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Charita jako brána  
Božího milosrdenství
Charita se jako instituce za-
čala na našem území orga-
nizovat a profesionalizovat 
ve dvacátých letech minulé-
ho století...         (strana 11)

Organizace Světového dne 
mládeže v Krakově
V letošním roce se od 20. do 31. čer-
vence uskuteční Světový den mládeže 
v polském Krakově. U vzniku těchto 
setkání mladých lidí stál polský ro-
dák, krakovský arcibiskup a neza-
pomenutelný papež sv. Jan Pavel II. 
Krakov je město, kde žila a zemřela 
světice Božího milosrdenství sestra 
sv. Faustyna Kowalska.     (strana 13)

Pastýřský list olomouckého 
arcibiskupa Jana Graubnera  
pro První neděli postní
Drazí bratři a sestry,
vstoupili jsme do postní doby Svatého 
roku milosrdenství. Je to mimořádná 
příležitost k duchovnímu uzdravení 
a novému vykročení na svaté cestě, 
kterou nás chce vést Pán k trvalému  
štěstí...                                         (strana 2)

ROČNÍK 26 • LEDEN – ÚNOR 2016 • ČÍSLO 1 – 2



OLDIN  •  1–2 / 20162

Pastýřský list olomouckého arcibiskupa 
Jana Graubnera pro První neděli postní

PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA

Drazí bratři a sestry,
vstoupili jsme do postní doby Svatého 

roku milosrdenství. Je to mimořádná pří‑
ležitost k duchovnímu uzdravení a nové‑
mu vykročení na svaté cestě, kterou nás 
chce vést Pán k trvalému štěstí. Moudrost 
počítá s posledním cílem. Nedívat se dál, 
než na současnost, je pošetilá krátkozra‑
kost. Co konkrétně máme udělat k  pro‑
hloubení moudrosti?

Mojžíš nás v prvním čtení vyzval, aby‑
chom se podívali do historie národa, ro‑
diny i naší osobní a snažili se objevit, co 
pro nás Bůh velikého udělal, co nám dal. 
Připomeňme si, co všechno dobrého jsme 
dostali od rodičů, v našich rodinách, zdě‑
děné dary a vrozené schopnosti, náklon‑
nosti, talenty, vzdělání, ale i  krásu naší 
země a pokojné časy i poměrný blahobyt 
ve srovnání s těmi, kteří žijí v zemích bez 
vody, nebo ve válkách a hladu, ve vyhnan‑
ství či v  ohrožení epidemiemi. Jen v  mi‑
nulém roce bylo na světě pro víru zavraž‑
děno více než sedm tisíc křesťanů. Máme 
proč chválit Boha, děkovat mu a veřejně 
vyznávat, že nás nezaslouženě zahrnuje 
úžasnou láskou. Máme co měnit, aby‑
chom se nemuseli před těmi, kdo dávají 
život za Krista, stydět.

Svatý Pavel nás ujistil, že Víra v srdci 
vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede 
ke spáse. Po pravdě musíme přiznat, že 
naše víra není zatím tak silná, abychom 
se mohli považovat za spravedlivé. Když 
říkám víra, nemyslím jen na rozumové 
uznávání toho, co nám Církev k  věření 
předkládá, ale takové přijetí Božího slo‑
va, které mění naše postoje i  skutky, aby 
byly ve shodě s  Božím plánem. Příčinou 
mohou být pochybnosti, které jsou dnes 
módní, nebo naše slabost.

Evangelium nás zavedlo na poušť, kte‑
rá je místem zásadního rozhodnutí pro 
Boha, nebo proti němu. I  Pán Ježíš tam 
prožíval pokušení, ale jak jsme viděli, on 
zvítězil. Postní doba vede na poušť i  nás 
a připomíná, že jí nemůžeme projít a zů‑
stat lhostejní. Je třeba se znovu rozhod‑
nout pro Boha.

Říká se, že dnešní doba je nemocná 
nerozhodností. Mnozí se bojí vyjádřit svůj 
názor, aby nenarazili, nebo aby se nezdálo, 
že se povyšují nad ostatní, aby byli korekt‑
ní a  tolerantní. Dokonce i  současná kul‑
tura nám předkládá místo hrdinů silných 
a sebevědomých, ale současně skromných 
a  jistých, hrdiny zmítané nejistotou, po‑
chybnostmi a  smutkem. Pochybnost se 
převléká za pokoru. Pochybnost není 
pokora. Pochybnost je pochybnost, je to 

nevíra. Je nutné se jí zbavit a ne ji hýčkat. 
(John Eldredge, Nebojte se života, Portál 
2014)

Apoštol nám řekl, že víra vede ke spra‑
vedlnosti. Hledáme ‑li spravedlnost, od‑
mítněme pochybnosti a najděme odvahu 
pevně věřit.

Druhou příčinou mohou být naše sla‑
bosti, které však můžeme ve svaté zpovědi 
odevzdat Božímu milosrdenství a nechat 
se uzdravit. Někdy se trápíme hledáním 
toho, co je třeba vyznat. Někdo dokon‑
ce říká, že je zbytečné chodit ke zpově‑
di, když nemáme těžké hříchy. Opak je 
pravdou. Nikdo není tak zdravý, aby ne‑
potřeboval uzdravení duše. Hřích spočí‑
vá v  tom, jakým způsobem člověk Bohu 
odpovídá. Proto je dobře nejprve žasnout 
nad Boží štědrostí k nám, abychom si uvě‑
domili, jak málo býváme vděční, jak málo 
se umíme radovat z  Boží přízně. Pak se 
ptejme na to, co nás mrzí, co třeba není 
ani hříchem, ale je kořenem různých chyb. 
Může to být zklamání, zranění, utrpěná 
křivda, s níž jsme se nevyrovnali, zatrpk‑
lost, která způsobila naše uzavření, nepří‑
jemnosti s druhými, které jsme ani neza‑
vinili, ale kvůli nimž se některým lidem 
vyhýbáme, nevyslyšená modlitba, kvůli 
níž se mračíme na Pána Boha, nesplněné 
přání, od něhož jsme se nedokázali osvo‑
bodit, možná jen špatné počasí a  nízký 
tlak nahrávají naší nechuti, uzavřenosti, 
skepsi a  špatné náladě, kterou neumíme 
ovládat. Právě v  těchto úzkostech, které 
nejsou samy o  sobě hříchem, můžeme 
hledat příčiny naší nedbalosti a  roztrži‑
tosti v modlitbě, naší netrpělivosti, škodo‑
libosti, pomstychtivosti či nepřejícnosti 
a nelaskavosti, naší duchovní stagnace. Za 
neochotou přijímat Boží vnuknutí je často 
skrytá nedostatečná víra, která by naopak 
rostla a sílila větším spoléháním na Boha 
než na vlastní zkušenosti, větší důvěrou 
v jeho moc, která umí překonat naše stra‑
chy. (Srov. Kardinál Martini, Lide můj, vy-
jdi z Egypta, str. 62–64)

Někdy se na duchovní cestě může‑
me dostat do slepé uličky, když se příliš 
soustředíme na spravedlnost, které není 
možné dosáhnout. Pak jsme zablokovaní 
a  naše vztahy umírají, dokonce i  rodiny 
se rozpadají. Připomeňme si, že spravedl‑
nost je nejnižší mírou lásky, zatímco láska 
je plnou mírou spravedlnosti. (Caritas in 
veritate 6)

Požadavek spravedlnosti musíme 
prakticky překračovat milující a milosrd‑
nou náklonností k druhému. Kvůli přežití 
našich vztahů i celé společnosti může být 

nutné odpustit i  těžká provinění proti 
spravedlnosti a opět se smířit. Odpuštění, 
smíření a  milosrdenství i  v  bezvýchodné 
situaci nabízí východisko a  novou bu‑
doucnost, protože způsobuje něco samo 
o  sobě nemožného, když promíjí, co je 
z hlediska spravedlnosti neprominutelné. 
(W. Kasper, Milosrdenství, str. 178)

Toto dělá Bůh při každé zpovědi 
a  svým odpuštěním nám dává možnost 
odblokovat a uzdravit i naše vztahy k bliž‑
ním. Takové prožití svátosti smíření, když 
bude pravidelné, se stane pravou stud‑
nou duchovního zdraví. Začne duchovní 
uzdravování. Přijmout odpuštění hříchů 
znamená hmatatelně se dotýkat milosr-
denství (Misericordiae kultus, 17), zna-
mená to přijmout Ducha Svatého, který je 
odpuštěním hříchů.

Drazí bratři a sestry,
upřímně zvu každého z  vás k  nové 

zkušenosti Božího milosrdenství a  přeji 
vám nový objev vnitřní svobody, radost 
z Božího přátelství a uzdravení srdcí, kte‑
rá budou schopná štědrým rozdáváním 
milosrdné lásky uzdravovat své okolí. 
Pobyt na poušti je náročný, ale může být 
začátkem vítězné cesty jako u Pána Ježíše, 
který na začátku svého působení zvítězil 
nad pokušením ďábla na poušti a na konci 
svého působení ho přemohl na kříži a vy‑
rval mu kořist, kterou jsme my. Dnešní 
nová volba Boha je začátkem naší cesty 
k velikonočnímu vítězství.

Na této cestě vás provázím denně 
svou modlitbou a  každého, kdo se při‑
hlásí, budu provázet denní myšlenkou 
prostřednictvím sms na mobilu. Zároveň 
vás zvu na národní pouť k Božímu milosr‑
denství do Krakova na sobotu 28. května, 
zvláště ty, kteří chtějí duchovně připravit 
cestu našich mladých na Světové setkání 
mládeže s papežem.

O vzájemnou modlitbu prosí a ze srd‑
ce žehná arcibiskup Jan

V rámci letošní postní doby nabí-
zíme zasílání citátů arcibiskupa Jana 
Graubnera formou SMS. Citáty bu-
dou tématicky zaměřeny k Svatému 
roku milosrdenství. Pro přihlášení 
jejich odběru odešlete SMS ve tvaru 
DAR2016 na tel.: 736 315 315. 

Služba, kterou zajišťuje Centrum 
pro katechezi v Olomouci ve spolu-
práci s T-MOBILE, je zdarma.
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LI ST Z K ALENDÁŘE

Únor 2016
26. 1. 1841 se narodil František Saleský Bauer, kardinál, olomoucký arcibiskup v le‑

tech 1904 až 1915 (175 let)
7. 2. 1941 se narodil P. Petr Kolář, český jezuitský kněz, novinář (75. narozeniny)
9. 2. 1916 zemřel Hynek Vojáček, český hudební skladatel a pedagog (100 let)
11. 2. – Světový den nemocných – slaví se od roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.
16. 2. 1956 se narodil v Šumperku P. Mgr. Antonín Basler, sídelní kanovník Metropo‑

litní kapituly u sv. Václava v Olomouci a kancléř Arcibiskupství olomouckého 
(60. narozeniny) (jpa)

Z pastoračního kalendáře arcidiecéze v roce 2016
• Setkání kněží, kteří konají přípravu na svátost biřmování  – čtvrtek 4.  2.  –  

10 hod. – Arcibiskupství Olomouc
• Pastorační rada – čtvrtek 11. 2. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
• Přijetí mezi čekatele křtu, všech, kteří budou letos o Velikonocích pokřtěni ve 

farnostech – sobota 13. 2. – 10 hod. – Olomouc – katedrála
• Duchovní obnova zaměstnanců kurie – středa 24. 2. – Arcibiskupský kněžský semi‑

nář Olomouc
• Kněžská rada a sbor konzultorů – čtvrtek 25. 2. – Arcibiskupství Olomouc
• Duchovní obnova pro katechety – pátek 26. 2. až neděle 28. 2. – Velehrad – Stojanov
• Setkání kněží a jáhnů – pondělí 29. 2. až středa 2. 3. – Velehrad – Stojanov
• Porada děkanů – čtvrtek 10. 3. – 9.30 hod. – Blansko
• Děkanátní setkání mládeže – sobota před Květnou nedělí 19. 3. (v děkanátech)
• Kněžský den – úterý 12. 4. – 9 hod. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
• Ekonomická rada arcidiecéze olomoucké – čtvrtek 21. 4. – 14 hod. – Arcibiskupství 

Olomouc
• Porada děkanů – neděle 1. 5. až úterý 3. 5. – Svatý Hostýn
• Městská pouť k sv. Janu Sarkanderovi – pátek 6. 5. – 18 hod. – Olomouc – katedrála
• Arcidiecézní pouť k sv. Janu Sarkanderovi – sobota 7. 5. – 10 hod. – Olomouc – 

katedrála
• Ministrantský den  – sobota 14.  5.  – 8 hod.  – Arcibiskupský kněžský seminář  

Olomouc
• Svátost biřmování – Letnice – neděle 15. 5. – 10 hod. – Olomouc – katedrála
• Národní pouť k Božímu milosrdenství – sobota 28. 5. – Krakov (Polsko)
• Pouť za vlastní posvěcení kněží – úterý 7. 6. – Svatý Hostýn
• Noc kostelů – pátek 10. 6.
• Setkání kněží jubilantů – čtvrtek 16. 6. – 10 hod. – katedrála a pak Arcibiskupství 

Olomouc
• Jáhenské svěcení – sobota 18. 6. – 9.30 hod. – Olomouc – katedrála
• Kněžské svěcení – sobota 25. 6. – 9.30 hod. – Olomouc – katedrála
• Slavnost Výročí posvěcení katedrály  – čtvrtek 30.  6.  – 18 hod.  – Olomouc  –  

katedrála
• Národní pouť sv. Cyrila a Metoděje – úterý 5. 7. – Velehrad
• Světové dny mládeže – pondělí 25. až neděle 31. 7 – Krakov (Polsko)
• Pouť rodin ke Svaté bráně – sobota 27. 8. – Svatý Hostýn
• Porada děkanů – čtvrtek 8. 9. – Arcibiskupství Olomouc
• Pouť k sv. Václavovi, hlavnímu patronu olomoucké arcidiecéze – středa 28. 9. –  

10 hod. – Olomouc – katedrála
• Kněžský den – úterý 11. 10. – 9.30 hod. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
• Kněžská rada a  sbor konzultorů  – čtvrtek 20.  10.  – 9.30 hod.  – Arcibiskupství  

Olomouc
• Pastorační rada – čtvrtek 27. 10. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
• Porada děkanů – neděle 6. 11. až úterý 8. 11. – Svatý Hostýn
• Ekonomická rada arcidiecéze olomoucké – čtvrtek 24. 11. – 14 hod. – Arcibiskup‑

ství Olomouc
• Duchovní obnova zaměstnanců kurie – středa 7. 12. – Arcibiskupský kněžský semi‑

nář Olomouc
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AKTUALIT Y

ZPRAVODAJSTVÍ

V olomoucké katedrále byla otevřena brána  
Svatého roku milosrdenství

Otevřením Svaté brány v olomoucké katedrále byl v neděli 13. prosince 2015 
na území olomoucké arcidiecéze zahájen Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil 
papež František. Bohoslužbu, která začala v  kostele Panny Marie Sněžné a  po-
kračovala průvodem do katedrály, celebroval pro tisíce věřících arcibiskup Jan  
Graubner.

Moravský metropolita 
během mše svaté přednesl 
homilii, k níž vyzval věřící 
k  radosti z  Boží blízkosti, 
která „osvobozuje člově‑
ka k  tomu, aby dokázal 
v  modlitbě odevzdávat 
Bohu všechny své starosti 
a  potřeby, naplňuje vděč‑
ností a přináší pokoj silněj‑
ší než všechno, co zneklid‑
ňuje.“

Citoval pak slova pape‑
že Františka, podle něhož 
se věřící ve Svatém roce 
milosrdenství nemají soustředit jen na „přijetí daru milosrdenství od odpouštějícího 
Boha, štědré předávání odpuštění lidem, abychom tak spustili uzdravující lavinu odpuš‑
tění, ukazovali odvahu postavit se proti zločinným uskupením, korupci a rozšířenému 
přesvědčení, že život závisí na penězích,“ ale mají rovněž „znovu objevit skutky tělesné‑
ho i duchovního milosrdenství, vyjít do světa a vydávat svědectví o Boží lásce.“

Konkrétním způsobem, jak to uskutečnit, je podle arcibiskupa Jana Graubnera cha‑
rita: „V mnoha farnostech se věřící zapojují jako dobrovolníci charity, ale myslím, že 
v roce milosrdenství by se měli dobrovolníci charity rozšířit do všech farností, protože 
zdravé církevní společenství nejen oslavuje Boha bohoslužbou a hlásá evangelium, čili 
předává víru, ale taky svou víru projevuje službou lásky. V každé farnosti by mělo vznik‑
nout společenství lidí, kteří si pomáhají při skutcích milosrdenství. A děkuji všem, kteří 
se do milosrdného díla charity letos zapojí,“ uzavřel olomoucký arcibiskup svou homilii.

Putování ke Svaté bráně, která byla otevřena v olomoucké katedrále a na Nový rok 
také na Svatém Hostýně a Velehradě (při pouti k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů, 
v neděli 24. ledna), má být podle arcibiskupa Graubnera osobním vrcholem Roku milo‑
srdenství.   Jiří Gračka

Zámek v Kroměříži, který patří mezi památky UNESCO, 
přebírá církev

Na začátku loňského prosince předali památkáři Arcibiskupství olomouckému 
v rámci restitučních zákonů první objekty zámku v Kroměříži – Knížecí dům a Bis-
kupskou mincovnu.

Samotného arcibiskupského zámku a Podzá‑
mecké zahrady, které jsou na seznamu UNESCO, 
se předání zatím netýká. Zámek a Podzámeckou 
zahradu by mělo Arcibiskupství olomoucké pře‑
vzít v letošním roce. Stane se tak po šestašedesáti 
letech. Letní sídlo olomouckých arcibiskupů stát 
zabavil církvi v  roce 1950. Olomoucké arcibis‑
kupství tak postupně převezme celý areál, s  vý‑
jimkou nově opravené Květné zahrady, která do 
restitucí zahrnuta není.

Majitele tedy změnila jedna z  nejcennějších 
českých památek  – Biskupská mincovna, ne‑
nápadná budova, která je jednou z  nejstarších 
v Kroměříži. Ale hlavně je to jedna z nejstarších 
zachovalých mincoven na území České republiky. 
Pochází ze 17. století.                              Josef Pala

Snímek Dominik Novák

Poděkování  
za Tříkrálovou sbírku
Drazí bratři a sestry,
mám radost z  toho, že se Tříkrá‑

lová sbírka skvěle rozvinula a  stále 
stoupá počet koledníků i výnos sbírky 
a  upřímně děkuji všem koledníkům, 
dárcům i organizátorům. Děkuji nejen 
za vybrané peníze pro pomoc potřeb‑
ným. Děkuji koledníkům, že roznášeli 
radost z narození Krista, kterého viděli 
v betlémě. Skutečnost, že Bůh není od 
nás daleko, že má o nás zájem a chce 
nám pomoci, a  proto se stal jedním 
z nás, je důvodem k obrovské radosti. 
O té se musí dovědět celý svět. My, kte‑
ří to víme, máme poslání o tom svědčit 
a  Boží lásku roznášet do světa. Lidé, 
kteří poselství koledníků přijali, dostali 
příležitost ukázat prostřednictvím ko‑
ledníků lásku k potřebným. Tak se za‑
pojili do velikého díla Boží lásky, která 
uzdravuje svět, a  sami zakusili radost 
z dobrého skutku.

Ještě jednou všem děkuji a  všem 
žehnám                          arcibiskup Jan

Papež František zahájil 
Svatý rok milosrdenství

Na Svatop etrském náměstí 
v Římě v den slavnosti Neposkvrně-
ného početí Panny Marie 8. prosin-
ce  2015 papež František sloužil mši 
svatou, při níž zahájil Svatý rok mi-
losrdenství a zároveň otevřel Svatou 
bránu v  bazilice sv. Petra. Zároveň 
připomněl 50. výročí od konce Dru-
hého vatikánského koncilu.       (čbk)
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Průvodce Svatým rokem 
milosrdenství s Tomášem 

Špidlíkem
Jezuitské nakladatelství Refugium 

Velehrad-Roma v  Olomouci vydalo na 
konci  minulého 
roku velký knižní 
příspěvek k  Svaté-
mu roku milosr-
denství. Jedná se 
o  sebrané tematic-
ké texty pro kaž-
dodenní meditaci 
od předního znalce 
křesťanského Vý-
chodu kardinála 
Tomáše Špidlíka.

Tento průvodce Svatým rokem mi‑
losrdenství na každý den sleduje tento 
záměr: obdržet stravu pro vnitřní život 
a zároveň čerpat podněty pro apoštolskou 
činnost z osvědčených pramenů.  (čbk) 

Výzva k přihláškám  
do semináře

Drazí bratři a sestry,
v  naší arcidiecézi se už léta pravi‑

delně modlíme za kněžská povolání při 
děkanátních poutích a věřím, že se za 
kněze a za nová povolání modlíte i ve 
vašich farnostech a rodinách. Upřímně 
děkuji všem, kteří se do těchto poutí 
a modliteb zapojují. Děkuji všem, kteří 
kněžím pomáhají.

Děkuji rodinám, kde velkoryse 
přijímají všechny děti, kde se kladou 
základy víry a  kde se rozvíjejí mladé 
osobnosti schopné žít pro druhé a jít za 
velkými ideály, kde se učí lásce, která 
nehledá sebe a je věrná i za cenu obě‑
ti. To jsou první předpoklady, že naše 
farnosti budou i  v  další generaci živé 
a budou mít dobré kněze.

Zvláště chci oslovit vás, mladí 
muži, kteří už máte maturitu nebo se 
na ni letos připravujete, a už vás někdy 
napadla myšlenka na kněžství, nebo 
máte touhu žít pro druhé, prohlubo‑
vat své přátelství s Ježíšem a pomáhat 
lidem na cestě spásy. Promluvte si 
s knězem o své životní cestě a hledej‑
te spolu s  ním, jestli Bůh nevolá také 
vás ke kněžství. Pokud byste viděli, že 
to může být vaše cesta, můžete u něho 
získat bližší informace o  přihláškách. 
Také je možné navštívit Arcibiskupský 
kněžský seminář v  Olomouci, kde se 
konají setkání pro ty, kteří o kněžském 
povolání uvažují. Přihlášky je třeba 
odevzdat na arcibiskupství do konce 
března.

S  přáním radosti z  Kristova přá‑
telství každého z vás zdraví a všem ze 
srdce žehná                arcibiskup Jan

Národní pouť Svatého roku milosrdenství do Krakova 
Pouť pořádá Radio Proglas v sobotu 28. května.
Program (9 – 16 hod.) obsahuje zpěvy, úvahy, texty, mši svatou (10.30 hod.), 

koncert mládeže, přednášku, adorace se zpěvy, korunku k  Božímu milosrdenství  
(15 hod.) a pouť do chrámu sv. Jana Pavla II., kde bude závěrečné požehnání. Možno ces‑
tovat s cestovními kancelářemi i přes farnosti, ale je třeba se registrovat kvůli přípravě 
poutních balíčků. 

Bližší informace: www.pout2016.proglas.cz   (aco)

Arcibiskupský archiv na webu ado.cz
Na internetových stránkách Arcibiskupství olomouckého přibyla od ledna 

letošního roku nová rubrika s  prezentací arcibiskupského archivu v  Olomouci.  
Nachází se na adrese www.ado.cz/archiv a nabízí základní informační servis všem 
badatelům, kteří chtějí bádat v  tomto archivu, nebo také potřebují pořídit digi-
tální kopii některé archiválie z církevních fondů uložených v olomoucké pobočce 
Zemského archivu (ZA) Opava, případně z archivních fondů farností olomoucké 
arcidiecéze uložených ve státních okresních archivech.

Zájemci na tomto webu najdou nejen kontakty na arcibiskupský archiv, ale i infor‑
mace o tom, jaké archiválie jsou v něm uloženy a jaké jsou podmínky a možnosti bádání. 
Dále je zde k dispozici seznam všech fondů uložených v ZA Opava, u nichž je pořizování 
fotokopií podmíněno souhlasem arcibiskupství, a rovněž podmínky pro získání tohoto 
souhlasu. Velkým usnadněním pro všechny žadatele o povolení je elektronická žádanka, 
díky níž je nově možné podat zmiňovanou žádost přímo z  tohoto webového rozhra‑
ní. Věříme, že uvedená internetová stránka bude užitečnou pomocí všem zájemcům, 
odborníkům i laikům, zabývajícím se studiem nejrůznějších kapitol z dějin olomoucké 
arcidiecéze.   Vít Němec

Arcidiecézní muzeum v Olomouci zařazeno  
mezi „Evropské dědictví“

Arcidiecézní muzeum Olomouc získalo jako první v České republice prestižní 
označení „Evropské dědictví“ (European Heritage Label). Je jedním z devíti evrop-
ských pamětihodností, které v roce 2015 získaly titul, oslavující společné evropské 
ideály, hodnoty a historii. Experti tak ocenili jeho jedinečnost, spočívající v rozsa-
hu výstavních prostor, bohatství sbírek, i záměru prezentovat příběhy, které vypo-
vídají o společně sdílených dějinách.

Arcidiecézní muzeum Olomouc vzniklo v  roce 1998 jako společný projekt státu 
a církve s cílem navázat na duchovní a kulturní kořeny olomoucké arcidiecéze a vytvořit 
tak instituci srovnatelnou s obdobně zaměřenými muzei v Evropě.  (ps)

Nový předseda Matice cyrilometodějské
V rychlém sledu událostí, které následovaly po loňském úmrtí předsedy Matice 

cyrilometodějské Josefa Vlčka, sdělovacím prostředkům jaksi unikla zpráva o vol-
bě jeho nástupce. Na valné hromadě Matice cyrilometoděj-
ské konané v  Olomouci 13.  října  2015, byl do čela tohoto 
významného katolického spolku zvolen Mgr. Daniel Dehner 
(1973), redaktor časopisu Světlo, který byl k 1. lednu 2016 
jmenován novým šéfredaktorem tohoto katolického časopi-
su. Současně byly schváleny nové stanovy Matice cyrilome-
todějské.

Na otázku, jaké budou jeho hlavní úkoly, odpověděl nový 
předseda Matice cyrilometodějské na stránkách časopisu Světlo 
13. prosince 2015: „Mé hlavní úkoly, pokud jde o spolek, spočí‑
vají především v naplnění poslání stanov Matice, kde hlavním 
posláním je podpora a hájení katolických rodin, katolické výchovy dětí ve škole i mimo 
školu. K tomu má sloužit mj. i vydavatelská činnost, kam patří i týdeník Světlo…“

 Josef Pala

Udělení laicizace
Dne 16. 6. 2015 udělil papež František dispenz od kněžských závazků, včetně celibá‑

tu, Mgr. Richardu Machanovi, Th.D. (1964), bývalému vysokoškolskému učiteli na Cyri‑
lometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, aktuálně bydlícímu 
v pražské arcidiecézi. Dispens nabyla právní účinnosti dne 9. 9. 2015. Tímto dnem byl 
Dr. Richard Machan převeden do laického stavu a skončila jeho suspenze.  (apha)
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Snímek Antonín Basler

Snímek Leoš Hrdlička

Děkanátní poutě ve Svatém roce milosrdenství v Olomouci
 23. dubna – Šternberk a Hranice
 30. dubna – Svitavy a Konice
 21. května – Olomouc a Přerov
 17. září – Zábřeh a Šumperk
 24. září – Vyškov a Prostějov

Poutě děkanátů ve Svatém roce milosrdenství na Velehradě
 9. dubna – Valašské Meziříčí
 4. června – Valašské Klobouky a Vsetín
 18. června – Uherský Brod
 9. července – Uherské Hradiště
 3. září – Kyjov a Veselí nad Moravou
 1. října – Zlín a Vizovice
 15. října – Kroměříž a Holešov

Postní almužna
Postní almužna je pastorační aktivitou úzce navázanou na postní dobu. Zámě-

rem je pomoc potřebným získaná z prostředků, které ušetříme odřeknutím si ně-
čeho, co sice není špatné, ale co ke svému životu bezprostředně nepotřebujeme.

Při modlitbě, ať už soukromé nebo společné, papírová schránka znázorňuje a inspi‑
ruje jak naše odhodlání udělat to, co je dobré, i když je to těžké, tak naši snahu pomoci 
potřebným lidem. Využijme postní almužny k sebeovládání i k tomu, abychom vnímali 
nouzi lidí ve svém okolí, aby je vkládali do svých modliteb a dávali podněty k pomoci 
konkrétním jednotlivcům nebo rodinám. Ukončení postní almužny je opět směřováno 
na Květnou neděli. Tehdy přinesou věřící své příspěvky do kostela.  (aco) 

Zemřel P. Antonín Nevola
Ve Fryštáku byl 9.  prosince  2015 uložen do salesiánského hrobu na místním 

hřbitově P.  Antonín Nevola, salesiánský kněz pocházející z  Držkové u  Zlína.  
Zemřel ve věku 48 let.

Po složení věčných slibů 26. 7. 1997 a po ukončení studií teo‑
logie byl 22. 8. 1998 v Olomouci vysvěcen na kněze. Stal se ředi‑
telem Salesiánského střediska mládeže v Praze a byl jím deset let. 
V září 2008 nastoupil do Plzně jako ředitel komunity a od 1. pro‑
since se zároveň ujal role ředitele Salesiánského střediska mláde‑
že. Na konci října 2015 ulehl se zápalem plic, kvůli kterému byl 
nakonec i hospitalizován v nemocnici. Zákeřné chorobě podlehl 
27. listopadu 2015.                                                                          (jpa)

Zemřel P. Bernard František Palka, OPraem.
Takřka v předvečer svých 89. narozenin zemřel 31. prosince 2015 v Kroměříži 

premonstrátský kněz P. Bernard František Palka.
Pocházel ze Sazovic (farnost Mysločovice), kde se narodil 19. ledna 1927. Do řádu 

vstoupil 15.  září  1948 v  Nové Říši. Komunistickým režimem byl záhy internován do 
Broumova a zařazen k práci u Pomocných technických praporů. Po propuštění pracoval 

v profánním zaměstnání. Kněžské svěcení přijal tajně v Brně 
4. srpna 1968. Působil ve skryté církvi a to až do roku 1990, 
kdy nastoupil do duchovní správy v  Brně‑Židenicích jako 
kaplan, později jako farář.

V roce 1993 byl zvolen bratřími do čela premonstrátské 
kanonie jako převor s  právy opata. Dále působil jako farář 
v Nové Říši a administrátor v Dlouhé Brtnici a v Krasonicích. 
Od 1. května 2013 žil na odpočinku jako kněz důchodce u se‑
ster sv. Vincence v Kroměříži, kde také zemřel.

Poslední rozloučení se zesnulým knězem se konalo v jeho 
rodné farnosti 9. ledna 2016 při mši svaté ve farním kostele Nejsvětější Trojice v My‑
sločovicích. Pohřben byl 11.  ledna  2016 v  Nové Říši do řádové hrobky na místním  
hřbitově.   Josef Pala

Nový Katalog
Koncem loňského roku byl vydán 

nový Katalog arcidiecéze olomoucké, 
který zaznamenává údaje k 1. 11. 2015.
Ze statistických dat vybíráme:
• Rozloha arcidiecéze: 10 018 km2

• Počet obyvatel: 1 376 000
• Počet katolíků: 568 000
• Arcidiecéze má 21 děkanátů, které tvoří 
celkem 418 farností, z nichž je 223 neob‑
sazených.
• V olomoucké arcidiecézi působí celkem 
358 kněží, z nichž je 97 kněží řeholních.
Kněžím pomáhá v duchovní správě 33 tr‑
valých jáhnů.
• V  olomouckém kněžském semináři se 
připravují na kněžství 19 bohoslovců 
z naší arcidiecéze. V přípravném ročníku 
Teologického konviktu v Olomouci studu‑
jí dva studenti z olomoucké arcidiecéze.

 (jpa)

Zemřel biskup Jiří Paďour
Ve věku 72  let zemřel 11.  prosin-

ce  2015 v  hospici sv. Jana Nepomuka 
Neumanna v  Prachaticích emeritní 
biskup českobudějovický Mons. Jiří Pa-
ďour, OFMCap.

Narodil se 4. dubna 1943 ve Vraclavi. 
Kněžské svěcení přijal 21.  června  1975 
v Praze a roku 
1978 vstoupil 
tajně do kapu‑
cínského řádu; 
věčné řehol‑
ní sliby složil 
v  roce 1983. 
Od roku 1991 
až do jmeno‑
vání pomoc‑
ným biskupem 
pražské arci‑
diecéze v  roce 
1996, byl provinciálem Českomoravské 
provincie kapucínského řádu. Biskupské 
svěcení přijal 11. ledna 1997 ve svatovítské 
katedrále v Praze. V roce 2001 byl jmeno‑
ván biskupem  – koadjutorem českobu‑
dějovické diecéze a  25.  září  2002 se stal 
dvanáctým sídelním biskupem českobu‑
dějovickým. S ohledem na svůj zdravotní 
stav nabídl do rukou papeže Františka re‑
zignaci na svůj úřad a ten ji 1. března 2014 
přijal. Zbytek života pak trávil v českobu‑
dějovické biskupské rezidenci.

Poslední rozloučení se zesnulým bis‑
kupem se konalo 19. prosince 2015 při zá‑
dušní mši svaté v českobudějovické kated‑
rále sv. Mikuláše; poté byly jeho ostatky 
převezeny na Městský hřbitov sv. Otýlie, 
kde byly uloženy do biskupské hrobky.

Úmrtím biskupa Jiřího Paďoura se 
snížil počet katolických biskupů v  České 
republice na 17, z nichž tři jsou emeritní. 
  Josef Pala
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Ze života bohoslovců
Udělení služby akolytátu

Loni o  druhé neděli adventní zavítal do semi‑
nární kaple sv. Cyrila a Metoděje otec biskup Josef 
Hrdlička, aby udělil sedmi bohoslovcům ze 4. roční‑

ku službu 
a k o l y t y . 
A k o l y t á t 
je poslední 
p ř e d s t u ‑
peň před 
jáhenským 
svěcením. 
Bohoslov‑
cům je svě‑
řován dar 

eucharistie. Mají pomáhat kněžím a jáhnům při mši 
svaté a  v  případě potřeby podávat svaté přijímání 
věřícím a roznášet je nemocným. 

Na přijetí této služby se seminaristé připravova‑
li rekolekcí – krátkou duchovní obnovou – kterou 
také vedl otec biskup Josef. Rekolekce se nesla v du‑
chu Božího milosrdenství, což bylo příhodné téma 
v  bezprostřední blízkosti před zahájením Svatého 
roku milosrdenství, který vyhlásil papež František. 
Dny duchovní obnovy i nedělní liturgie byly časem 
intenzivní modlitby a krásným srdečným setkáním 
otce biskupa se seminaristy.              Vojtěch Libra

Snímky Petr Janíček

Svatý rok milosrdenství na AG vyvrcholí  
pěší poutí do Assisi a Říma

Začátek Svatého roku milosrdenství, 
který papež František vyhlásil na 8.  pro‑
since  2015, prožili společně všichni stu‑
denti a  zaměstnanci Arcibiskupského 
gymnázia v  Kroměříži (AG) slavením 
školní mše svaté v  kostele Panny Marie. 
Poutní bohoslužbu celebroval P. Slavomír 
Peklanský ze společnosti pallotinů, kteří 
se zároveň snaží v rámci svého apoštolátu 
šířit myšlenky Božího milosrdenství.

Výzva papeže Františka k  hlubšímu 
prožití tohoto času milosti se na naší škole 
promítne hned do několika aktivit během 
celého roku. P. Martin Sekanina společně 
s jáhnem Jiřím Luňákem budou ve svých 
promluvách při mších svatých postupně 
připomínat to, jak máme ve svých proje‑
vovat skutky tělesného a duchovního mi‑
losrdenství.

Pravidelnou modlitbu desátku růžen‑
ce o  velkých přestávkách v  dolní kapli 
vystřídá v pátek Korunka k Božímu milo‑
srdenství, podobně také čtvrteční adorace 
bude jednou za měsíc zaměřena na Svatý 

KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ / HLASY A OHLASY

rok milosrdenství. Chceme také více myslet na potřebné lidi v našem okolí, a proto se 
chystáme navštěvovat nemocné a osamělé v domovech pro seniory, dále vytvořit spo‑
lupráci s dětským domovem, kde se studenti aktivně zapojí do pomoci s doučováním.

O náš duchovní růst se během 
postní doby postará karmelitán‑
ský kněz P. Vojtěch Kodet, Th.D., 
který povede rekolekce na téma 
zaměřené na Boží milosrdenství. 
Abychom mohli využít milosti 
spojené s  plnomocnými odpust‑
ky, poputujeme také ke svatým 
branám. První pouť bude směřo‑
vat na Svatý Hostýn, kam se chce‑
me pěšky vydat v  jarních měsí‑
cích přímo od našeho gymnázia. 
V  rámci projektového týdne pak 
asi padesát studentů s pedagogickým doprovodem vyrazí za hranice – do Itálie, aby šli 
po stopách svatého Františka do Assisi a odtud se pak vydali autobusem do Říma projít 
tamní svaté brány. V neposlední řadě je třeba ještě zmínit, že se velké množství studentů 
o prázdninách společně zúčastní i Světového setkání mládeže v polském Krakově.

Nabídek, jak prožít intenzivněji Svatý rok milosrdenství, bude tedy u nás na škole 
mnoho. Teď už záleží na každém z nás, nakolik se aktivně zapojí do připravovaných 
aktivit.   Anna Berková

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Slavnost Zjevení Páně
Ve středu 6. ledna přišli bohoslovci oslavit do olomoucké katedrály spolu 

s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem a dalšími věřícími slavnost Zjevení 
Páně. Poprvé v tomto akademickém roce se při pontifikální mši svaté ujali asi‑
stence u oltáře studenti Teologického konviktu. 
Žádná taková událost se neobejde bez náleži‑
tých příprav, a proto se studenti sešli v katedrále 
už hodinu přede mší k nácviku jejich služby.

V úvodu bohoslužby otec arcibiskup požeh‑
nal vodu, kterou byli následně všichni pokrope‑
ni na připomenutí vlastního křtu. V tento den 
hovoří evangelium o  mudrcích, které hvězda 
přivedla do Betléma, kde se narodil Ježíš. Otec 
arcibiskup v kázání vycházel zejména z tohoto 
obrazu. Zamyslel se nad tím, co způsobilo, že 
mudrci mohli Ježíše nalézt. Důležitými pod‑
mínkami bylo to, že mudrci uměli číst znamení, 
že začali hledat a že se vydali na cestu. Dále vě‑
řící upozornil na rizika dnešní doby, která po‑
cházejí z informačních technologií. Dnešní lidé 
totiž hledají informace (a mohou je najít velice snadno), ale už méně si kladou 
otázky po příčinách, a tak nemohou dojít ani k prvotní příčině všeho. Podle 
otce arcibiskupa je nutné si klást otázky po příčinách a důsledcích, protože 
ten, kdo si je neklade, bývá snadno manipulovatelný. Po homilii bylo požeh‑
náno ještě kadidlo a křídy, mimo jiné i pro kněžský seminář, neboť večer po 
mši svaté seminární jáhni spolu se dvěma ministranty obešli všechny pokoje 
v semináři, aby jim požehnali.                                                        Martin Mokrý
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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 inspirace ke spo‑
lečnému setkávání manželů, rodin či pro jednotlivce, kteří chtějí 
nechat prostoupit světlem milosrdenství z jednotlivých příběhů 
Písma svůj rodinný či osobní život. Skripta nabízejí na každý 
měsíc v  roce (kromě prázdnin) rozjímání nad jinou kapitolou 
z Písma (např. o Milosrdném Samaritánovi, Nemilosrdném slu‑
žebníku, Marnotratném synovi a  další), nad kterou se můžete 
zastavit a použít ji jako možnou inspiraci pro své rozhodování 
a  jednání. Najdete zde i připojené inspirace k osobnímu rozjí‑
mání, nebo společné modlitbě mezi manželi, či ve společenství. 
Většina zamyšlení je inspirována slovy papeže Františka a další‑
mi významnými osobnostmi.
Texty ke stažení na webových stránkách: www.rodinnyzivot.
cz, bližší informace na e ‑mailu: reznickova@arcibol.cz

Nabízíme vám materiály a inspirace
Na webu www.rodinnyzivot.cz jsou vám k dispozici různé mate‑
riály a inspirace, které mohou posloužit vám vaší rodině, farnos‑
ti, 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

Pouť zamilovaných
Zveme mladé páry, snoubence, manžele – mladší i starší. Usku‑
teční se v sobotu 13. února (v rámci Národního týdne manžel‑
ství) v  poutním kostele Očišťování Panny Marie v  Dubu nad 
Moravou. Program začíná ve 14 hod. a tvoří jej přednáška, svě‑
dectví manželského života, mše svatá a po ní Valentínská večeře.
Bližší informace: Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e ‑mail: 
zaboj@arcibol.cz

Postní duchovní obnova pro muže
Koná se 5. března v klášteře bratří kapucínů na Kapucínské ulici 
č. 2 v Olomouci a vede ji salesiánský kněz P. Josef Glogar z Pro‑
stějova.
Bližší informace: Peter Markovič, tel.: 587 405 293, e ‑mail: 
markovic@arcibol.cz, skype: peter.markovic.office

Postní duchovní obnova pro manžele  
na Bouzově

Koná se 19. března od 9.45 do 16.30 hod. Téma: Svědectví a od-
kaz manželství blahoslaveného Karla  I. Habsburského a  jeho 
manželky Zity pro naše manželství si připraví P.  Metoděj  
Hofman, OT. Promluvy si vyslechneme v radničním sále Obec‑
ního úřadu Bouzov. Závěrečná mše svatá bude slavena v kapli  
sv. Alžběty na hradě Bouzov.
Bližší informace: Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e ‑mail: 
zaboj@arcibol.cz

Víkendová duchovní obnova pro seniory
Koná se od 18. do 20. března na Velehradě. Součástí jsou před‑
nášky, společné modlitby, rozjímání, adorace, mše svatá, svátost 
smíření, popř. svátost pomazání nemocných a rozhovor s kně‑
zem a s lektory.
Bližší informace: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02  
Otrokovice, tel.: 608 407 141

Rekolekce pro katechety  
s biskupem Pavlem Posádem

Srdečně zveme všechny katechety a katechetky a věřící pedago‑
gy i další zájemce na již tradiční postní rekolekci, která se usku‑
teční v exercičním domě Stojanov na Velehradě ve dnech 26. – 
28. února. Téma rekolekce: Buďte milosrdní, jako je milosrdný 
váš Otec (Lk 6,36) a je zaměřeno k probíhajícímu Svatému koku 
Božího milosrdenství. Rekolekci povede opět českobudějovický 
světící biskup Mons. Pavel Posád.
Přihlášky: Exerciční dům Stojanov, Velehrad, tel.: 572 571 420, 
e ‑mail: velehrad@stojanov.cz

Víkendový kurz přípravy na manželství
Je určen pro snoubenecké páry a uskuteční se na Svatém Hostý‑
ně ve dnech 15. až 17. dubna, další pak od 16. do 18. září. Obsa‑
hem kurzu jsou přednášky manželských párů a kněze, úkolové 
listy v páru, diskuzní skupiny, interaktivní práce s tématy, rozši‑
řující informace k přednáškám online. Témata: Pět jazyků lásky, 
Co ohrožuje manželství, Finance v manželství, Pojetí manželství 
v křesťanské Evropě.
Bližší informace:  Lucie Cmarová, tel.: 587 405 250, 733 755 955, 
e ‑mail: cmarova@arcibol.cz

Týdenní letní pobyt prarodičů s vnoučaty
Uskuteční se od 13. do 20. srpna v Domě Ignáce Stuchlého ve 
Fryštáku. Program bude individuální i společný. Zahrnuje výlety 
do přírody, volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, duchovní 
program, apod.
Bližší informace: Lucie Cmarová, tel.: 587 405 250, 733 755 955, 
e ‑mail: cmarova@arcibol.cz

Letní pobyt pro ženy  
v obtížných životních situacích

Koná se ve Velkých Losinách ve dnech 20. až 24. července a je 
určen pro vdané, svobodné, rozvedené a ovdovělé ženy, které se 
ocitají v obtížné životní situaci (např. problémy v práci, v rodině, 
s dětmi, nebo po prodělané těžké nemoci či po úmrtí někoho 
blízkého apod.). Dopoledne a večer jsou zařazeny přednášky od‑
borníků, po nich setkávání v menších skupinách se zamyšlením 
nad předneseným tématem, odpoledne buď individuální volno, 
nebo možnost konzultace s přítomnými odborníky či příležitost 
účastnit se společné aktivity (vycházky, koupání, kreativní díl‑
ny, táborák apod. podle počasí a zájmu účastnic). Po celou dobu  
setkání je přítomen kněz.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250–3, 
e ‑mail: reznickova@arcibol.cz

Časopis Rodinný život
Sháníte pro své blízké smysluplný dárek za příznivou cenu?  
Neutrácejte za zbytečnosti, předplaťte jim časopis Rodinný ži‑
vot. Cena ročního předplatného je 195 Kč. Cena zahrnuje: dár‑
kový certifikát + 5 čísel časopisu o 40 stránkách + poštovné.
Objednávky: tel.: 587 405 250, e ‑mail: cmarova@arcibol.cz, také 
na internetovém formuláři na www.rodinnyzivot.eu
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Noc kostelů 2016
I v letošním roce přichází nabídka pro farnosti uspořádat Noc 
kostelů ve společném termínu v  pátek 10.  června. Je to dobrá 
příležitost udělat něco pro ty, kteří víru v Boha a cestu do spo‑
lečenství církve teprve hledají. Noc kostelů, kterou vám chceme 
pomoci uskutečnit, by měla být především svědectvím o  naší 
víře a nabídkou (preevangelizací) pro ty, kteří přijdou do kostela 
většinou jako zvídaví návštěvníci. Je to mnohde jediná příleži‑
tost, jak se mohou i nevěřící seznámit s naší církví a s naší vírou.
Přihlásit se je nutné skrze elektronickou přihlášku, kterou na‑
leznete na: www.nockostelu.cz; v přihlášce si můžete i objednat 
počty propagačních materiálů. Termín pro přihlašování je od 
1. 2. 2016.
Bližší informace: Lubomír Nágl, e ‑mail: nagl@arcibol.cz,  
tel.: 605 274 911

Valná hromada Matice velehradské
Zimní pouť – neděle 7. února – v 10 hod. mše svatá v bazilice, po 
ní následuje valná hromada Matice velehradské
Bližší informace: Infocentrum Velehrad, U  Lípy 302,  
687 06 Velehrad, tel.: 571 110 538, e ‑mail: info@velehradinfo.cz,  
www.velehradinfo.cz

Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči
Jak prožít Svatý rok milosrdenství? Staňte se dobrovolníkem 
v pastorační péči o nemocné v nemocnicích a léčebnách dlou‑
hodobě nemocných, o staré osoby v domovech pro seniory nebo 
o umírající v hospici.
K osvojení znalostí a dovedností ke službě nemocným připravili 
nemocniční kaplani olomoucké arcidiecéze formačně vzděláva‑
cí kurz v rozsahu 24 hodin. Uskuteční se v Olomouci a ve Zlíně 
každou druhou sobotu v únoru a březnu.
Bližší informace ke kurzu a dobrovolnictví v pastorační péči ve 
zdravotnictví podají nemocniční kaplani, u nichž je také možné 
se do 31. ledna osobně nebo telefonicky do kurzu přihlásit.

Výstava o dvou významných osobnostech 
Švábenic

Výstavu o dvou významných osobnostech Švábenic (akademic‑
ký malíř Petr Pištělka a hanácký spisovatel a farář Jan Vyhlídal)
pořádá každou sobotu, neděli a státní svátky (13 – 17 hod.)  
Vlastivědné a  kostelní muzeum a  muzejní galerie betlémů ve 
Švábenicích u Vyškova až do 21. února 2016.
Obě muzea obsahují rovněž mnoho nových exponátů a muzejní 
galerie čítá již 1200 betlémů vytvořených ze všech druhů mate‑
riálů.

Informace  
z Arcibiskupského kněžského semináře

• Ve dnech 4. až 6. března proběhne v semináři duchovní obnova 
VIR s P. Petrem Dujkou pro mladé muže od 17 do 35 let s ná‑
zvem Hledání osobnosti aneb jak mě vidí Bůh. Zveme kluky z řad 
ministrantů a mládeže.
• Každoročně připravují bohoslovci Ministrantský den. Letos  
jsou na sobotu 14. května zváni kluci z  naší olomoucké arci‑
diecéze. Program chystají bohoslovci a  studenti Teologického 
konviktu.

Rajnochovice – Sněženky
I letos připravujeme v táborovém středisku Archa v Rajnochovi‑
cích v termínech jarních prázdnin „Sněženky“ – pětidenní křes‑
ťanské tábory pro děti od 8 do 14 let. Součástí jsou hry, aktivity 
zaměřené na všestranný rozvoj a duchovní program. Velký díl 
času věnujeme katechezi a snažíme se vést děti k aktivní účas‑
ti na mši svaté a na společné modlitbě. Ze zkušenosti víme, že 
rodiče své děti posílají na naše tábory na základě doporučení 
jiných rodičů nebo kněží ve farnosti. 
Bližší informace: Martin Trlida, tel.: 737 044 232, e‑mail:  
archa.tym@gmail.com

Modlitba papeže 
Františka pro Svatý 
rok milosrdenství

Záložka, oboustranná, 
5 Kč

Tělesné skutky  
milosrdenství

Duchovní skutky  
milosrdenství

Dvě záložky s  vyjmeno‑
vanými skutky milosrdenství podle KKC, 
s textem i na druhé straně.
5 Kč za kus

Salvatore Tumino:  
Odpustit otci i matce

Je třeba sestoupit do naší minulosti a od‑
pustit, abychom mohli milovat v plnosti.
Brož., 64 str., 99 Kč

Svatý rok milosrdenství
NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY

Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1, 
tel.: 224 818 757,  

www.paulinky.cz, e ‑mail: 
objednavky@paulinky.cz

Milosrdní jako Otec
Menší knížečka z  edice „Do kapsy“ čerpá 
z papežovy buly Misericordiae Vultus, je do‑
plněna biblickými úryv‑
ky a  některými úryvky 
a  modlitbami z  Deníčku 
sv. Faustyny. Budete ‑li se 
chystat na pouť Svatou 
branou, tato knížečka 
vás může na ni připravit 
a doprovodit.
Brož., 32 str., 35 Kč

Bertha Sof ía Pitalúa:
Zpátky u tatínka

Příběh vycházející z evangelijního úryvku 
o marnotratném synovi, anebo ještě lépe 
o  marnotratné lásce otcově. Děti na pří‑
běhu mladšího syna, který z  domu utekl 
a zase se vrací, mohou poznat lásku, kte‑
rou k nám všem Bůh má. Ilustrace dopro‑
vází jednoduchý text inspirovaný evange‑
liem. Omalovánka je zakončena stručnou 
modlitbou.
Brož., 16 str., 38 Kč

Papež František: 
Milosrdenství

Výběr z  papežových 
zamyšlení nad Božím 
milosrdenstvím z pro‑
mluv.
Brož., 102 str., 105 Kč
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Snímek Leoš Hrdlička

CHARITA

Tři králové darovali požehnání, 
radost, i to nejvzácnější

Píše se rok 2016, je 1. ledna, a v České 
republice začíná oficiálně tradiční šest‑
náctá Tříkrálová sbírka vyhlášená Cha‑
ritou ČR na podporu všem, kteří se octli 
v nouzi.

Jsme na cestě do Zábřehu, jedeme 
opatrně, neboť včerejší den přinesl první 
sněhovou nadílku. Sotva zaparkujeme, 
spěcháme spolu s kolegyní do kostela sv. 
Bartoloměje a z dálky už vidíme vcházet 
slavnostní průvod ministrantů s  kněžími 
a otcem arcibiskupem. Více než sto koled‑
níků malých i velkých, od těch nejmenších 
až po dospěláky se schází v sobotu dopo‑
ledne 2. ledna v kostele v Zábřehu, aby vy‑
slechli arcibiskupské požehnání. Vybaluji 
narychlo fotoaparát a po kostele se plížím 
tiše jako myška…

Nenazývám vás koledníky,  
ale mudrci…

Mons. Jan Graubner vítá koledníky 
a v slavnostní homilii je nazývá „mudrci“, 
protože poznali Boží moudrost o naroze‑
ní Spasitele a připomíná, že nevychází do 
ulic jen proto, aby oslovili dárce a získali 
peníze pro potřebné. Oni sami jsou apo‑
štoly, jsou těmi, kdo obdarovávají, kdo 
nesou radostnou zvěst o narozeném Kris‑
tu a všem dárcům tak poskytují možnost 
spolupodílet se na tomto velkém tajem‑
ství…

Charitní pracovníci a  především ob‑
rovské číslo všech nadšených dobrovol‑
níků, malých i  velkých v celé olomoucké 
arcidiecézi se chystá koledovat. Koledují 
lidé všech profesí a  generací: lékaři, uči‑

TŘÍK R ÁLOVÁ SBÍRK A
telé, úředníci, dělníci, maminky na mateř‑
ských dovolených, senioři, skauti, minis‑
tranti, kněží, a  především obrovské číslo 
všech školou povinných.

Jako vedoucí skupinky obcházím 
spolu s  koledníky z  Arcidiecézní chari‑
ty Olomouc (ACHO) za doprovodu čtyř 
hudebníků dechového oddělení Konzer‑
vatoře Evangelické akademie v Olomouci 
významné olomoucké instituce. Požehná‑
ní K+M+B+2016 zdobí od svátku 6. ledna 
i dveře olomouckého arcibiskupství, kraj‑
ského vojenského velitelství, olomoucké‑
ho hejtmanství, vchod ředitelství Policie 
ČR i Hasičský záchranný sbor Olomouc‑
kého kraje. Otec Vitásek píše křídou na 
obrovské prosklené dveře Policie ČR, dě‑
láme si legraci, že malovat grafitti na nele‑
gální místa je trestné…

Koleda u hasičů a Policie ČR
Ředitel ACHO Václav Keprt alias král 

Melichar nese betlémskou hvězdu a k olo‑
mouckým hasičům vstupuje se slovy: 
„Hvězda může zažehnout spoustu dobré-
ho, a  není požárně nebezpečná!“ Atmo‑
sféra je uvolněná, olomoučtí přispívají do 
kasičky a velitel přináší darem pro charit‑
ní krále kalendář hasičského záchranného 
sboru, v němž nacházíme jednu fotografii 
z loňského tříkrálového koledování.

Na Krajském ředitelství Policie ČR 
mají tři králové vzkaz pro „dopraváky“: 
„Je rok milosrdenství! Vyřiďte to, pro-
sím, kolegům u  dopravní policie,“ dodá‑
vá s  humorem Václav Keprt v  roli krále 
Melichara. Krajský policejní šéf Tomáš 
Landsfeld vhazuje peníze do sbírkové 
pokladničky se slovy „Budeme se snažit 

Letošní Tříkrálová sbírka v olomoucké arcidiecézi vynesla 24 795 760 korun, čímž  
překonala výtěžek loňského roku téměř o milion korun. 

být spravedliví. Děkujeme Charitě za její 
práci a také za možnost, že i my můžeme  
pomoci.“

Neúspěšný pokus o bojkot  
Tříkrálové sbírky

Ve čtvrtek 7. ledna přichází první zprá‑
vy o napadení sbírky. Národní demokra‑
cie odmítá podpořit letošní Tříkrálovou 
sbírku a vyzývá občany, aby ji bojkotovali 
z důvodu angažovanosti Charity v pomo‑
ci uprchlíkům. Trpělivě vysvětlujeme všu‑
de tam, kam zavítáme a nezastíráme, ano, 
Charita se zapojila do pomoci uprchlí‑
kům, vždyť ze své podstaty pomáhá všem 
bez rozdílu. Pro migranty však má Charita 
zvláštní konto, a peníze z Tříkrálové sbír‑
ky zůstávají z největší části přímo v regio‑
nu, kde byly vykoledovány…

Dozvídáme se z Charit…
Je 14. ledna a do ulic naposledy vychá‑

zí koledníci, aby koledovali ve prospěch 
potřebných, zatímco Facebook praská ve 
švech pod náporem nejrůznějších foto‑
grafických variací Tří králů. Sledujeme 
výsledky ve sčítací aplikaci na webu sbír‑
ky, ukazuje se, že i přes letošní ohrožení 
sbírky, si konečná částka na pomoc po‑
třebným udrží svoji laťku.

Z Uherského Brodu dostáváme zprá‑
vu, že ve městě koledovala 83letá paní, 
která během dvou dní vystřídala tři sku‑
pinky koledníků  – dětí, protože děti už 
byly unavené! Ještě v  sobotu večer v  po‑
slední den koledování v místě chtěla po‑
kračovat, ale nebyly k dispozici děti!

O  tom, že Tři králové skutečně ne‑
přichází koledovat s  prázdnou, však ví 
své koledníci z  Charity Prostějov, kteří 
darovali to nevzácnější. V  čele s  ředite‑
lem Františkem Hynkem v  roli Kašpara 
doprovázeném Melicharem a  Baltaza‑
rem darovali na Transfúzní stanici v Ne‑
mocnici v  Prostějově dohromady litr 
a  půl krve! „Když jsme se dozvěděli, že 
na Mikuláše byly sestřičky odebírající  
krev převlečené za čertice, řekli jsme si, 
že půda nemocnice tak byla znesvěce-
na, a  že to musíme napravit,“ vysvětluje 
s humorem sobě vlastním ředitel Charity 
a  dodává: „A  povedlo se! Sestřičky slíbily, 
že příště budou za anděly a my zase jim 
na oplátku, že příště přijde darovat krev  
Mikuláš.“

Díky vám všem, kteří se sklonili 
k  chudým, slabým, trpícím a  jakkoliv 
jinak ohroženým lidem, neboť „coko-
liv jste učinili jednomu z  těchto mých 
nepatrných bratří, mně jste učinili“. 
(Mt 25,40)  Eva Štefková
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Charita jako brána Božího milosrdenství
Z dějin Charity mezi světovými válkami

CHARITA

Hlavním úkolem nově vzniklé organi‑
zace bylo šíření charitního díla – tj. zaklá‑
dání nových poboček Charity ve farnos‑
tech. Do druhé světové války tak vznikly 
pobočky Charity na místní – farní úrovni 
téměř ve většině farností (před úřední li‑
kvidací po únoru 1948 jejich počet dosá‑
hl počtu 638 poboček) tehdejší územně 
rozsáhlé olomoucké arcidiecéze (součástí 
tehdy byla ještě dnešní ostravsko‑opavská 
diecéze). Do roku 1939 se udržel název 
„Ludmila, farní odbor charity…“ (následo‑
val název obce či města, kde Charita pů‑
sobila), poté se používalo označení „Farní 
charita“ (např. Farní charita Svatý Kope‑
ček u Olomouce).

Péče o chudé, Olomouc 1931, archiv: ZAO, pobočka Olomouc

Farní charitní buňky fungovaly na 
dobrovolnické bázi. Vedeny byly duchov‑
ním správcem farnosti. Jejich členové 
zajišťovali pro potřebné např. peněžní 
a materiální sbírky, sběr šatstva, pořádali 
přednášky o  sociálních a zdravotních té‑
matech, vydávali jídlo, distribuovali pu‑
blikace doručené Svazem Charity nebo 
naopak do ústředí v  Olomouci zasílali 
přesné statistiky a výkazy o  své činnosti. 
Farníci tak měli možnost aktivně projevit 
skutky Božího milosrdenství v místě své‑
ho bydliště. Tam, kde Charita nebyla, pů‑
sobily jiné charitativní spolky (např. Svazy 
katolických žen a dívek nebo Křesťansko‑
‑sociální spolky žen a dívek).

K  propagaci charitního díla výbor‑
ně posloužila tehdejší promítací tech‑
nika. Ředitelé s  promítacím přístrojem 
a  dřevěnými bedýnkami se skleněnými 
diapozitivy s  charitní tematikou vy‑
jížděli z olomouckého ústředí Charity do 
farností celé arcidiecéze, kde ve školách, 
v  hostincích či klubových místnos‑
tech hovořili s  místními lidmi o  mož‑
nostech zapojení se do účinné pomoci 
potřebným (někdy se sešlo až 400 lidí).  
Na přednášky byly zvány také děti, pro 
které byl připraven speciální promítací 
program přizpůsobený jejich věku. Vede‑
ní Charity se nevyhýbalo odlehlým vesni‑
cím.

Díky usilovné propagační činnosti, 
pochopení a  nadšení mnoha farníků se 
dařilo mírnit tíživou situaci mnoha po‑
třebných (sirotků, matek s  dětmi, handi‑
capovaných, seniorů).

Farní charity fungovaly až do nedob‑
rovolného zániku po únoru 1948. Jejich 
majetek byl tehdy zabaven státem a  po‑
vědomí o obětavé a náročné práci mnoha 
tisíců charitních pracovníků, dobrovolní‑
ků, řeholních sester a bratří se postupně 
vytratilo z naší paměti.

V letošním Svatém roce milosrdenství 
tak mohou farníci olomoucké arcidiecé‑
ze navázat na tradici prvorepublikových 
Farních charit a po výzvě arcibiskupa Jana 
Graubnera přijmout pozvání a  začít bu‑
dovat a rozvíjet novou hustou síť pomoci 
potřebným.  Martin Kučera

Charita se jako instituce začala na 
našem území organizovat a profe-
sionalizovat ve dvacátých letech 
minulého století. První a hlavní 
impuls pro systematickou organi-
zaci charitního díla v olomoucké 
arcidiecézi vzešel od P. Ludvíka 
Bláhy, premonstráta na Svatém 
Kopečku u Olomouce. Myšlenka se 
natolik zalíbila olomouckému arci-
biskupovi Antonínu Cyrilovi Stoja-
novi (1851–1923), že v roce 1921 
umožnil vznik Svazu českosloven-
ské Charity se sídlem v Olomou-
ci (v letech 1926–1939 byl název 
Svaz Charity milosrdné lásky, poté 
Arcidiecésní charita milosrdné lás-
ky v Olomouci, tehdejší zkratka 
ArCHa, dnes ACHO). Charitní dílo 
následně neúnavně podporoval 
i Stojanův nástupce ThDr. Leopold 
Prečan (1866–1947).

Charitní výdejna jídla v Olomouci-Hodolanech, archiv: ZAO, pobočka Olomouc
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JAK PŘEDÁVAT VÍRU DĚTE M  
A D OSPÍVAJÍC ÍM?

Otázka v nadpisu článku trápí všechny křesťanské rodiče, prarodiče, vy-
chovatele a pedagogy. Zkusme se na ni tentokrát podívat z perspektivy 
Ježíšových slov. V Markově evangeliu Ježíš říká: „Nechte děti přicházet 
ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.“ (Mk 10,14)

Snímky Leoš Hrdlička

Tato Ježíšova věta nás uvádí do tajem‑
ství předávání víry našim potomkům. Skr‑
ze ni si máme uvědomit dvě skutečnosti. 
První z nich je nebránit dětem v tom, aby 
přišly k  Ježíšovi. Druhá skutečnost nám 
ukazuje pohled, kterým se máme dívat na 
děti. Podle Ježíšových slov se na ně máme 
dívat jako na ty, kterým patří nebeské krá‑
lovství.

Co znamená nebránit dětem, aby 
k Ježíšovi přišly?

Všichni rodiče a  vychovatelé, kterým 
leží na srdci víra jejich svěřenců, se teď 
mohou bránit a  říkat, že oni jsou ti po‑
slední, kdo by dětem bránili ve víře. Mož‑
ná jim ale brání přehnanou snahou předat 
víru za každou cenu, neautentičností své 
víry, nesouladem mezi svými slovy a skut‑
ky, a  dalšími ne úplně šťastně volenými 
způsoby předávání víry. Zkušený kněz 
Aleš Opatrný radí, že by se dospělí spíše 
než na víru svých dětí měli zaměřit na víru 
svou. Svými názory vyjadřuje, že živá, po‑
ctivá a pravdivá víra dospělých, kteří jsou 
dítěti blízcí, je klíčovým prvkem pro to, 
aby dítě víru přijalo a  přeneslo si ji i  do 
svého dospělého života. Dále říká, že při 
předávání víry mladším generacím je tře‑
ba vzít v úvahu rozdíly mezi dobou, v níž 
žije současná generace dětí a dospívajících 
a mezi dobou, kdy vyrůstali vychovávající. 

To, co bylo důležité pro rodiče, když byli 
ve věku svých dětí, nemusí být podstatné 
pro jejich děti. Měli bychom mít také na 
paměti, že můžeme přímo ovlivnit jen 
určitý úsek života dětí. V době dospívání 
se víra, kterou dítě přejímá z rodiny, musí 
stát vírou osobní. V  procesu zosobňová‑
ní víry hraje velkou roli okolí mladého 
člověka mimo rodinu (vrstevníci, party, 
vzory aj.). Záslužnou činností, která se 
může v době dospívání, kdy se vliv rodi‑
čů na dítě zmenšuje, hodně vyplatit, je to, 
že budeme už malým dětem budovat „síť“ 
věřících kamarádů a přátel a že je budeme 
učit životu v křesťanském společenství – 
v kostele i mimo něj.

Když se vrátíme na začátek příspěvku 
k citátu z Markova evangelia, zbývá nám 
ještě více se zamyslet nad tím, že děti jsou 
ti, kterým patří nebeské království. Zadí‑
vejme se na dítě, kterému chceme předat 
víru. Podívejme se mu do očí a  řekněme 
si v  duchu při pohledu na něj, že je ten, 
kterému podle Božích slov patří nebeské 
království. Možná je mu blíže než já sám, 
dospělý, který už prošel mnohými zkouš‑
kami. Pohled na dítě jako na toho, komu 
patří Boží království, nás vede k velké úctě 
k dětské duši a k dětskému prožívání víry, 
které je osobité, přirozené a  upřímné. 
Zkusme při našem výchovném úsilí více 

proniknout do dětského světa. Naslou‑
cháním, pozorováním, modlitbou. Vstup‑
me do role rovnocenného partnera dítěte 
a  respektujme jeho osobitý cit pro věci 
víry. Pak možná více pochopíme, za co mu 
náleží Boží království a zatoužíme po tom, 
abychom ho společně sdíleli.

 Lucie Cmarová

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ
•   Jaký je rozdíl mezi dobou, ve kterém 
jsem vyrůstal a  mezi současnou spo‑
lečenskou situací, ve které vyrůstá mé 
dítě?

•   Jaké otázky jsem řešil já ve věku 
mého dítěte a na co se ptá mé dítě mě?

•   Kdo a jak ovlivnil mou cestu k získá‑
ní živé víry? Kdo je v  těchto otázkách 
důležitý pro mé dítě? Kdo je pro dítě 
vzorem?

•   Co bych mohl udělat pro to, aby mé 
dítě mělo věřící kamarády?

•   Při jakých činnostech je mé dítě svo‑
bodné, uvolněné, přirozené? Jak bych 
do těchto činností mohl vnést něco 
z křesťanské víry? (Příklad: Dítě je na‑
prosto uvolněné, když si kreslí. Dejte 
mu při kreslení podnět, aby na papír 
zachytilo nějaký evangelijní příběh. 
Podmínkou je nenucenost a  naprostá 
svoboda.)
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Centrum pro školy nabízí

CENTRUM PRO MLÁDEŽ / CENTRUM PRO ŠKOLY

V letošním roce se od 20. do 31. července uskuteční Světový den mláde-
že v polském Krakově. U vzniku těchto setkání mladých lidí stál polský 
rodák, krakovský arcibiskup a nezapomenutelný papež sv. Jan Pavel II. 
Krakov je město, kde žila a zemřela světice Božího milosrdenství sestra 
sv. Faustyna Kowalska.

Následující informace slouží k dobrému zvládnutí organizace:
•  Předprogram v  polských diecézích se koná od 20.  července a  zajišťují jej 
Diecézní centra pro mládež a některá hnutí a řehole.
Druhá část setkání mládeže začíná v pondělí 25. července v Krakově a vyvr‑
cholí v sobotu 30. července vigilií s papežem Františkem a následnou nedělní 
bohoslužbou. Český národní program se bude konat v prostorách areálu kláš‑
tera Mogila v Nowe Huti. V této farnosti budou mladí z České republiky také 
ubytováni.
•  Blízkost místa konání nabízí příležitost, aby se tohoto setkání zúčastnilo vel‑
ké množství mladých lidí z naší země. Proto jsou mladí účastníci finančně do‑
továni. V rámci ČR je také poskytována podpora početnějším rodinám. Pokud 
z  jedné rodiny pojede více dětí, mohou požádat na svém Diecézním centru 
pro mládež o slevu: 2. dítě 25 %, 3. a další dítě 50 % ceny.
•  Doporučený věk je od 16 let do 30 let.
•  Doprava na předprogram i na vlastní setkání do Krakova bude organizována 
centrálně, cena dopravy bude z celé ČR stejná. Vlastní dopravu nedoporučuje‑
me z organizačních důvodů. V průběhu setkání bude zakázán vjezd osobních 
automobilů i autobusů do Krakova.
•  Na sobotní vigilii a závěrečnou nedělní bohoslužbu jsou zváni i ostatní věřící 
z naší země. Doporučujeme se též přihlásit na níže uvedené webové stránce 
a zaplatit poplatek, který vyžadují polští organizátoři jako podporu mladých 
lidí.
•  Za přípravu, průběh a organizaci je zodpovědná Sekce pro mládež ČBK.
Přihlášky pro účastníky jsou k dispozici na: www.krakov2016.signaly.cz
•  Případné dotazy vám rádi odpoví vaše A/DCM nebo přímo členové sekre‑
tariátu Sekce pro mládež ČBK: Anna Brabcová, e ‑mail: mladez@cirkev.cz,  
tel.: 220 181 753, 731 625 965

SVĚTOV Ý DEN ML ÁDEŽ E
Organizace Světového dne mládeže v Krakově

Snímek Leoš Hrdlička

Výběrová řízení
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitel-
ky Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově 
a na místo ředitele / ředitelky Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně, 
obojí s nástupem do funkce 1. 8. 2016. 
Podmínky: praktikující katolík / katolička, VŠ vzdělání pedagogického směru, do 
Prostějova pětiletá a  do Zlína čtyřletá pedagogická praxe ve shodě se zákonem 
563/2004 Sb.
K přihlášce připojte: ověřené kopie dokladů o vzdělání, životopis, přehled praxe, 
výpis z trestního rejstříku, doklad o zdravotní způsobilosti a svou představu o této 
církevní škole v rozsahu do tří stran.
Přihlášky zasílejte na adresu: Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy, Wur‑
mova 9, 771 01 Olomouc do 29. února 2016

Kurz pro vedoucí schól
Katedrální vzdělávací středisko liturgické 
hudby a zpěvu, Centrum pro mládež a Cen‑
trum pro školy Arcibiskupství olomouckého 
pořádají Kurz pro vedoucí schól, který je re‑
akcí na dokument ČBK Soubor doporučení 
pro používání liturgické hudby při bohosluž-
bách, zvláště ve vztahu k mládeži.
Místo konání: Konzervatoř EA, Wurmova 
13, Olomouc; velký sál kurie, Biskupské nám. 
2, Olomouc.
Termíny: 20. února • 16. dubna • 21. května • 
11. června (9 – 16 hod.)
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Arcidiecézní setkání katechetů

Přečetli jsme za vás

CENTRUM PRO KATECHEZI

Od 15. do 17. ledna 2016 se na Velehradě sešlo přes 60 účast‑
níků již desátého arcidiecézního setkání katechetů. Toto setkání 
má být vždy konkrétní odpovědí na aktuální výzvy pro katechezi. 
Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Páteční program reagoval 
na plod Národního eucharistického kongresu v podobě založe‑
ní arcidiecézního společenství adorátorů Eucharistická hodina 
a touhu po výchově dětí k setkávání s Ježíšem v tiché modlitbě 
adorace. Paulínka Andrea Hýblová nám nejprve představila vel‑
mi inspirativní zkušenost řeholní kongregace Dcer svatého Pavla 
s prožíváním adorace a následně nás také provedla vlastní ado‑
rací.

Na sobotu dopoledne přijal pozvání P. Jiří Kaňa, který mluvil 
o zkušenosti z farnosti Blansko, v níž již řadu let působí, s dobro‑

Jitka Jonová: THEODOR KOHN (1845–1915)
V loňském roce jsme si připomenuli 170 let od narození a 100 let od smrti arcibis‑

kupa Theodora Kohna. V roce 1892 byl s ovacemi vítán jako první olomoucký arcibis‑
kup českého a neurozeného (a také židovského) původu. Tato publikace si klade za cíl 
přiblížit jeho životní osudy – jak uvádí autorka v úvodu k publikaci. V devíti kapitolách 

podává plastický obraz člověka, který se ze skromných 
poměrů vypracoval svou pílí na post olomouckého arci‑
biskupa, který do deseti let byl tak nenáviděn, že v  roce 
1904 rezignoval a s pocitem hořkosti a nepochopení dožil 
ve vyhnanství ve štýrském Ehrenhausenu. Autorka před‑
stavila v  publikaci nejprve privilegium svobodné volby 
arcibiskupa olomouckou kapitulou, v  další kapitole jeho 
rodinné poměry a mládí. Zvláštní pozornost je věnována 
oněm „krizovým momentům“ jeho působení, jako byla 
jeho volba po smrti arcibiskupa Fürstenberga, dále hos‑
podářské, pastorační a  organizační reformy arcidiecéze, 
zlomový rok 1899, odcizování arcidiecézi, jeho rezignaci. 
Nastínila tak důvody, proč se nadějný arcibiskup změnil 
v  nenáviděného tyrana. Závěrečná kapitola je věnována 

jeho postavení po rezignaci až do jeho smrti. Za svého episkopátu učinil mnoho dob‑
rého pro blaho arcidiecéze, ale svým jednáním si udělal mnoho nepřátel. Jeho tvrdost 
a přísné vymáhání práva, což považoval za svoji povinnost, jen přilévali oleje do ohně. 
Spory se státními úřady či spory o majetek vyvolávaly negativní reakce. Kohn své chyby 

volnictvím a různými farními aktivitami. Jednou z hlavních myš‑
lenek, které nám chtěl předat, bylo vnímání farnosti jako rodiny, 
v  níž máme přijímat všechny své bratry za vlastní, stejně jako 
i Pán Ježíš nás všechny přijal za bratry. Odpoledne pak P. Petr 
Smolek z ostravsko‑opavské diecéze hovořil o Svatém roku mi‑
losrdenství. Nejprve nás seznámil s kořeny svatých let ve Starém 
zákoně a  dějinách církve, poté představil téma milosrdenství 
v  Písmu svatém a  u  Svatého otce Františka a  následně předlo‑
žil výzvy, úskalí a podněty k prožívání Svatého roku milosrden‑
ství. Sobotní den jsme zakončili modlitbou chval pod vedením  
P. Radima Kuchaře.

V neděli za námi přijel otec arcibiskup Jan Graubner, který 
mluvil o směřování pastorace v naší arcidiecézi. Ve své přednášce 
navazoval na novou pastorační směrnici „Ježíšova metoda budo‑
vání církve“, kterou pro naši arcidiecézi vypracoval. V této směr‑
nici navazuje na Kristovu výzvu: „Jděte, získejte mi za učedníky 
všechny národy“ (Mt 26,19‑20), přičemž bere vážně uvedená 
slovesa: Jděte – ve smyslu vyjděme z kostelů, far a pastoračních 
domů k  lidem a přinášejme jim Krista. Získejte – nejprve mu‑
síme lidem dávat zakusit svůj zájem, přivádět k  Ježíšově lásce. 
Naše pastorace má tedy jasné směřování: ke zkušenosti s Kris‑
tem. Tato naše pastorační činnost musí vycházet z  hlubokého 
osobního vztahu s Ježíšem a dít se ve společenství: společenství 
církve, společenství farnosti a  skrze život malých společenství, 
která dále spolupracují s dalšími společenstvími ve farnosti a dě‑
kanátu. Proto je také důležité učit se tomuto životu ve společen‑
ství i zmiňované spolupráci. A právě k tomu je určené také toto 
naše každoroční setkávání katechetů z celé arcidiecéze.

 Martina OrlovskáSnímek Ludmila Němcová

neuznal. Postupně si znepřátelil i  kněž‑
stvo, laiky i politiky a také císaře. Stížností 
na něho přibývalo, přidalo se i  obvinění 
z pokusu porušení zpovědního tajemství. 
Přišel tak o všechny své zastánce.

Během svého působení hospodářsky 
konsolidoval olomouckou arcidiecézi. Ale 
scházel mu otcovský přístup. Za rezignací 
však nestály jen stížnosti, ale celkový ne‑
utěšený stav v  arcidiecézi. Svým tvrdým 
postupem si vysloužil také tvrdý postup 
proti sobě. Kohn se podřídil, ale nepřestal 
usilovat o potvrzení své neviny. Zemřel ve 
vyhnanství a veškerý majetek odkázal na 
zřízení české univerzity na Moravě. Ale 
ani tento odkaz se nenaplnil.

Kniha Jitky Jonové o jedné z nejrozpo‑
ruplnějších osobností na stolci olomouc‑
kých arcibiskupů je významným kamín‑
kem mozaiky historie arcidiecéze.

Knihu vydalo Centrum pro studium 
demokracie a  kultury (CDK) jako svoji 
499. publikaci.  Miloslav Mikeštík
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Přehled poutních slavností  
na Svatém Hostýně v roce 2016

 PÁ 11. 3. – SO 12. 3.      Pěší pouť Svatý Kopeček 
u Olomouce – Svatý Hostýn

 NE 20. 3. Svatojosefská pouť mužů
 SO 30. 4. Dvacátá třetí hasičská pouť
 NE 1. 5. Jedenáctá prvomájová pouť rodin
  Devátá pouť bohoslovců za povolání
  Valná hromada Matice svatohostýn‑

ské
  Pouť Klubu křesťanských žen
 SO 14. 5. Čtrnáctá pouť podnikatelů
 NE 22. 5. Čtrnáctá pouť včelařů
 PO 16. 5. Šestnáctá pouť píšících křesťanů
 SO 28. 5. Eucharistický průvod z  Bystřice pod 

Hostýnem na Svatý Hostýn
 PÁ 3. 6. Pouť členů Apoštolátu modlitby
 SO 4. 6. Šestá pouť lékařů a  pracovníků ve 

zdravotnictví
 SO 4. 6. Společná pouť Sdružení žáků a žákyň 

Dona Boska
 ÚT 7. 6. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za 

vlastní posvěcení
 SO 11. 6. Třetí pouť autoveteránů
 SO 18. 6. Sedmá pouť zrakově postižených
 SO 2. 7. Pouť dětí na začátku prázdnin
 SO 2. 7. – PO 4. 7.     Pěší pouť Svatý Hostýn – 

Velehrad
 SO 9. 7. Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
 NE 7. 8. Čtvrtá pouť dechových hudeb
 NE 14. 8. Hlavní pouť
 PO 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie  – titulární 

slavnost
 SO 20. 8. Osmá pouť pedagogů
 NE 21. 8. Tradiční orelská pouť
 SO 27. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť 

na konci prázdnin
 SO 3. 9. Dvacátá čtvrtá muklovská pouť
 NE 4. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
 PÁ 16. 9. První den františkánské pouti
 SO 17. 9. Druhý den františkánské pouti
 NE 2. 10. Růžencová pouť
 SO 8. 10. První den dušičkové pouti
 NE 9. 10. Druhý den dušičkové pouti
 SO 15. 10. Osmnáctá svatohubertská pouť
 SO 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku

DUC HOVNÍ C VIČ ENÍ A P OU TĚ
Duchovní cvičení na Svatém Hostýně v roce 2016

 1. 2. – 1. 3. Ignaciánské duchovní cvičení, vede P. Richard Greisiger, SJ
 16. – 20. 2. Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ
  téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem zraňovaným
 14. – 19. 3. Duchovní cvičení, vede P. Richard Greisiger, SJ
 26. – 30. 4. Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ 
  téma: Pociťovat velkou radost s Kristem vzkříšeným
 8. – 13. 5. Duchovní obnova s  P.  Jiřím Pleskačem, knězem katolické 

církve východního obřadu, téma: Vnitřní uzdravení
 13. – 15. 5. Duchovní obnova pro seniory, vede P. Stanislav Peroutka, SJ
 7. – 11. 6. Ignaciánské exercicie, vede P. Josef Čunek, SJ
 23. – 27. 8. Duchovní obnova pro mladé (15 – 40 let) s P. Jiřím Pleskačem, 

knězem katolické církve východního obřadu
 6. – 10. 9. Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ
  téma: Poznat hloubku vlastního hříchu a Božího milosrdenství
 23. – 25. 9. Duchovní obnova pro seniory, vede P. Stanislav Peroutka, SJ
 28. – 30. 10.  Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické 

církve východního obřadu
 8. – 12. 11. Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ
  téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
 13. – 18. 11. Duchovní obnova s  P.  Jiřím Pleskačem, knězem katolické 

církve východního obřadu, téma: Vnitřní uzdravení
 25. – 27. 11. Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské a ha‑

siče, vede Mons. Jan Graubner (I. skupina)
 2. – 4. 12. Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské, vede 

Mons. Jan Graubner (II. skupina)
 13. –17. 12. Ignaciánské exercicie, vede P. Josef Čunek, SJ
Přihlášky podávejte na adresu: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 
768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel.: 573 381 693–4, www.hostyn.cz,  
e ‑mail:matice@hostyn.cz

Duchovní cvičení na Velehradě v roce 2016
 5. – 7. 2. Duchovní obnova pro starší biřmovance – P. Radim Kuchař
 16. – 19. 2. Duchovní cvičení pro zaměstnance Charity – P. Bohumír Vitásek
 19. – 21. 2. Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel  

(+ praktická část pro aranžéry květin) – Mons. Vojtěch Šíma
 26. – 28. 2. Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství – 

Mons. Pavel Posád
 4. – 6. 3. Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské – 

P. Jan Szkandera
 11. –13. 3. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty – Mons. Vojtěch Šíma
 14. – 16. 3. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty – Mons. Vojtěch Šíma
 18. – 20. 3. Víkend pro seniory – P. Stanislav Peroutka, SJ
 2. – 5. 6. Duchovní obnova na téma: Moje setkání s milosrdným Ježí-

šem – P. Vladimír Kasan, OSB
 5. – 11. 6. Duchovní cvičení pro řeholní sestry – P. Jan Gacík, SDB
 17. – 21. 7. Duchovní cvičení pro všechny – Mons. Aleš Opatrný
 21. – 24. 7. Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky – Mons. Aleš Opatrný
 31. 7. – 3. 8. Duchovní cvičení pro všechny – P. Miloslav Kabrda, SDB
 7. – 11. 8. Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety – Mons. Aleš Opatrný
 14. –17. 8. Duchovní cvičení pro varhaníky a zpěváky – P. Marcel Javora
 21. – 25. 8. Duchovní cvičení pro všechny – P. Antonín Dąbrowski, OFM
 21. – 26. 8. Duchovní cvičení pro vysokoškoláky – P. Michal Altrichter, SJ
 4. – 7. 9. Duchovní cvičení pro všechny – P. Miloslav Kabrda, SDB
 14. – 16. 10. Víkend pro seniory – P. Stanislav Peroutka, SJ
 21. – 23. 10. Víkend gregoriánského chorálu – lektor: Jiří Hodina
 24. – 27. 11. Adventní duchovní cvičení – Mons. Vojtěch Šíma
 27. – 1. 12. Adventní duchovní cvičení – P. Antonín Dąbrowski, OFM
 30. 12.–1. 1. Duchovní obnova formou večeřadla – jáhen Jiří Maxa, P. Ště‑

pán Filip, OP
Přihlášky podávejte na adresu: Římskokatolická duchovní správa Sto‑
janov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, tel.: 572 571 420, 733 741 896, e ‑mail: 
velehrad@stojanov.cz, www.stojanov.cz

Snímek Leoš Hrdlička
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ÚNOR 2016
2. 2. úterý
 9.00 hod. • Olomouc – dóm • mše svatá a setkání s řehol‑

níky v Arcibiskupském kněžském semináři • arcibiskup 
Jan

6. 2. sobota
 10.00 hod. • Šternberk – Hromniční pouť matek • arcibis‑

kup Jan

7. 2. neděle
 10.00 hod. • Velehrad – mše svatá k výročí úmrtí sv. Cy‑

rila – „zimní pouť“ a valná hromada Matice velehradské  
• biskup Josef

 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (Arci‑
biskupský kněžský seminář) • arcibiskup Jan

10. 2. středa
 10.00 hod. • Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium – mše 

svatá pro studenty a beseda • arcibiskup Jan
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – Popeleční středa • biskup 

Josef

11. 2. čtvrtek
 14.00 hod. • Olomouc – Fakultní nemocnice • setkání s ve‑

dením nemocnice a  návštěva nemocných • arcibiskup 
Jan

 18.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá pro zdra‑
votníky, lékaře a ošetřovatele • biskup Josef

12. 2. pátek
 8.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

rekolekce pro zaměstnance Cyrilometodějské teologické 
fakulty Univerzity Palackého • arcibiskup Jan

13. 2. sobota
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a přijetí katechu‑

menů mezi čekatele křtu • arcibiskup Jan

14. 2. neděle až 20. 2. sobota
 Nový Dvůr – exercicie biskupů • arcibiskup Jan

21. 2. neděle
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry) 

• biskup Josef

Z DIÁŘE
ARCIBISKUPSTVÍ

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

Uzavřeno k 21. 1. 2016
Změna programu vyhrazena

ÚNOR 2016

Úmysl všeobecný
Abychom pečovali 
o stvořený svět, který 
jsme dostali jako ne‑
zasloužený dar, a roz‑
víjeli jej a ochraňovali 
pro budoucí pokolení.

Úmysl evangelizační
Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi křesťan‑
skou vírou a asijskými národy.

Úmysl národní
Ať nemocné, seniory a  trpící přijímáme v  našich farnostech 
a společenstvích s úctou a láskou a umíme jim citlivě dát naje‑
vo svou vděčnost za jejich modlitby, oběti a životní moudrost.

BŘEZEN 2016

Úmysl všeobecný
Aby rodiny v  obtížných situacích dostávaly nutnou podporu 
a děti mohly vyrůstat ve zdravém a klidném prostředí.

Úmysl evangelizační
Aby křesťané znevýhodňovaní a pronásledovaní pro víru díky 
neutuchající modlitbě celé církve zůstali pevní a věrní evange‑
liu.

Úmysl národní
Ať se k matkám, které podstoupily interrupci a nesou v srdci 
výčitky, lítost a  bolest, umíme stavět s  citlivostí, milosrden‑
stvím a soucitem.

24. 2. středa
 9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský semi‑

nář – postní duchovní obnova pro zaměstnance kurie  
• arcibiskup Jan a biskup Josef

26.2. pátek až 28.2. neděle
 Újezd u Uničova – víkend s bohoslovci • arcibiskup Jan 

29. 2. pondělí až 2. 3. středa
 Velehrad – setkání kněží a  jáhnů moravských diecézí  

• arcibiskup Jan


