něko-
lik cílů. Osobně se setkat 
se zástupci katechetů a po-
vzbudit je k  pravidelnému scházení s  ostatními katechety v  děkanátech, představit 
základní náplň těchto setkání včetně podnětů pro práci se zmiňovaným dokumentem. 
Cílem našeho setkání bylo také představit novou vizi pastorační práce ve farnostech, 
která nespočívá v rozšiřování škály nejrůznějších aktivit, ale v opětovném zapálení se 
pro Krista, zakotvení a žití společenství a sdílení života z víry spolu s ostatními. Věří-
me, že tato setkání budou do budoucna přínosem pro práci zástupců katechetů v dě-
kanátech. Kromě této akce, která by se měla konat pravidelně jednou za rok, bychom 
rádi také postupně navštívili děkanátní schůzky katechetů, abychom se s nimi osobně 
potkali a blíže se seznámili s potřebami, novými podněty a impulzy, které z jejich čin-
nosti ve farnostech vyplývají.   Martina Orlovská

E-shop katechetického centra v Olomouci
Od začátku roku 2016 uvede Centrum pro katechezi v Olomouci do provozu nový in-
ternetový e-shop, který bude sloužit k prodeji nejrůznějších katechetických materiálů, 
pomůcek a publikací, které má toto centrum ve své nabídce. Díky tomuto rozhraní 
budou mít kněží, katecheté i další zájemci k dispozici novou přehlednou prezentaci 
všech těchto materiálů s možností jednoduchého objednání. Objednané zboží bude 
možno uhradit buď hotově v  kanceláři centra, na dobírku, nebo také převodem na 
bankovní účet. Přístup do e-shopu najdete od ledna na webových stránkách centra  
www.katechetiolomouc.cz   Vít Němec 
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Pracovnice olomoucké Charity se vrátila po šesti 
týdnech z Haiti – v zemi zmítané nepokoji se jí  
podařilo odstartovat zdravotní péči na venkově

Tropická bouře, hurikán, riziko únosů a demon-
stranti zapalující barikády na silnicích. Do takové 
atmosféry přijela pomáhat chudým obyvatelům 
ostrovního státu v Karibiku Kristýna Lungová. 
Pod vlajkou Arcidiecézní charity Olomouc ošetři-
la a prohlédla s tamní zdravotnicí přes 400 ven-
kovanů, opatřila léky a domluvila nové partnery. 
Zdravotní situace na severozápadě země je podle 
ní hrozivá. Více se nám napoví náš rozhovor.

Přijížděli jste na Haiti v  bouřlivém 
čase prezidentských voleb a  nepo-
kojů, pocítili jste to?
Byla to moje třetí cesta na Haiti a už 

v prvních minutách bylo znát, že to tam 
žije jiným životem než loni. Přistáli jsme 
bez zpoždění a když jsme autem vyjížděli 
z  hlavního města Port au Prince, dostali 
jsme se do pasti. Natrefili jsme na demon-
straci a  zatarasenou silnici barikádou. 
Protestující Haiťané navíc začali házet 
kameny na cestu a  tvořit další barikádu 
z  druhé strany a  my se ocitli uprostřed. 
V  takových situacích skupinky lidí roz-
bíjejí auta a zapalují je, takže to bylo ne-
bezpečné. Naštěstí se nám podařilo oto-
čit auto a najít jinou cestu přes hory, kde 
ovšem hrozilo přepadení a tak nám sestry 
z Gonaives, za kterými jsme měli namíře-
no, vyjely naproti. Do cíle jsme se dostali 
místo původního poledne až za tmy večer. 

Takže Haiti je oproti loňskému roku 
mnohem nebezpečnější?
Ano, situace se tam destabilizovala. 

Možná je to kvůli volbám, kdy se na sebe 
snaží upozornit nejrůznější skupiny, nebo 
se Haiti vrací do starých kolejí, kdy poli-
tické dění bylo v  rukou gangů a  skupin, 
které podporovali politici, aby měli vliv. 

Nyní dokonce i došlo k únosu bílé Fran-
couzky, a  to z  relativně bezpečné části 
Port au Prince, přičemž poslední únosy 
na Haiti jsme zaznamenali zhruba před 
deseti lety. Je otázka, kam se země bude 
ubírat dál…

V době vaší mise Haiti minula tro-
pická bouře a také hurikán. Pocítili 
jste to?
Tropická bouře zasáhla těsně před 

naším příletem jen hlavní město, zbytek 
Haiti se vyhnula. Pak ale přišel v říjnu ješ-
tě hurikán, ten byl velký a pomalý a v jeho 
oku se ocitly Bahamy. Hurikán zasáhl i se-
verozápadní část Haiti a  právě tam leží 
Baie de Henne, ve kterém Arcidiecézní 
charita Olomouc působí. V  ty dny jsme 
ještě pobývali u  sester v  Gonaives, bylo 
zataženo, silný vítr a  rozbouřené moře 
vyplavilo hromady odpadků, které devas-
tovaly pobřeží. Pak jsme odjeli do Baie de 
Henne, kde byla část obce zaplavená, tak-
že tam bylo náročné cestovat autem, pro-
tože hrozilo, že uvízneme v bahně. 

Jaký jste měla pocit, když jste tušila, 
že se žene hurikán?
Internet vynechával, takže jsme ne-

měli moc informací, ale sestry byly klid-
né, tak jsem byla 
klidná i já. Navíc 
jejich centrum 
funguje v  nově 
vystavěné budo-
vě a  ta by měla 
být odolná.

Co se od loňska 
na Haiti ještě 
změnilo?

V  Gonaives, 
kde sestry vedou 
r e h a b i l i t a č n í 
a  nutriční cent-
rum, se rozběh-
la škola a  přibyl 

sklad na potraviny, což vyřešilo velký pro-
blém, protože některé druhy potravin by 
se lehce zkazily, znehodnotily. 

Okusila jste život na Haiti už potře-
tí? Jaké to je?
V Baie de Henne je to Haiti s velkým 

H. Na faře, kde obvykle přespáváme, bylo 
takové horko, že se vlastně spát nedalo. 
Další noc jsme si vzali matračku a  mos-
kytiéru na střechu, ale právě večer Haiti 
ožívá, takže nám nepomohly ani špunty 
do uší. Všude kolem bylo extrémní množ-
ství krys, lezly po stromech a pobíhaly po 
střeše. Doufala jsem, že moskytiéru jen 
tak neprokoušou. V  Baie de Henne také 
není takový dostatek jídla, takže jsme se 
jistili tyčinkami a  paštikami přivezenými 
z domu. Člověka taky moří horko, mnoho 
komárů a s těmi taky spjaté riziko malárie.

Jak se k vám chovají Haiťané?
Z bělocha, který na Haiti přijíždí, mají 

Haiťané pocit určité nadvlády a  taky si 
myslí, že má spoustu peněz. Nyní mají 
Haiťané přístup k  informacím, ale ty jim 
manipulativně vykreslují život v  Evropě 
příliš idylicky. Mnozí si tak myslí, že v Ev-
ropě nemusíme pracovat a  všude kolem 
jsou peníze. Vůbec netuší, jaké to je žít 
v našem systému, v našich podmínkách… 
Obyčejní lidé tak zkouší na mně něco vy-
loudit. Šla jsem třeba po Baie de Henne 
a oni na mě z dálky volali, tak jsem odpo-
věděla: „Peníze vám nedám, nejsem ban-
ka.“ Nečekali takovou odpověď, připadala 
jim vtipná a začali se smát. Zkrátka to jen 
tak vždycky zkusí.

 Horší je to na úřadech. Haiti byla 
dlouho kolonizována Francií a  její otro-
kářská minulost se v chování tamních lidí 
odráží. Třeba haitský policista či úředník 
má najednou moc nad bělochem a  tu si 
užívá. Tito Haiťané a také politici hledí jen 
na sebe a ne na dobro svých lidí. Veškerou 
pomoc, která na Haiti míří, znepříjemňují 
byrokracií a korupcí. Přitom v zemi není 
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systém, není tam práce, zásobování, ma-
teriály, lidé jsou bezmocní a  řeší jen to, 
aby vůbec přežili. Jsou necháni všemu na-
pospas. 

Co se letos za těch šest týdnů poda-
řilo?
Jsem velmi vděčná zato, že jsme mohli 

udělat zdravotní kemp, což byl nový im-
puls do života lidí v  Baie de Henne. Se 
sestrou Pyaris jsme ve škole udělaly pro-
vizorní ordinaci a začaly třídenní maraton 
prohlídek a  ošetřování. Hned po první 
půlhodině byly patrné velké problémy. 
Děti i  starší lidé tam trpí infekcemi očí, 
horečkami, problémy se žaludkem, což 
zapříčiňuje nevhodná strava a znečištěná 
voda. Za tři dny jsme ošetřily 400 dětí a 60 
starých lidí. Nastavili jsme podobu posky-
tování zdravotní péče na izolovaném ven-
kově, jednou ročně škole v Baie de Henne 
rozdáme potřebné léky a  s  každou naší 
návštěvou provedeme další zdravotnický 

kemp. Můžeme se také spolehnout na se-
stry z Gonaives, které rozdají potřebným 
vitamíny, odčervovací tabletky a  podob-
ně. Má to obrovský smysl. 

Přiblížila byste konkrétní případ, 
který jste při prohlídkách objevili?
Na Haiti není jednoduché sehnat léky, 

takže za námi dovedli třeba chlapce, kte-
rého sužoval dlouhých osm měsíců zápal 
plic. Dali jsme mu vhodná antibiotika a ta 
naštěstí zabrala. Pak jsme u dvou dětí ob-
jevili srdeční vadu, ale na Haiti se operace 
srdce nedělají, takže jsme pouze mohli va-
rovat rodiče, že každá nemoc či nachlaze-
ní může jejich dítě stát život. U některých 
starších pacientů jsme zase naměřili tak 
vysoký tlak, až jsme se divili, že ještě stojí 
na nohou.

A co se ještě podařilo?
Setkala jsem se s dětmi obou škol, pře-

dala jim dopisy a zásilky od jejich českých 
sponzorů. Také jsme připravovali v  Baie 
de Henne zřízení úplně první knihov-

ny. Další by měla vzniknout v  Gonaives. 
S  Charitou tam také dodáme knížky ve 
francouzštině. S  Jirkou Paszem se poda-
řilo pořídit kvalitní fotografie a  natočit 
videa, která zobrazují to, co není o  Hai-
ti tolik známé. Navázali jsme spolupráci 
s  Charitami Švýcarsko, Rakousko, Itálie, 
Belgie a také s organizací Care. 

V  Baie de Henne ještě chystáme zří-
dit dílnu pro švadleny, které budou šít 
uniformy do našich škol a  snad se nám 
podaří navázat kontakty i s ostatními ško-
lami v  zemi. Místní tento nápad nadchl. 
A  máme další vizi. Pokud má někdo na 
Haiti střední školu, většinou nemůže z fi-
nančních důvodů pokračovat ve studiu na 
vysoké, proto otevřeme pro tyto mladé 
lidi týdenní semináře, kde se od starších 
Haiťanů, kteří něco umí, naučí například 
plést z palmového listí klobouky, vyrábět 
tašky, bubny či náramky. To pak mladým 
může zajistit obživu. Ideální by bylo oslo-
vit hotely v hlavním městě, kde by mohli 

tyto výrobky prodávat turistům. To vše si 
budou řídit místní lidé, Charita jim při-
spěje na školitele a materiály do začátku, 
než se kurzy rozjedou. 

Jaký moment na letošní cestě pova-
žujete pro sebe osobně za nejdůleži-
tější?
Vždy přemýšlím, jestli má ta pomoc 

smysl. Silný zážitek ale pro mě byl, když 
za mnou dorazila mladá žena na vozíčku 
a její dvě malé děti. Ta žena sama nemů-
že vydělávat peníze a  je s  celou rodinou 
odkázaná na svou tetu a lidi, kteří se nad 
nimi smilují. Poděkovala mi za podporu 
a předala dopisy pro české dárce. Uvědo-
mila jsem si, že kdybych měla pomoci jen 
této rodině, má to obrovskou cenu. Přes-
tože ji tam necháváme svému osudu, as-
poň trochu se jí snažíme tu situaci ulehčit.

Rozhovor připravila 
Karolína Opatřilová

Snímky Jiří Pasz

Vyšla knížka  
adorací s dětmi

Příručku k pravidelnému setkávání dětí 
při eucharistické adoraci vydala v uply-
nulých dnech Matice cyrilometodějská. 
Téměř 90stránková publikace Ludmily 
S. Trochtové nazvaná „Adorace s dětmi“ 
obsahuje ně-
kolik námětů, 
které kněží a ti, 
kdo se budou 
podílet na pří-
pravě adorace, 
mohou přizpů-
sobit místním 
podmínkám.
Kniha s  podti-
tulem „Příruč-
ka pro kněze, 
rodiče a  děti“ 
nabízí také přílohy, které obsahují úkony 
klanění, návrhy proseb, úryvky z  evan-
gelií vhodné k četbě při adoraci, podněty 
k vděčnosti, krátká zamyšlení a podněty 
k adoraci. Autorkou publikace je zkuše-
ná katechetka, premonstrátka, která vy-
šla při tvorbě příručky ze své dlouholeté 
praxe.
Knížka má 87 stran, její cena je 89 Kč 
a můžete si ji objednat v Matici cyrilo-
metodějské, Dolní nám. 24, 771 11 Olo-
mouc, tel.: 585 222 803 

 Helena Polcrová

Duchovně formační  
příprava pedagogů  

na Svatý rok milosrdenství
Na Velehradě se 14.  listopadu sešli jak 
věřící učitelé, tak i  ředitelé, jejich zá-
stupci a  kaplani církevních škol, aby se 
připravili na nadcházející Svatý rok mi-
losrdenství. 
Ředitelé setkání zahájili mší svatou ve 
školní kapli Stojanova gymnázia. Pokra-
čovali s P. Tomaszem Kazańskim z řádů 
pallotinů přiblížením encykliky sv. Jana 
Pavla II. „O Božím milosrdenství“ a buly 
papeže Františka „Tvář milosrdenství“. 
V další části setkání se vzájemně oboha-
covali inspiracemi pro rozvíjení a uplat-
ňování tělesného a  duchovního milosr-
denství na svých školách.
Věřící učitelé se sešli na mši svaté s vele-
hradskou farností a pokračovali podob-
ným programem v sále kardinála Tomá-
še Špidlíka. V této skupině se P. Kazański 
blíže zabýval pojmem Božího milosr-
denství, které představil jakožto činoro-
dou lásku.
Obě skupiny rozjímaly nad obrazem Bo-
žího milosrdenství, jehož namalování 
iniciovala sv. Faustyna Kowalská, iniciá-
torka svátku Božího milosrdenství. 

 Helena Polcrová
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13. 12. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – Panna Maria Sněžná – zahájení 

Svatého roku milosrdenství – procesí do katedrály s ote-
vřením Svaté brány a pontifikální mše svatá • arcibiskup 
Jan a biskup Josef

16. 12. středa
 9.00 hod. • Velehrad – konference kněží děkanátu Uherské 

Hradiště • arcibiskup Jan
17. 12. čtvrtek
 17.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

nešpory a adventní večer s bohoslovci • arcibiskup Jan
19. 12. sobota
 17.00 hod. • Prostějov – Svatý Jan Nepomucký – mše svatá 

a rozloučení s řeholí a předání kostela • arcibiskup Jan
20. 12. neděle
 10.00 hod. • Olomouc  – dóm  – mše svatá a  předávání  

Betlémského světla • arcibiskup Jan
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry) 

• biskup Josef
24. 12. čtvrtek
 15.00 hod. • Olomouc – Svatý Michal – vánoční mše svatá 

pro děti • arcibiskup Jan
 21.00 hod. • Olomouc  – dóm  – půlnoční mše svatá  

• arcibiskup Jan
 24.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – půlnoční mše 

svatá • biskup Josef
25. 12. pátek
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Narození Páně  

• arcibiskup Jan a biskup Josef
31. 12. čtvrtek
 23.45 hod. • Svatý Hostýn  – Te Deum  – otevření Svaté 

brány a mše svatá na začátek nového roku • arcibiskup 
Jan

LEDEN 2016
1. 1. pátek
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Matky Boží Panny 

Marie • arcibiskup Jan a biskup Josef
2. 1. sobota
 10.00 hod. • Zábřeh  – mše svatá a  žehnání koledníkům  

• arcibiskup Jan
 15.00 hod. • Veselí nad Moravou – mše svatá a žehnání 

koledníkům • biskup Josef
3. 1. neděle
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry) 

• biskup Josef
5. 1. úterý
 9.30 hod. • Praha – zasedání stálé rady České biskupské 

konference • arcibiskup Jan
6. 1. středa
 18.00 hod. • Olomouc  – dóm  – slavnost Zjevení Páně  

• arcibiskup Jan
10. 1. neděle
 17.00 hod. • Brno – Městské divadlo – Tříkrálový benefič-

ní koncert • arcibiskup Jan

Z DIÁŘE
ARCIBISKUPSTVÍ

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

17. 1. neděle
 9.00 hod. • Velehrad – Stojanov arcidiecézní setkání kate-

chetů • arcibiskup Jan
  9.30 hod. • Olomouc  – Arcibiskupský kněžský semi-

nář – mše svatá k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů  
• biskup Josef

 17.00 hod. • Olomouc  – dóm  – slavnostní nešpory  
(Arcibiskupský kněžský seminář) • arcibiskup Jan

18. 1. pondělí až 20. 1. středa
  Praha – Plenární zasedání České biskupské konference  

• arcibiskup Jan
24. 1. neděle
 8.00 hod. • Moravičany – mše svatá k 399. výročí založení 

Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul • arcibiskup Jan
 10.00 hod. • Loštice  – mše svatá k  399. výročí založení  

Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul • arcibiskup Jan
 10.00 hod. • Velehrad  – mše svatá za jednotu křesťanů 

a otevření Svaté brány • biskup Josef
31. 1. neděle
 9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

mše svatá pro bohoslovce • arcibiskup Jan

Uzavřeno k 2. 12. 2015
Změna programu vyhrazena

PROSINEC 2015

Úmysl všeobecný
Abychom všichni za-
koušeli milosrdenství 
našeho Boha, který 
se nikdy neunaví nám 
odpouštět.
Úmysl evangelijní 
Za rodiny, zejména za ty, které trpí, aby v Ježíšově narození na-
lezly 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.

LEDEN 2016

Úmysl všeobecný
Aby upřímný dialog žen a mužů odlišných náboženství přiná-
šel ovoce míru a spravedlnosti.
Úmysl evangelijní 
Aby se prostřednictvím dialogu a bratrské lásky s přispěním 
Ducha Svatého překonala rozdělení mezi křesťany.
Úmysl národní 
Ať se ve Svatém roce milosrdenství umíme společně modlit 
s nekatolickými křesťany a naslouchat slovu Božímu s vědo-
mím vlastních chyb a hříchů a s lítostí nad nimi.


