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Velikonoční pastýřský list 
olomouckého arcibiskupa
Drazí bratři a sestry,
upřímně se radujte, protože Kristus vstal! 
Opravdu vstal a ukázal se jako vítěz nejen 
nad hříchem a smrtí...                  (strana 2)

P. Engelmar Unzeitig bude blahořečen
Papež František schválil 22. ledna 2016 de-
kret o mučednict ví sudetoněmeckého kně-
ze P. Engelmara Unzeitiga, přezdívaného jako 
„anděl z Dachau“. Vydáním dekretu o mučednic-
tví tohoto kněze se otevřela cesta k jeho blahoře-
čení, ke kterému dojde 24. září 2016 v bavorském  
Würzburgu.                                                           (strana 4)

Vzpomínka na významného olomouckého arcibiskupa
Dne 8. března letošního roku si naše arcidiecéze připomíná významné výro-
čí neméně významného muže. Před 150 lety se totiž narodil Leopold Prečan 
(1866–1947), pozdější olomoucký arcibiskup, jehož episkopát pokryl větší 
část období první Československé republiky...                             (strana 10 – 11)

O L O M O U C K Ý  A R C I D I E C É Z N Í  I N F O R M Á T O R
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Drazí bratři a sestry,
upřímně se radujte, protože Kristus 

vstal! Opravdu vstal a ukázal se jako vítěz 
nejen nad hříchem a smrtí. On přinesl ře-
šení i bezvýchodné situace. Lidstvo, které 
zhřešilo, nedovedlo svou vinu napravit. 
On se nad námi smiloval. Aby nás ušetřil 
a zachoval spravedlnost, vzal naše hříchy 
na sebe a přinesl za nás smírnou oběť. Plni 
úžasu slavíme dnes velké vítězství Božího 
milosrdenství.

I nám, kteří se k němu hlásíme, ukazu-
je, že odpuštění, smíření a  milosrdenství 
i  v  bezvýchodné situaci nabízí východis-
ko a  novou budoucnost, protože způso-
buje něco samo o sobě nemožného, když 
promíjí, co je z  hlediska spravedlnosti 
neprominutelné. Odpuštění dává mož-
nost odblokovat a uzdravit i naše vztahy 
k  Bohu a  k  bližním. Dává možnost, ale 
na nás záleží, jestli ji opravdu využijeme. 
Odpuštěním je zrušena příčina blokace, 
ale k  uzdravení vztahu je třeba odpuště-
ní skutečně přijmout, uvěřit mu a  začít 
komunikovat, začít vytvářet vztah lásky, 
která se o druhého zajímá, naslouchá mu, 
chce jeho dobro a je ochotná se pro dru-
hého angažovat.

Kristus svou obětí na Kalvárii spustil 
uzdravující lavinu milosrdenství. Odpus-
til mně a  teď čeká, že tento dar předám 
dál, že odpovím odpuštěním všem, kteří 
se nějak provinili proti mně. Vůbec ne-
musím hledat důvody pro odpuštění. Sku-
tečnost, že Bůh odpustil mně, je naprosto 
dostatečným důvodem k  tomu, abych já 
odpustil všem a měl podíl na uzdravující 
lavině odpuštění.

Zmrtvýchvstalý Kristus se zjevoval 
učedníkům v  různých situacích, aby jim 
dal zakusit, že je s nimi. Kéž by vstoupil 
i do naší společnosti! Co pro to můžeme 
dělat? Žít s Bohem! Naše prostředí nebu-
de bez Boha, když aspoň já budu vníma-
vý na jeho přítomnost, když s ním budu 
v běžném životě počítat, když se ho budu 
ptát na jeho přání a budu se snažit líbit se 
mu, dělat mu radost.

Všichni můžeme vnášet Boha do 
světa a  pomáhat k  jeho vítězství. V  naší 
zemi chodí v neděli do kostela skoro půl 
miliónu lidí. Skoro polovina z nás jde ke 
svatému přijímání. Po mši jdeme do světa 
a  neseme v  sobě Krista. Kdybychom ho 
neskrývali, ale vyzařovali, nemohl by náš 
svět být bez Boha.

Věříme, že Bůh je láska. Kdykoliv mi-
lujeme, miluje a působí v nás Bůh. Chce-
te někomu umožnit setkání s  Bohem? 
Udělejte pro něho dobrý skutek z  lásky. 
Nemějte strach ze skutků tělesného i du-

chovního milosrdenství. Jsou to nástroje 
evangelizace a zbožšťování prostředí. Je-li 
ten skutek opravdu z lásky, pak je z Boha. 
V  dobrém skutku se lidé mohou setkat 
s  Bohem. Stejně tak jednejte, když máte 
pocit, že vás Bůh opustil, že je daleko. Dě-
láte-li skutky lásky, on sám ve vás působí, 
tak nemůže být daleko. Je ve vás.

Říkáte si snad: jaká škoda, že jsem ne-
byl mezi učedníky, kterým se Zmrtvých-
vstalý zjevil? Pozor, on nám poradil, jak 
se můžeme setkávat se Zmrtvýchvstalým. 
On slíbil, že tam, kde jsou v  jeho jmé-
nu shromážděni dva nebo tři, tam je on 
sám uprostřed nich. Dává nám možnost 
vytvořit prostor, kde dochází k  setkání 
s Bohem, který se zjevuje, dává příležitost 
zažít Ježíšovu přítomnost, setkat se s ním, 
nechat se jím oslovit.

Být v  Ježíšově jménu ovšem předpo-
kládá, že člověk není ve jménu svém, že 
zapře sám sebe, vyjde ze sebe, nesleduje 
svoje zájmy, ale hledá postoj lásky, která je 
začátkem cesty k hlubšímu poznání Krista 
a sjednocení se s ním. Cesta ke sjednocení 
se v  Ježíšově jménu je společnou cestou. 
Moje láska druhému naslouchá, dívá se 
jeho očima, umírá sobě, aby v sobě uděla-
la místo pro druhého, kterého přijímá ta-
kového, jaký je. Sebe umenšuje, aby druhý 
rostl.

Snad proto posílal Pán své učedníky 
hlásat evangelium Božího království po 
dvou. Sám byl mezi nimi, a  proto mohli 
konat veliké skutky. Zmrtvýchvstalý se 
ukázal i  dvěma učedníkům na cestě do 
Emauz. Chcete někoho přivést k  Bohu? 
Dopřejte mu setkání s  Kristem v  našem 
společenství, aby ho mohl oslovit Ježíš 
sám. To je úkol církve, být tajemným Kris-
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tovým tělem, v němž se lidé mohou setkat 
s  živým Kristem. Pokud toto církev ne-
plní, nemůžeme se divit, že někteří říkají 
Kristus ano a církev ne. Ke splnění tohoto 
poslání ale stačí jen dva nebo tři Ježíšo-
vi učedníci, kteří jsou sjednoceni v  jeho 
jménu. I ta nejmenší buňka církve, každá 
rodina může být zářivým znamením Ježí-
šovy přítomnosti, která probouzí zájem, 
přitahuje a zapaluje ohněm Ducha.

Budou-li lidé Kristem uprostřed nás 
osloveni a uchváceni, poběží za ním. Po-
znají-li štěstí Kristovy přítomnosti, budou 
sami přicházet a ptát se na jednotlivé kro-
ky, jimiž se dá dojít k proměně obyčejné 
rodiny ve svaté společenství církve v ma-
lém. Když se podaří vytvořit společenství 
s  Ježíšem uprostřed, poroste touha být 
s  Ježíšem, poroste i  láska k  církvi, která 
se zakouší jako místo důvěrného života 
s Bohem.

Je to úkol náročný, ale nejde o  něja-
ký přídavek či další úkol ke všem stáva-
jícím, jde o  naši proměnu, která umožní 
uzdravení našich farností. Jde o absolutní 
přednost Krista přede mnou samým. Jde 
sice o zapření sebe, ale zároveň o nejlep-
ší seberealizaci a  sebezdokonalení až ke 
svatosti, která není výsledkem osobních 
snah, ale je darem Krista, který vyzařuje 
z nás i z našich společenství. Pak můžeme 
být svědky zázraků a oživení církve, které 
bude dílem zmrtvýchvstalého Krista.

Děkuji všem, kteří se takto zapojí do 
oslavy Kristova vítězství, přeji velikonoční 
radost ze setkávání se Zmrtvýchvstalým 
i ve všedních dnech a všem ze srdce žeh-
nám.

                           Váš arcibiskup Jan

Snímek Leoš Hrdlička
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Březen 2016
6. 3. 1921 se narodil v Litomyšli P. Josef Bartoloměj Kulhavý, OP, nejstarší kněz žijící 

v olomoucké arcidiecézi (95. narozeniny)
7. 3. 1816 zemřel Karel Václav Ignác Thám, český spisovatel, herec, buditel (200 let)
8. 3. 1866 se narodil ve Velkém Týnci u Olomouce ThDr. Leopold Prečan, olomoucký 

arcibiskup v letech 1923 až 1947 (150 let)
17.  3.  1936 se narodil RNDr.  Jiří Grygar,  CSc., známý český populární astronom  

(80. narozeniny)
22. 3. 1927 se narodil v Ostravě-Bartovicích P. Jaroslav Sládek, kněz důchodce žijící na 

odpočinku na Velehradě (89. narozeniny)
27. 3. 1416 se narodil sv. František z Pauly, italský poustevník, zakladatel řádu paulánů 

(600 let)  (jpa)

Pastýřský list – pozvání na Světový den mládeže  
v Krakově 2016

Drazí bratři a sestry
a dnes zvláště vy, mladí chlapci a děvčata, pokoj 

vám!
Prožíváme rok Božího milosrdenství, které sv. 

Jan Pavel II. definoval jako „zvláštní sílu Boží lásky, 
která je větší než náš hřích a nevěrnost.“ Ano, Boží 
láska nás uzdravuje, posiluje a umožňuje nám obje-
vit zdroj skutečné radosti a naděje.

Není náhodou, že právě v tomto roce vás, mladé 
lidi, zve papež František od 20. do 31. července na Světový den mládeže právě do Krako-
va, do města, kde žil svatý papež Jan Pavel II. a svatá sestra Faustyna, od níž polský papež 
přijal úctu k Božímu milosrdenství.

Nevím, jestli jste všichni zvyklí na život ve společenství, jestli se scházíte i mimo 
bohoslužbu, abyste se spolu modlili, četli Písmo svaté, mluvili o své víře, nebo se z ní 
prostě radovali a někdy zakusili, že Pán Ježíš je živý a je přítomen ve společenství víry.

Víra je sice osobní rozhodnutí a osobní odpověď na lásku Pána Ježíše, ale je taky 
povoláním k životu s druhými. Je-li Ježíš mým přítelem, jsou mými přáteli všichni jeho 
přátelé. Společenství není přepychem pro některé, ale stylem života každého pokřtě-
ného. Rád bych vyzval každého z vás, kdo nemá společenství, najděte si ho, nebo ho 
založte. Jestli společenství máte, ale nelíbí se vám, obnovte ho především tím, že tam 
přinesete to, co tam chybí, že tam přinesete svou lásku a ochotu. Pak bude i pro vás 
posilou a pomocí.

Rád bych vás pozval na setkání u příležitosti Květné neděle ve vašich děkanátech 
a pak na světové setkání mládeže s papežem Františkem do Krakova, kde se na vás těším.

Vás rodiče a všechny, kterým na mládeži záleží, zvu na jednodenní pouť do Krakova 
v sobotu 28. května, abychom svým putováním a modlitbou připravili pouť mladých. 
Ty, kteří nemohou putovat, prosím o modlitbu za mládež a nemocné navíc o obětování 
trpělivě snášených bolestí.

Zajištění pouti mládeže bude něco stát. Proto prosím i o vaši finanční podporu při 
kostelní sbírce k tomu určené. Už dnes děkuji za každý příspěvek.

Prosím Pána, aby se co nejvíc mladých lidí setkalo s osobní láskou Ježíše a během 
Světového dne mládeže prožilo, že církev je mladá, krásná, inspirativní a nabízí smysl 
života každému člověku.

Na setkání s vámi v Krakově se těší a všem žehná
                                                                                                    arcibiskup Jan

LI ST Z K ALENDÁŘE

Došlo po uzávěrce
Těsně po uzávěrce jsme dostali smutnou zprávu, že 16. února 2016 zemřel v Olo-
mouci ve věku 70  let prof. PhDr. Miloslav Pojsl, vedoucí Katedry církevních dě-
jin a dějin křesťanského umění na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity  
Palackého v Olomouci, který dlouhá léta patřil k pravidelným dopisovatelům naše-
ho arcidiecézního zpravodaje. Nekrolog zařadíme v příštím čísle OLDINu.
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ZPRAVODAJSTVÍ

P. Engelmar Unzeitig bude blahořečen
Papež František schválil 22.  ledna  2016 dekret o  mučednictví sudetoněmec-

kého kněze P.  Engelmara Unzeitiga, přezdívaného jako „anděl z  Dachau“. Vydá-
ním dekretu o mučednictví tohoto kněze se otevřela cesta k jeho blahořečení, ke 
kterému dojde 24.  září  2016 v  bavorském 
Würzburgu.

P.  Hubert Unzeitig, mučedník blíženské 
lásky, kterému se také říká „německý Maxmi-
lián Kolbe“ nebo „anděl Dachau“, byl katolic-
kým knězem a řeholníkem z řad sudetských 
Němců a  odpůrcem nacismu. Narodil se 
1. března 1911 v Hradci nad Svitavou (tehdy 
se ovšem obec ještě jmenovala Greifendorf ). 
Studoval na gymnáziu Kongregace marian-
hillských misionářů v Reimlingenu a posléze 
(po noviciátě v Holandsku) i na univerzitě ve 
Würzburgu. Po vstupu do řádu přijal jméno 
Engelmar. Pro svoji neobyčejnou píli, moud-
rost a pracovitost byl velmi oblíben u předsta-
vených i spolubratří. Kněžské svěcení obdržel 
6.  srpna  1939. Jako první místo v  pastoraci 
mu byla přidělena farnost Glöckelberg (Zadní Zvonková) na Šumavě, kde žili sudetští 
Němci. Zde ve svých kázáních opakovaně napadal nacismus a jeho pronásledování Židů 
a katolické církve. V dubnu 1941 byl zatčen gestapem a po krátkém věznění v Linci byl 
3. června 1941 poslán do Dachau u Mnichova. Jako duchovní a tudíž politický vězeň zde 
dostal červené trojúhelníky, které musel nosit na svém oděvu, a byl umístěn v tzv. „kněž-
ském“ bloku 26. Nacházelo se zde zhruba 2700 duchovních, většinou katolíků, z nichž 
zde později více než tisíc zemřelo. P. Engelmar se v hrůzách koncentračního tábora cho-
val jako statečný muž a křesťan. Protože se jako budoucí misionář naučil rusky, sloužil 
především ruským zajatcům. V jednom ze svých dopisů sestře píše: „Nic nám nedokáže 
vzít klidnou jistotu, že my všichni se cítíme v bezpečí Boží dlaně, jak o tom hovoří svatý 
Pavel: Ať už žijeme či jdeme na smrt, patříme Pánu! Veškeré naše konání, veškerá naše 
vůle i možnosti, co jiného je to než Jeho Milost, která nás nese a vede… Láska znásobuje 
síly, činí nás vynalézavými, činí nás vnitřně svobodnými a šťastnými.“

Na konci roku 1944 se v Dachau rozšířila epidemie skvrnitého tyfu a nemocní umí-
rali bez pomoci po stovkách, protože do nakažených bloků nikdo nechtěl chodit. V této 
situaci vyzvalo táborové vedení, aby se přihlásili dobrovolníci, kteří by šli především 
duchovně pečovat o nemocné. Bylo ovšem zřejmé, že kdo se přihlásí, s největší pravdě-
podobností se již nikdy nevrátí. Dobrovolně se přihlásilo 20 kněží, 10 Němců a 10 Polá-
ků, a mezi nimi i P. Unzeitig. Pouze dva dobrovolníci tuto nejobětavější službu bližnímu 
přežili. P. Engelmar Unzeitig přinesl nejvyšší oběť, svůj vlastní život, z lásky k bližnímu, 
která je výrazem lásky k Bohu. Zemřel 2. března 1945, den po svých 34. narozeninách 
a jen několik týdnů před tím, než koncentrační tábor Dachau osvobodila americká ar-
máda.

Protože byla válka u konce, podařilo se spoluvězňům Unzeitigovo tělo spálit v kre-
mačních pecích samostatně. Jeho popel pak pronesli za pomoci faráře ven, aby ho po-
hřbili 30. března 1945 na hřbitově v bavorském Würzburgu. V roce 1968 byla jeho urna 
přenesena do tamního kostela mariannhillských misionářů. Od 2. března 2008 sem při-
byla i vyřezávaná socha P. Engelmara Unzeitiga, jako dar lásky a smíření od rodné obce 
a svitavské farnosti.

V letech 1991 až 1997 proběhla diecézní část procesu jeho blahořečení ve Würzbur-
gu a po jejím uzavření v roce 1999 byly dokumenty odeslány do Vatikánu. Jméno tohoto 
kněze je však u nás téměř neznámé, zatímco jeho sochy zdobí kostely v Německu nebo 
dokonce v Africe.   Josef Pala

Jubileum Fatimy 2017  
v České republice

V příštím roce si připomeneme 100. 
výročí zjevení Panny Marie v  portu-
galské Fatimě (1917), jemuž katolic-
ká církev věnuje značnou pozornost.  
Na základě schválení České biskupské 
konference se na podzim 2017 při-
pravuje národní pouť českých a  mo-
ravských diecézí do Fatimy (letecky, 
autobusy), při které Česká republika 
převezme ve výroční den jubilea záříjo-
vého zjevení Panny Marie 13. září 2017 
sochu Panny Marie Fatimské z  Cova 
d’Iria, která bude následně putovat 
v našich diecézích a na hlavních pout-
ních místech v  České republice ve 
dnech 17. září až 17. října 2017.

Organizací národní poutě do Fatimy 
v září 2017, přípravou a průběhem slavení 
jubilea byla ČBK pověřena Českomorav-
ská Fatima v Koclířově.

Na stránkách (www.fatima2017.cz) 
jsou potřebné informace a  také nabídka 
materiálů k  duchovní přípravě ve far-
nostech, řeholních komunitách, hnutích, 
společenstvích, která mohou probíhat již 
od podzimu letošního Svatého roku milo-
srdenství 2016. V  nabídce je, mimo jiné, 
také realizace přípravného fatimského 
dne ve farnosti s  předáním autentické-
ho poselství i  výkladu poselství Fatimy 
vatikánskou Kongregací pro nauku víry 
a  s  přípravou na vlastní slavení jubilea 
a v diecézích na podzim 2017.  (aco)

24 hodin pro Pána
Prostřednictvím Papežské rady 

pro evangelizaci nás Svatý otec vybí-
dl, abychom se zapojili do celosvětové 
akce s  názvem „24  hodin pro Pána“.  
Jedná se o adoraci spojenou s příležitos-
tí ke svátosti smíření, která se má konat  
každoročně v pátek před 5. nedělí post-
ní. Letos je to pátek 11. března.

Vybízím kněze, aby nabídli věřícím 
v každém děkanátu alespoň jeden kostel, 
ve kterém bude v  této době poskytnuta 
možnost přijetí svátosti smíření a  také 
vystavena Nejsvětější svátost k  adoraci 
s prosbou za obrácení hříšníků. Smyslem 
iniciativy je poukázat na význam svá-
tosti smíření a  využít postní dobu jako 
nejvhodnější období pro evangelizaci ve 
světle této svátosti.  arcibiskup Jan
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Pozvání ministrantů  
do katedrály

Srdečně zveme ministranty ke mši 
svaté na Zelený čtvrtek 24.  března do 
Olomouce katedrály. Mše svatá zde za-
číná v  9.30 hod. Ministrantské oblečení 
s sebou. Sraz ministrantů půl hodiny pře-
de mší svatou v křížové chodbě katedrály.

  (aco)

Kurz gregoriánského  
chorálu

Církevní konzervatoř Opava pořá-
dá ve dnech 14. a  15.  dubna v  budově 
školy Kurz gregoriánského chorálu, ve-
dený doc. PhDr. Davidem Ebenem, Ph.D. 
Církevní konzervatoř Opava navazuje na 
dlouholetou tradici kurzů gregoriánského 
chorálu, které ve svých prostorách reali-
zuje již od roku 2003.  (aco)

Olomoucká charita  
pořádá výstavu fotografií 

„Můj obyčejný život“
V průběhu tří měsíců uspořádá Chari-

ta Olomouc na třech místech v Olomouci 
výstavu fotografií na téma „Můj obyčejný 
život“. Exponáty jsou výjimečné tím, že 
jejich autory jsou romské děti. Jejich zá-
měrem bylo pořídit snímky v  prostředí, 
v němž se nejčastěji pohybují.

První výstava bude v  kavárně Betre-
ka a s ní spojeném bistru Bistrá kráva na 
Wurmově ulici 5. Výstavu zde mohou 
návštěvníci zhlédnout do 5. března, poté 
bude od 7. do 31.  března instalovaná 
v  Interaktivním muzeu vědy, v  Pevnos-
ti poznání. Třetím místem výstavy bude 
Ústřední knihovna Univerzity Palackého 
v Olomouci, kde bude umístěna od 4. do 
29. dubna.

Na celkem 59 fotografiích je vidět běž-
né momenty ze života romských dětí.

 (ado)

ZPRAVODAJSTVÍ

Papež jmenoval nového plzeňského biskupa
Po půlroční vakanci jmenoval papež František 12. února 2016 nového plzeň-

ského biskupa. Stal se jím Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., generální sekretář 
České biskupské konference, farář baziliky sv. Petra a Pavla a děkan Kolegiátní ka-
pituly na pražském Vyšehradě.

Nový biskup se narodil 16. srpna 1967 v Jaroměři a pochází z farnosti v Červeném 
Kostelci (v  královéhradecké diecézi). Kněžské svěcení přijal 28.  srpna  1993 v  Hradci 
Králové, kde je také inkardinován.

Jeho akademická příprava zahrnuje: studia filozo-
fie a teologie na Cyrilometodějské bohoslovecké fa-
kultě v Litoměřicích (1985–1989); studium teologie 
na Katolické teologické fakultě v Salzburgu v Rakous-
ku (1990–1991); magisterské studium teologie na Ka-
tolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
(1993); další studia na Papežské lateránské univer-
zitě v Římě (2007–2008) a hamburském Institut für 
Theologie und Frieden (studijní pobyty 2005-2008); 
doktorát z morální teologie na Katolické teologické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájil svou 
dizertaci z křesťanské etiky na téma „Etické aspekty 
boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé 
válce“.

Po kněžském svěcení působil jako kaplan ve farnosti v Kutné Hoře (královéhradecká 
diecéze) a spirituál na Církevním gymnáziu svaté Voršily tamtéž (1993–1996); v letech 
1996 až 2006 byl prvním vojenským kaplanem a  později hlavním kaplanem Armády 
České republiky, (1996–2006); dva roky (2008–2010) byl generálním vikářem králové-
hradecké diecéze. Od 1. července 2011 je generálním sekretářem České biskupské kon-
ference.

Plzeňská diecéze, která byla založena v roce 1993 (a až dosud ji vedl biskup Mons. 
František Radkovský), je jednou z devíti v České republice (patří k nim i apoštolský exar-
chát). Podle výsledků sčítání lidu se v plzeňské diecézi hlásí ke katolické víře zhruba 
148 000 z 818 000 obyvatel.

Jmenováním nového biskupa Tomáše Holuba se zvýšil počet katolických biskupů 
v České republice na 18, z nichž čtyři jsou emeritní.  Josef Pala

Rozhodnutí papeže Františka
Pro Svatý rok milosrdenství obdrželi od Svatého otce všichni zpovědníci pravo-

moc promíjet tresty exkomunikace rezervované ordináři, za hříchy:
1. Odpadu od víry, hereze nebo schizmatu (kán. 1364 § 1 CIC).
2. Provedení dokonaného potratu. Trest se vztahuje na osobu, která si nechala udělat 

potrat, a na toho, kdo potrat provedl (kán. 1398 CIC).  (aco)

Snímek František Ingr

Na Velehradě byla otevřena Svatá brána Svatého roku milosrdenství. Za účasti mimo-
řádného počtu věřících otevřel v neděli 24. ledna světící biskup olomoucký Josef Hrdlička 
ve velehradské bazilice Svatou bránu a poté celebroval mši svatou při pouti za jednotu 
křesťanů.
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Arcibiskup Graubner blahopřál vladykovi Simeonovi 
k 90. narozeninám

V pravoslavném katedrálním chrámu sv. Václava v Brně v neděli 14. února vě-
řící při slavnostní bohoslužbě oslavili 90. narozeniny arcibiskupa olomoucko–br-
něnské eparchie vladyky Simeona. Slavnostní liturgii 
vedl arcibiskup prešovský a metropolita českých zemí 
a Slovenska Rastislav. Mezi četnými hosty, kteří deva-
desátiletému jubilantovi blahopřáli, byl také olomo-
ucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

ThDr. Simeon, občanským jménem Radivoj Jakovlje-
vič, je znám v naší církvi svým ekumenickým smýšlením. 
Od roku 1969 byl členem Ekumenické komise pro Starý 
zákon, ve které se pod vedením profesora Miloše Biče 
podílel na překladu Starého zákona do moderní češtiny, 
jenž postupně vyšel s výkladem ve čtrnácti svazcích. Poz-
ději pracoval v  této komisi i  na vydání Nového zákona 
a pomohl tak ke kompletnímu českému ekumenickému 
překladu Bible. Od roku 2000 stojí v čele moravské pra-
voslavné církve jako její biskup olomoucko-brněnský, od roku 2006 jako titulární arci-
biskup.   Josef Pala

Holešov se připravuje na oslavy sv. Jana Sarkandera
Město Holešov se chystá na jednu ze svých nejvýznamnějších oslav. Jako kaž-

doročně – i letos se budou konat Dny města Holešova, které proběhnou ve dnech 
6. až 8. května 2016. Tématem letošních oslav je připomínka skutků a odkazu hole-
šovského faráře a mučedníka sv. Jana Sarkandera.

Jan Sarkander se narodil roku 1576 ve Skočově. Od roku 1616 působil čtyři roky 
v Holešově a právě letos od této doby uplyne 400  let. „Jan Sarkander byl zdejší farář 
a také mučedník, který v roce 1620 zachránil Holešov před drancováním vojskem pol-
ských Lisovčíků, které povolal rakouský císař na pomoc proti vzbouřeným moravským 
stavům a kteří vypálili a drancovali všechna města a vesnice okolo Holešova, ale město 
vynechali. Ačkoli Sarkander Holešov zachránil, byl zajat. Vzniklo totiž mylné podezření, 
že pozvání Lisovčíků sám inicioval. Ve snaze získat od něj prozrazení zpovědního tajem-
ství Ladislava Popela ml. z Lobkovic, moravského zemského hejtmana a majitele hole-
šovského panství, byl v Olomouci mučen. Tajemství neprozradil, ale na následky tortury 
zemřel,“ připomněl historii Ing. Karel Bartošek, spoluorganizátor dnů města a pracov-
ník památkové péče na holešovské radnici. V roce 1859 byl Jan Sarkander blahořečen 
a v roce 1995 prohlášen za svatého.

Hlavním tématem letošních dnů města je tedy čtyřleté období (1616–1620) půso-
bení Jana Sarkandera v Holešově, doba a atmosféra počátku 17. století, stavovského po-
vstání a začátku třicetileté války.

Dnů města se mimo dalších pozvaných hostů zúčastní zástupci partnerských měst 
Holešova (Polsko, Slovensko, Rakousko). Samotnému zahájení Dnů města Holešova 
bude ve čtvrtek 5. května předcházet slavnostní předání grantů z Fondu kultury, sportu 
a vzdělávání města Holešova. Druhý den večer dorazí zástupci partnerských měst.

Sobotní program už bude určen veřejnosti a  lidé si dobu Jana Sarkandera mohou 
pořádně vychutnat. Atmosféru počátku třicetileté války vytvoří nejen hudební tělesa 
prezentující hudbu těchto let a skupina historického šermu, ale také zajímavá podívaná 
s prvky neodmyslitelně patřící k této době.

Lidé budou moci v příkopě zámku sledovat, jak vypadalo ležení vojáků, zažijí jar-
mark z doby třicetileté války na nádvoří, nejen děti si užijí workshopy v kovárně a syna-
goze a na své si přijdou i příznivci dobového tance. Dech se bude tajit při šermířských 
šarvátkách a střelbě.

Odpoledne nabídne představení, během kterého bude prezentována záchrana Hole-
šova Janem Sarkanderem.

Neděle 8. května bude v rámci dnů města zahájena programem na náměstí a mší 
svatou. Po ní na nádvoří zámku následuje matiné v režii Holešovského komorního or-
chestru, popřípadě hostů z některého z partnerských měst. Už během loňského roku 
město Holešov zajistilo řadu upomínkových předmětů a  letáků, které výročí spojené 
s Janem Sarkanderem připomínají. Nyní je v jednání vydání plaket. Tyto předměty bu-
dou během Dnů města samozřejmě volně k dispozici či ke koupi.

V rámci oslav bude v Holešově otevřena výstava o kardinálu Františku Dietrichstei-
novi. Pro náročnější návštěvníky je připravena řada přednášek, které připravili Ing. Ka-
rel Bartošek a Mgr. Ondřej Machálek.    Jana Rohanová

Návrat unikátního obrazu 
do Olomouce a připomínka 
císařského, arcibiskupské-

ho a kněžského výročí
Turistické centrum arcibiskup-

ského paláce v Olomouci zve všechny 
zájemce na slavnostní prezentaci uni-
kátního obrazu s  námětem nastolení 
Františka Josefa  I. (1830–1916) na ra-
kouský trůn, ke kterému došlo 2.  pro-
since  1848 v  Trůnním sále olomoucké 
arcibiskupské rezidence. Slavnostní 
večer, nad kterým převzal záštitu olo-
moucký primátor Antonín Staněk, se 
uskuteční 31. března v olomoucké arci-
biskupské rezidenci.

Obraz se po 140 letech od svého vzni-
ku vrátí na několik měsíců do své „domov-
ské“ Olomouce, kde byl součástí výzdoby 
historické budovy zdejší radnice. Zájemci 
si budou moci malbu prohlédnout v rám-
ci komentovaných prohlídek paláce.  
Tento drobný příspěvek k  letošnímu  
100. výročí úmrtí rakouského císaře Fran-
tiška Josefa I. doplní krátkodobá výstava, 
která představí nejen osobnost Františka 
Josefa  I., ale také další dobové předměty 
spojené s  jeho uvedením na trůn v  Olo-
mouci. Zahájena bude v průběhu září.

Začátkem měsíce května bude v  ga-
lerii arcibiskupské rezidence otevřena 
nová expozice, která připomene osob-
nost arcibiskupa ThDr. Leopolda Prečana  
(1866–1947), od jehož narození právě 
uplynulo 150  let. Arcibiskupa Preča-
na připomeneme v  návaznosti na Svatý 
Kopeček, kde dodnes stojí tzv. Prečano-
va vila s  rozlehlou zahradou, i když sou-
časná budova nemá stavebně již mnoho 
společného s  původním objektem, který 
byl adaptován na žádost nového majitele. 
Leopold Prečan se ukázal být nejen vý-
borným „managerem“ svěřené arcidiecé-
ze, ale projevil i  hluboký cit pro umění, 
díky němuž výrazně rozhojnil arcibiskup-
ské umělecké sbírky. V galerii budou vy-
staveny dosud veřejnosti neznámé expo-
náty, které mají přímou vazbu na mecenát 
arcibiskupa Leopolda Prečana.

Poslední výstavní projekt letošní turis-
tické sezony představí ve spolupráci s Ar-
cidiecézním muzeem Olomouc osobnost 
a  grafické dílo kněze P.  Arnošta Hrabala 
(1886–1969) u příležitosti 130. výročí 
jeho narození. Návštěvníci se mohou těšit 
na představení nové akvizice, kterou arci-
biskupství nedávno daroval obdivovatel 
a sběratel Hrabalova díla kardinál Joachim 
Meisner.

V bližší informace o  jednotlivých 
akcích budou postupně sdělovány na:  
www.arcibiskupskypalac.cz

 Martin Kučera

ZPRAVODAJSTVÍ

Snímek: www.pravoslavi.cz
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Matice velehradská bilancovala
Každoročně v neděli nejbližší k výročí úmrtí sv. Cyrila (14. února) se koná na 

Velehradě valná hromada Matice velehradské. Letošní, v pořadí již desátá, se usku-
tečnila s blížící se postní dobou již v neděli 7. února 2016. Byla zahájena pontifikál-
ní mší svatou ve velehradské bazilice. Sloužil ji olomoucký pomocný biskup Mons. 
Josef Hrdlička spolu s  dalšími třemi kněžími, velehradským farářem P.  Petrem 
Přádkou, SJ, profesorem z teologické fakulty v Olomouci P. Pavlem Ambrosem, SJ, 
a P. Pavlem Šupolem, vicerektorem kněžského semináře v Olomouci.

Samotné jednání valné hro-
mady se konalo v  Zimním sále 
Stojanova gymnázia. Zúčastnila 
se jej více než stovka z 970 členů 
Matice velehradské. Mezi hosty 
byli také zástupci Matice svato-
hostýnské, Matice svatokopecké 
a Matice svatoantonínské. Jedná-
ní řídil místopředseda Matice ve-
lehradské Mgr. Petr Hudec, který 
zhodnotil uplynulý rok a  pou-
kázal na hlavní body činnosti 
Matice velehradské v letošním 
roce. Patří mezi ně např.: pěší 
pouť Svatý Hostýn  – Velehrad 
(2. až 4.  července), přednáš-
ka Mgr.  Petra Nohela na téma:  
Karel IV. – potomek i předek světců (10. července), pouť Matice velehradské (15. srpna) 
s následným odpoledním vystoupením souboru „Hudební lahůdky“ s programem pro 
děti, odpoledne her pro děti, XVI. pěší pouť na Velehrad (27. srpna), hudební festival 
Šroubek (27. srpna), VII. Svatováclavská pěší pouť z Velehradu na Svatý Hostýn (26. až 
28. září), Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě (21. až 23. října), Cisterciácká 
pečeť – IX. ročník mezinárodní výstavy mešních a košer vín (5. listopadu).

Hlavní částí jednání však byla volba nových členů výboru a kontrolní komise Matice 
velehradské, z. s. Do výboru byli zvoleni: Mgr. Petr Hudec, památkový pedagog z Kro-
měříže; Mons. Jan Peňáz, farář ve Křtinách; P. Petr Přádka, SJ, farář na Velehradě; sestra 
Václava Dudová, SCM, generální představená Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje 
na Velehradě; Mgr. Petr Hegr, ředitel Stojanova gymnázia na Velehradě; Bc. Petra Čí-
halová, vedoucí Infocentra na Velehradě; do kontrolní komise byli zvoleni: Ing. Václav 
Dlapka, SJ, ředitel Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě; Mgr. Anto-
nín Haloda, právník z Polešovic; Mgr. Alena Macková, učitelka z Tupes, František Slavík, 
technik ze Starého Města.

První schůze nově zvoleného výboru Matice velehradské se uskuteční 14. března na 
Velehradě, kde bude zvolen nový předseda a místopředseda Matice velehradské.

 Josef Pala

Zemřel František Odehnal
Ve věku 86 let zemřel 19. ledna 2016 Ing. František Odehnal z Brna, autor pu-

blikací Poutní místa Moravy a Slezska a Olomoucká arcidiecéze na prahu třetího 
tisíciletí.

Rozloučení se zesnulým proběhlo 28.  ledna 2016 v Duchovním centru P. Martina 
Středy a blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné. Jeho tělo bylo uloženo do rodin-

ného hrobu na hřbitově v Soběšicích.
I  když byl původní profesí stavební inženýr, tak jsme ho 

znali především jako autora poutnicko– turistického průvodce 
Poutní místa Moravy a Slezska, který vyšel ve třech vydáních.

První vydání průvodce, které mělo 153 stran, se objevilo 
na pultech v roce 1995, třetí vydání mělo již 466 stran a vyšlo 
v roce 2008. Při sestavování a doplňování průvodce byl velice 
pečlivý. Všechna poutní místa objížděl, porovnával historic-
ké prameny a  korespondoval s  duchovními správci. Všechna 

vydání jsou opatřena vypovídajícími fotografiemi, mapami a  obsahují mnoho dalších 
praktických informací. Pokud se týká obsahu toho, co má průvodce obsahovat, tak se 
inspiroval u obdobných průvodců vydaných v Německu. Tyto jeho knihy určitě přispěly 
i k obnově poutí na několika poutních místech. Čtvrté připravované vydání již nestihl 
dokončit.

V  roce 1999 napsal na vyžádání olomouckého arcibiskupa výpravnou publikaci  
Olomoucká arcidiecéze na prahu třetího tisíciletí.  Ivo Buráň

Snímek František Ingr

Zemřela sestra  
M. Pavla Křivánková

Ve věku 86 let zemřela v Kroměříži 
27.  ledna  2016 řeholní setra M. Pavla 
Křivánková z Kongregace milosrdných 
sester sv. Kříže.

Na ro d i l a  s e 
2 8 .   k v ě t n a   1 9 2 9 
v  Modré. Řeholní 
sliby složila 11. břez-
na  1951 v  Bohosu-
dově. Od roku 1964 
sloužila provincii 
jako provinční asis-
tentka, v  roce 1976 byla jmenovaná pro-
vinční představenou. Do generální správy 
ve švýcarském Ingenbohlu byla zvolena 
v  roce 1984. Po návratu do Kroměříže 
v roce 1997 věnovala svůj čas zejména ar-
chivu a dějinám provincie.

Poslední rozloučení se zesnulou sest-
rou Pavlou se konalo 3. února 2016 v Kro-
měříži, kde byla také pohřbena na hřbito-
vě.  (jpa)

Věřící v Kroměříži se mod-
lili za olomoucké biskupy

Věřící z  Kroměříže a  okolí se 
16.  února sešli v  kostele sv. Mořice 
v  Kroměříži při mši svaté za biskupa 
Bruna ze Schaumburku a  všechny do-
savadní olomoucké biskupy a  arcibis-
kupy. Bohoslužbu sloužil místní kaplan 
P. Jiří Orság, který ve svém kázání při-
pomněl činy biskupa Bruna.

Podnětem se stalo výročí úmrtí bis-
kupa Bruna, který ve 13. století učinil 
z Kroměříže druhé sídelní město olomo-
uckých biskupů. Mimo jiné založil právě 
místní kostel sv. Mořice a při něm sídlící 
kolegiátní kapitulu a v kostele byl po smrti 
pohřben.

„Dějiny si nestačí připomínat jen na 
nástěnkách, ale je dobré na jejich aktéry 
pamatovat i  modlitbou,“ vysvětlil farář 
P.  Josef Lambor a dodal: „Může to lidem 
pomoci, aby si uvědomili, že i  oni jsou 
součástí dějin a navazují na ty, kdo tu byli 
před námi.“  Hana Štěpaníková

ZPRAVODAJSTVÍ

Biskup Josef Hrdlička žehná ostatky sv. Cyrila za 
přítomnosti velehradského faráře P. Petra Přádky.
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Postní duchovní obnova pro muže
Muže, manžele, otce zveme 5. března do Olomouce do kláštera 
bratří kapucínů na Kapucínské ulici č. 2. Obnovu povede P. Josef 
Glogar salesián působící v Prostějově.
Bližší informace: Peter Markovič, tel.: 587 405 293, e-mail: 
markovic@arcibol.cz, skype: peter.markovic.office

Seznamka „Sejdeme se v katedrále“
Zveme svobodné věřící na netradiční seznamovací setkání, kte-
ré se uskuteční v sobotu 12. března v Olomouci. Jde o úklido-
vou brigádu v katedrále sv. Václava, po ní následné občerstvení 
(párky a čaj) a svědectví manželů Večeřových s programem pro 
všechny. Na akci je třeba se předem přihlásit, plánujeme ji pro 
vyvážený počet mužů a žen.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail: 
reznickova@arcibol.cz

Malá pouť za velké věci
Pouť za víru v našich rodinách od katedrály sv. Václava v Olo-
mouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku 
u  Olomouce se koná 13.  března (další 10.  dubna). V  letošním 
Svatém roce milosrdenství pouť zahájíme ve 13 hod. projitím 
Brány milosrdenství s možností získání plnomocných odpustků.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail: 
reznickova@arcibol.cz

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 Hof-
man, OT. Promluvy si vyslechneme v radničním sále Obecního 
úřadu Bouzov. Závěrečná mše svatá bude slavena v kapli sv. Alž-
běty na hradě Bouzov.
Bližší informace: Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: 
zaboj@arcibol.cz

Víkend s duchovním programem  
pro ženy v obtížných životních situacích

Uskuteční se ve dnech 15. až 17. dubna v exercičním domě v Čes-
kém Těšíně. Je určen pro vdané, rozvedené, ovdovělé i svobodné 
ženy, které se ocitají v různých těžkostech (vážné onemocnění 
rodině, nezaměstnanost, rozvod, úmrtí někoho blízkého, velké 
zklamání v  životě, problémy s  dospělými, nebo dospívajícími 
dětmi apod.). Vede MUDr. Jitka Krausová.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250–3,  
e-mail: reznickova@arcibol.cz

Víkendový kurz přípravy na manželství
Je určen pro snoubenecké páry. Uskuteční se na Svatém Hostýně 
15. až 17. dubna (další od 16. do 18. září). Obsahem kurzu jsou 
přednášky manželských párů a kněze, úkolové listy v páru, dis-
kuzní skupiny, interaktivní práce s tématy, rozšiřující informace 
k přednáškám online. Představíme témata: Pět jazyků lásky, Co 
ohrožuje manželství, Finance v  manželství, Pojetí manželství 
v křesťanské Evropě. Přednášející jsou absolventi Kurzu pro lek-
tory snoubenců a odborníci. Cena víkendu: 700 až 1000 Kč za 
osobu.
Bližší informace: Lucie Cmarová, tel.: 587 405 250, 733 755 955, 
e-mail: cmarova@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, tel.: 608 407 141, Prostřední 
437, 765 02 Otrokovice

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 dílny, 
táborák apod. podle počasí a zájmu účastnic). Po celou dobu se-
tkání je přítomen kněz.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250–3,  
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.
Bližší informace: Lucie Cmarová, tel.: 587 405 250, e-mail: 
cmarova@arcibol.cz

Časopis Rodinný život
První letošní číslo časopisu 
Rodinný život s názvem Cír-
kev 21. století je nejen o sou-
časných radostech a  boles-
tech společenství věřících, 
ale také o výzvách určených 
každému z nás.
Sháníte pro své blízké smy-
sluplný dárek za příznivou 
cenu? Neutrácejte za zby-
tečnosti, předplaťte jim ča-
sopis Rodinný život. Cena 
ročního předplatného je 
195 Kč. Cena zahrnuje: 
dárkový certifikát + 5 čísel 
časopisu o  40 stránkách + 
poštovné.
Objednávky:
e-mail: cmarova@arcibol.cz, 
tel.: 587 405 250
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Národní pochod pro život
Hnutí pro život zve všechny rodiny na Národní pochod pro ži-
vot, který se uskuteční v sobotu 2. dubna v Praze. Zahájení mší 
svatou v 10 hod. v katedrále, oběd zdarma pro přihlášené rodiny 
zajištěn.
Přihlášky: www.pochodprozivot.cz

Společná pouť moravských Matic
Letošní společná pouť Matice svatohostýnské, Matice velehrad-
ské, Matice svatokopecké a Matice svatoantonínské se koná na 
poutním místě Svatý Antonínek u Blatnice v neděli 5.  června, 
mše svatá v 10 hod.

Postní duchovní obnova na Svatém Kopečku
Objevme se sv. Ritou skryté bohatství ve skutcích milosrdenství 
je název postní duchovní obnovy, která se uskuteční na Svatém 
Kopečku u Olomouce 12. a 13. března. Obnovu vede sestra Si-
arda Trochtová.
Bližší informace: e-mail: info@premonstratky.cz, tel.: 
733 755 836

Texty k Svatému roku milosrdenství  
„Milosrdní jako Otec“ ke společnému setká-

vání manželů, rodin či pro jednotlivce
V těchto skriptech najdete na každý měsíc v roce (kromě prázd-
nin) rozjímání nad jinou kapitolou z Písma (např. o Milosrdném 
Samaritánovi, Nemilosrdném služebníku, Marnotratném synovi 
a další), nad kterou se můžete zastavit a použít ji jako možnou 
inspiraci pro své rozhodování a  jednání. Většina zamyšlení je 
inspirována slovy papeže Františka a dalšími významnými osob-
nostmi.
Jako přílohy textů budou uvedeny další materiály, které vám po-
mohou lépe se orientovat ve Svatém roce Milosrdenství. Texty 
jsou k dispozici volně ke stažení na našich webových stránkách.
Bližší informace: e-mail: reznickova@arcibol.cz
Adresa: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 
Olomouc, tel.: 587 405 250-3, e-mail: rodina@arcibol.cz,  
www.rodinnyzivot.cz

Knižní novinky  
z Karmelitánského nakladatelství

365 dní s papežem Františkem
Promluvy od Svaté Marty
váz., 208 s, 249 Kč
Výběr nejsilnějších myšlenek z  ranních 
Františkových bohoslužeb, s nadějí, že po-
slouží mnohým, kdo chtějí denně čerpat 
z  pramenů Boží moudrosti a  zamýšlet se 
nad životem ve světle evangelia.
Vycházejí z  Božího slova a  přinášejí ne-
zředěnou zvěst evangelia, ale je v  nich 
přítomen i  autentický František: jeho ty-
pické důrazy, zemité příměry i  jezuitská  

spiritualita.

Blahoslavení, kdo vychovávají
Pier Giordano Cabra
brož., 120 s., 179 Kč
Blahoslavenství jsou srdcem Ježíšova Hor-
ského kázání, ale i  jedním z  ústředních 
bodů veškerého jeho učení. Pier Giordano 
Cabra zkoumá jejich konkrétní význam 
v  oblasti výchovy. Praktická duchovní 
knížka pro všechny, kdo pracují s  dětmi 
a mládeží.
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Leopold Prečan se narodil 8.  3.  1866 
ve Velkém Týnci u  Olomouce do rodi-
ny místního mlynáře Tomáše Prečana.  
Již od mládí neměl příliš pevné zdra-
ví. Známá je epizoda z  jeho dětství, kdy 
v  devíti letech těžce onemocněl tyfem. 
Kterousi noc se jeho matce zdálo, že již 
umírá. Vyslala proto hned posla na Svatý 
Kopeček s prosbou, aby tam byla odslou-
žena mše svatá za nemocného. Ráno se již 
malému Leopoldovi dařilo lépe a nakonec 
se úplně uzdravil. Od této události byla 
později odvozována velká Prečanova ob-
liba poutního místa na Svatém Kopečku.

Již od dětství Prečan udržoval přá-
telské vztahy s  Janem Šrámkem (1870–
1956), pozdějším prvním předsedou Čes-
koslovenské strany lidové, který pocházel 
ze sousedního Grygova a  byl jen o  čtyři 
roky mladší. Stejně jako Prečan, také Šrá-
mek chodil na obecnou školu ve Velkém 
Týnci. O  jejich blízkém přátelství svědčí 
to, že si v  dospělosti tykali a  starší Pre-
čan nazýval mladšího Šrámka „Janíčkem“. 
Nutno předeslat, že Šrámek měl později 
vliv i na jmenování Prečana olomouckým 
arcibiskupem, o kterém jednal s předsta-
viteli římské kurie v rámci své návštěvy ve 
Vatikánu v roce 1923.

Vraťme se však ještě do Prečanových 
mladších let. Po absolvování základní 
školní docházky byl přijat na gymnaziální 
studia do Olomouce. Již zde se projevoval 
jako velmi nadaný student. Po maturitě se 
rozhodl pro kněžství, a proto v roce 1885 
vstoupil do kněžského semináře v  Olo-
mouci. Není bez zajímavosti, že z Preča-
nova ročníku v  semináři se kromě něho 
ještě dva další bohoslovci stali později bis-
kupy  – Lev Skrbenský, pozdější kardinál 

Dne 8. března letošního roku si naše arcidiecéze připomíná významné 
výročí neméně významného muže. Před 150 lety se totiž narodil Leo-
pold Prečan (1866–1947), pozdější olomoucký arcibiskup, jehož episko-
pát pokryl větší část období první Československé republiky a z hle-
diska jeho trvání (více než 23 let) se od doby povýšení olomouckého 
biskupství na arcibiskupství (1777) řadí k těm nejdelším. V dnešním 
OLDINu si přiblížíme životní cestu tohoto arcibiskupa prostřednictvím 
základních biografických dat i některých zajímavostí, které jsou z jeho 
života známy.

a arcibiskup pražský a olomoucký, a Nor-
bert Klein, pozdější biskup brněnský.  
Na kněze byl Prečan vysvěcen v Olomouci 
5. 7. 1889. Poté působil jako kaplan v Bar-
tošovicích u  Příbora a  od roku 1891 ve 
farnosti Kelč. O Prečanových nesporných 
kvalitách svědčí to, že již v  té době ho 
chtěl arcibiskup Theodor Kohn ustanovit 
svým ceremoniářem, nicméně kvůli Pre-
čanovu nestálému zdraví z tohoto záměru 
nakonec sešlo. Mladý kaplan se však se 
svým špatným zdravotním stavem nesmí-
řil (trpěl katarem plicních hrotů), a proto 
postupoval nejrůznější léčení. Protože 
však léčba u okolních lékařů nepřinášela 
žádné výsledky, rozhodl se vyzkoušet rela-
tivně nedávno objevenou vodoléčbu, kte-
rou prováděl farář Sebastian Kneip v ba-
vorském Wörischhofenu. Až tato léčba 
spojená s otužováním Prečanovi skutečně 
prospěla, takže se jeho zdravotní stav za-
čal lepšit.

Ačkoliv se nestal Kohnovým ceremo-
niářem, do Olomouce se stejně brzy do-
stal, protože již v  říjnu 1894 byl povolán 
na bohosloveckou fakultu, kde vyučoval 
Nový zákon a  posléze i  církevní právo, 
z  něhož později získal doktorát a  do-
centuru. Prečanovi představení zřejmě 
dobře věděli o  jeho kvalitách, protože již 
o  tři roky později ho povolali na arcibis-
kupskou konzistoř, kde působil v nejrůz-
nějších úřednických funkcích až do své-
ho jmenování arcibiskupem. Z  té doby 
je především významný Prečanův podíl 
na přípravách nového církevního záko-
níku, k  němuž se měli oficiálně vyjádřit 
jednotliví ordináři. Tehdejší arcibiskup 
František Bauer pověřil právě Prečana, 
aby připravil potřebné podklady. Pre-
čan se tohoto úkolu zhostil skutečně 
mistrně, o  čemž svědčí především fakt, 
že některé formulace obsažené v  tomto 
zákoníku z  roku 1917 pocházejí přímo  
od něho.

Svůj úřední postup završil Prečan 
v roce 1921, kdy ho nový arcibiskup An-
tonín Cyril Stojan jmenoval generálním  
vikářem. Zajímavostí je, že v době svého 
jmenování generálním vikářem neměl 
Prečan ještě titul metropolitního kanov-
níka, což byl v olomoucké arcidiecézi do 
té doby ojedinělý jev. Když na podzim 
roku 1923 arcibiskup Stojan zemřel, jme-
noval papež Pius XI. 10. 11. 1923 novým 
arcibiskupem právě Leopolda Prečana.  
Vysvěcen na biskupa a  zároveň intro-
nizován byl Prečan 30.  prosince  1923 
v  olomoucké katedrále sv. Václava. Stal 
v pořadí 66. olomouckým biskupem a 11. 
arcibiskupem. Jeho oficiální titul zněl: kní-
že  – arcibiskup olomoucký, metropolita 
moravský a vévoda osoblažský. Není bez 
zajímavosti, že arcibiskup Prečan spravo-
val olomouckou arcidiecézi přibližně de-
set let bez generálního vikáře. Tento post 
provizorně zastupoval jako „předseda 
arcibiskupské konzistoře“ dómský vikář 
Josef Vyvlečka. Až při jmenování nových 
dómských kanovníků v roce 1933 byl nej-
prve kanovníkem a brzy poté generálním 
vikářem jmenován Dr. Jan Martinů.

Jednou z  prvních Prečanových sta-
rostí po jeho nastoupení na arcibiskupský 
stolec bylo zlepšení ekonomického stavu 
arcibiskupských statků, které se vlivem 
různých okolností nacházely v  neutěše-
ných poměrech. Ekonomické potíže ar-
cibiskupství ilustruje fakt, že jeho dluhy 
v  té době přesahovaly 16 milionů korun. 
Prečan se však ukázal jako prozíravý 
hospodář, takže se mu v  součinnosti se 
schopným vedením Ústředního ředitel-
ství arcibiskupských statků v  Kroměříži 
podařilo nepříznivou ekonomickou situ-
aci postupně zlepšovat. Projektů, které 
tento arcibiskup během svého episkopátu 
financoval, byla celá řada. Založil několik 
nadací na podporu nejrůznějších institucí 
i jednotlivců, opravil olomouckou arcibis-

VZPOMÍNKA NA VÝZNAMNÉHO OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA

Před 150 lety se narodil olomoucký  
arcibiskup ThDr. Leopold Prečan
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kupskou rezidenci i  zámek v  Kroměříži, 
dobudoval exerciční dům Stojanov na 
Velehradě, k  budově kněžského seminá-
ře v Olomouci přistavěl nový čtyřpatrový 
trakt (tzv. Leopoldinum), poslal finanční 
dar také na stavbu české bohoslovecké ko-
leje Nepomucenum v  Římě, jejíhož slav-
nostního vysvěcení v roce 1929 se osobně 
zúčastnil. V  kněžském semináři dal také 
vybudovat novou kapli sv. Cyrila a  Me-
toděje, finančně podpořil stavbu kostela 
Ježíše Krista Krále ve Svinově atd. Jeho 
největším stavebním projektem bylo však 
bezpochyby zbudování kostela sv. Cyrila 
a Metoděje v Olomouci-Hejčíně v  letech 
1929 až 1932. Prečan také vynakládal ne-
malé prostředky na rozšíření arcibiskup-
ských sbírek. Z  jeho doby pochází tzv. 
Prečanova sbírka, což je rozsáhlý soubor 
cenných uměleckých předmětů, které ten-
to arcibiskup za dobu svého episkopátu 
nashromáždil. K uměleckým sbírkám pat-
ří rovněž i arcibiskupská obrazová galerie, 
již Prečan rozšířil o nově získané obrazy 
desateronásobně.

Neméně významnou součástí Pre-
čanova působení a  aktivit byla také jeho 
pastorační péče, která často přesahovala 
i hranice jeho arcidiecéze. K Prečanovým 
největším zásluhám na tomto poli patří 
především znovuobnovení a podpora ve-
lehradských unionistických sjezdů, které 
se za jeho episkopátu uskutečnily v letech 

1924, 1927, 1932 a  1936. Prečan se také 
významně zasloužil o  lepší organizaci 
arcidiecézní charity, podporoval zaklá-
dání a  rozvoj nejrůznějších katolických 
spolků a  jiných institucí (např. Apoštolát 
sv. Cyrila a  Metoděje, Katolickou akce, 
Kněžská nemocenská pokladna, organi-
zace Unitas aj.) a materiálně přispíval také 
řadě řeholních společností. Zasazoval se 
také o pořádání duchovních cvičení laiků. 
Vcelku oblíbený byl Prečan také u němec-
kých katolíků v arcidiecézi a to především 
díky jeho spravedlivému a  nezaujatému  
přístupu.

Prečanovy aktivity na celorepubliko-
vé úrovni se projevily především během 
příprav I. celostátního katolického sjezdu 
v Československu, který se konal v Praze 
v  červnu 1935. Právě arcibiskup Prečan 
zastával tehdy funkci předsedy příprav-
ného výboru celého sjezdu a jeho role při 
přípravách této na české poměry monu-
mentální akce byla tak zcela zásadní. Proto 
vyvolalo jisté rozpaky rozhodnutí papeže 
Pia  XI. jmenovat ještě v  prosinci téhož 
roku kardinálem nikoliv Prečana, ale praž-
ského arcibiskupa Karla Kašpara. Toto 
jmenování mělo však svou logiku, protože 
v  olomoucké arcidiecézi už tehdy jeden 
kardinál byl: rezignovaný arcibiskup Lev 
Skrbenský, který zemřel až v roce 1938.

S  příchodem války se Prečan kvůli 
politickým okolnostem i  zhoršujícímu 

se zdravotnímu stavu přestal výrazně-
ji angažovat. K  několika málo jeho teh-
dejším významným veřejným projevům 
patřilo např. zasvěcení lidu olomoucké 
arcidiecéze Panně Marii, které uskutečnil 
v prosinci 1941. Jinak se však již natrva-
lo uchýlil do své vily na Svatém Kopečku 
u Olomouce. I  zde byl ale podroben po-
licejnímu dohledu. Nacisté ho totiž po-
dezírali, že věděl o  útěku poslance Jana 
Šrámka do zahraničí a že mu v něm do-
konce pomáhal, což byla skutečně pravda. 
Přímo na arcibiskupa se nacisté za války 
sice neodvážili vztáhnout ruku, do pozice 
jejich rukojmího se však dostal Prečanův 
sekretář, světící biskup ThDr.  Stanislav 
Zela, který se musel každý týden osobně 
hlásit na gestapu.

Prečan po válce sice ještě v letech 1945 
až 1946 oficiálně zastával funkci předsedy 
biskupské konference, je však zřejmé, že 
řízení vlastní arcidiecéze churavějící ar-
cibiskup stále více přenechával svým nej-
bližším spolupracovníkům. Jeho životní 
cesta se uzavřela 2. března 1947. Zemřel 
ve věku nedožitých 81 let na Svatém Ko-
pečku u Olomouce. Po pohřbu konaném 
8. 3. 1947 v olomoucké katedrále bylo tělo 
zesnulého arcibiskupa převezeno na Hej-
čín, kde bylo podle jeho přání pochováno 
v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje, kte-
rý sám vybudoval.  Vít Němec

Arcibiskup Prečan na kroměřížském zámku s prezidentem T. G. Masarykem  
při vojenských manévrech států Malé dohody v roce 1929.

VZPOMÍNKA NA VÝZNAMNÉHO OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA



OLDIN •  3  /  201612

Co bylo prvním impulzem, který tě 
přivedl ke službě dlouhodobě ne-
mocným?
Když děti začaly studovat na vysoké 

škole, uvědomila jsem si, že už mě nepo-
třebují tak jako dřív. Začala jsem přemýš-
let jak užitečně využít volný čas a protože 
pracuji v Charitě, rozhodla jsem se inves-
tovat svůj čas právě tam. Dalším důvodem 
byly i  osobní pohnutky. Před lety mi ze-
mřel tatínek a já jsem to strašně těžce nes-
la, protože zemřel v Bratislavě a já u něho 
nebyla. Obtížně jsem se s tím vyrovnávala 
a hospic mi pomohl v tom, že jsem si řek-
la, že tam třeba byl někdo jiný, tak jako já 
teď mohu být u někoho, ke komu nemůže 
přijít ten jeho rodinný příslušník, protože 
třeba bydlí v Praze, nebo žádného nemá.

Jaký byl tvůj první kontakt s hospi-
cem?
Šla jsem za sociální pracovnicí a hned 

první setkání pro mě bylo překvape-
ním. Pochopila jsem, že být dobrovolnicí 
v  hospici neznamená občas někoho na-
vštívit, ale že je to zodpovědné rozhodnu-
tí, ke kterému je třeba se zavázat dokon-
ce smluvně. Domluvila jsem se, že budu 
docházet pravidelně v  určitých časech 
a investuji jistý počet hodin při každé ná-
vštěvě.

Jak často působí dobrovolník v hos-
pici a jak probíhá nástup do služby?
Je to individuální. Já docházím na hos-

pic jednou týdně. Vždy mám od sociální 
pracovnice nachystaný lístek se jmény 
lidí, které bych měla navštívit. Jsou to ve-
směs kusé poznámky, například informa-

Hospic na Svatém Kopečku pomáhá těžce a nevyléčitelně nemocným 
lidem prožít důstojným způsobem poslední období života. Byl zřízen  
Arcidiecézní charitou Olomouc v bývalém poutním domě na Svatém  
Kopečku u Olomouce v roce 2002 a je jediným charitním zařízením toho-
to typu v Olomouckém kraji. Nepostradatelnou součástí každého hospi-
ce jsou dobrovolníci. Nenahrazují ošetřující personál, ale naopak jeho 
činnosti doplňují a činí tak péči o klienta komplexní. Nabízí svůj volný 
čas a schopnosti, přičemž odměnou je jim radost a uspokojení z pocitu 
užitečnosti, nikoliv finanční ohodnocení. V rámci dobrovolnictví spolu-
pracuje Hospic na Svatém Kopečku od roku 2013 s Maltézskou pomocí, 
o. p. s., Centrum Olomouc.

Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. 
(Žid 4,13)

Ladislava Hekerová, dlouholetá pracovnice Arcidiecézní charity Olomouc, pů-
sobí jako dobrovolnice v Hospici na Svatém Kopečku již několik let.

O službě dlouhodobě nemocným, dobrovolnictví  
i pocitu obnaženosti

ce o povolání, nebo jestli je klient věřící, 
abychom věděli, zda můžeme otevřít tře-
ba i duchovní téma. Informace neobsahují 
žádné osobní údaje ani diagnózu. V pod-
statě za tím člověkem jdeme, jako bychom 
šli za někým do nemocnice na návštěvu 
s  tím, že mu chceme zpříjemnit chvíle, 
naslouchat mu nebo ho i rozebrat z něja-
kého smutku.

Setkáváš se s dlouhodobě těžce ne-
mocnými lidmi upoutanými na lůž-
ko. Jak ty sama prožíváš tuto skuteč-
nost?
Sociální pracovnice ví, k  čemu má 

každá z nás vlohy, dispozice a podle toho 
nás posílá k  pacientům. Ví, že někteří 
dobrovolníci mají dar doprovodit člověka 
právě v těch posledních chvílích, držet ho 
v tichosti za ruku, modlit se… Já to mám 
vnitřně nastavené tak, že spíše navštěvu-
ji lidi, kteří si chtějí popovídat, číst nebo 
i zazpívat… Samozřejmě se také setkávám 
s těmi, u kterých jen tiše sedím a modlím 
se. Vždy si ale říkám, že Bůh na nás naloží 
jen tolik, kolik uneseme, a uvědomuji si, 
že jsem ještě nebyla u klienta v okamžiku 
jeho smrti. Věřím, že i tento moment mé 
služby je v Božích rukou… Velmi pozitiv-
ně vnímám i to, že se jako dobrovolníci se-
tkáváme na supervizích. Je povzbuzením 
navzájem se sdílet, zvláště když si nevíme 
rady s nějakou situací. Starší a zkušenější 
dobrovolníci vždy poradí, jak danou věc 
zvládnout.

Jak vnímají službu v hospici tvoji 
nejbližší?
V rodině se setkávám s otázkou, proč 

tam chodím. Oni to vnímají spíše nega-
tivně, nerozumí tomu, proč člověk chodí 
někam, kde se setkává se smrtí a k čemu 
je to dobré… Na druhou stranu ví, že tře-
ba přijdu z  práce a  jsem unavená nebo 
nazlobená, pak jdu na hospic a  vrátím 
se s  dobrou náladou. Ta vnitřní radost 
a  pokoj pramení jednak z  pocitu, který 
zažívá každý člověk, který ví, že dáváním 
i sám přijímá, a jednak také z uvědomění 
si toho, že v těch chvílích před smrtí jsou 
lidé neuvěřitelně skuteční, jsou takoví, jací 
opravdu jsou… Není tam přetvářka, faleš, 
takové to pozlátko, které si na sebe člověk 
někdy nasadí, aby nějak vypadal. Ta obna-
žená lidskost mě fascinuje…

Znamená tato obnaženost něco 
i pro tebe osobně?
Stejně jako ten člověk, který tam leží, 

má k tobě důvěru a může se najednou ote-
vřít, odhalit a říkat věci narovinu tak, jak 
je cítí, obdobně i ty jsi před tím člověkem 
svobodná v tom, co řekneš, jak se zacho-
váš, co uděláš… Člověk může připustit, 
že řekne třeba i něco, čím se ztrapní, což 
by si v  jiném prostředí jen tak nedovolil. 
Ano, uvědomuji si, že jsme tam dva lidi 
proti sobě, kteří si nemusí na nic hrát, 
nic nalhávat, mohou být k sobě otevření, 
upřímní, a to je nesmírně osvobozující…

Co bys poradila těm, kteří přemýšlí 
o dobrovolnictví?
Pokud se rozhodují věnovat svůj čas 

potřebným, ať do toho jdou, a ať se nebo-
jí, že něco ztratí, protože tím, co uděláme 
pro druhé, můžeme jedině získat.

 Eva Štefková

BL AZ E TOMU, K D O DÁVÁ

Snímek Archiv ACHO Olomouc

CHARITA
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Střípky z dějin Charity

Malé ohlédnutí za našimi programy pro školy

V této rubrice čtenář pravidelně nalezne informace o činnosti charity v letech 1921–1958, tak jak byly zaznamenány Stanislavem 
Šimíčkem, dlouholetým ředitelem olomoucké Arcidiecésní charity milosrdné lásky v Olomouci (dobová zkratka Ar-Cha). Zdrojový 
dokument je uložen ve fondu Arcidiecézní charita (milosrdné lásky) Olomouc, Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, karton  
č. 11, Schůze správního výboru Ar-Chy ze dne 1. dubna 1959, příl. č. 5. Vzpomínky jsou redakčně kráceny a ponechány v původní 
jazykové a stylistické podobě, k vydání je připravil Martin Kučera.

1. Při svém nástupu 1.  března  1928 jsem zjistil majetek 
Ar-Chy dle bilance k 31.XII.1927 v celkové částce Kčs 
884.452,– . Za deset let již vzrostlo jmění Ar-Chy na 
Kčs 1,953.130,– , tedy více než o 1,068.000,– . Za 30 let 
podle bilance k 31.XII.1958 obnášelo jmění Ar-Chy již 
4,945.257,88 a to v nové měně.

 Celkové vydání Ar-Chy /bez ústavů v Tršicích a Luko-
vě/ za rok 1928 obnášelo pouze Kč 87.667,77, za 30 let 
podle bilance k 31.XII.1958 /rovněž bez vlastních ústa-
vů v Nezamyslicích a Lukově/ již Kčs 363.086. 04.

2. Při mém nástupu měla Ar-Cha k 31.XII.1927 pouze 71 
farních odborů Charity – svých pobočných spolků teh-
dy zvaných „Ludmila“. Před jejich úřední likvidací jich 
bylo již 638, bezmála v každé farnosti arcidiecése.

3. Pro nedostatek podpory od státu jsme z počátku konali 
po celou řadu let kromě sbírek peněžních i sbírky natu-
rálií. Na úředně potvrzené sběrací listiny upisovali dár-
ci obilí, brambory, luštěniny, ovoce i vajíčka, toto zboží 
sváželi členové farních Charit a odesílali podle našeho 
rozdělovníku drahou, povozy i auty přímo námi urče-
ným ústavům na vydržování sirotků, mrzáčků a jiných 
chovanců.

4. V roce 1929 zakoupili jsme na ostrově Krku společně s diecézní Charitou v Brně pozemek ve výměře asi 10.000 m2 pro zamýšlené 
vybudování ozdravovny. Z různých příčin ku stavbě nedošlo, až teprve v roce 1930 jsme zakoupili na ostrově Lošíně pension a zařídili 
jej jako ozdravovnu pro dospělé. Pozemek na Krku byl prodán.

Chovanci charitní Útulny sv. Ludmily v Tršicích
(ZAO, pobočka Olomouc)

Na konci minulého roku Centrum pro 
školy ve spolupráci s  farností sv. Mořice 
v  Olomouci a  teologickým seminářem 
uspořádalo již poněkolikáté vánoční pro-
gram pro děti z olomouckých škol. Během 
čtyř dní se na tomto programu vystřídalo 
kolem 800 dětí z  prvního stupně asi de-
sítky škol. Jsme rádi, že se zase nové děti 
mohly dozvědět něco více o  Ježíši naro-
zeném v  Betlémě, o  kterém mají někdy 
zkreslenou představu.

Děti se nejenom vzdělávaly z  power-
pointové prezentace, ale měly také mož-
nost zasmát se u  divadla, na kterém jim 
bohoslovci představili postavy tří králů, 
kteří v nebi vzpomínají, jak to tenkrát bylo 
s  jejich návštěvou Betléma. Nakonec si 
děti v kostele prohlédly betlém a zazpíva-
ly si koledu.

Starší žáky ze základních škol jsme 
pozvali do kláštera a kostela k bratřím do-
minikánům. Sem přišlo během dvou dní 
kolem 100 žáků a bylo pro nás překvape-
ním, s jakým zájmem sledovali prezentaci, 
účastnili se diskuze a také vyplňovali pra-
covní listy.

Na závěr bych se s vámi chtěla podělit 
o  radostný okamžik, který mi připravili 
žáci jedné páté třídy. Ti mě zahrnuli mno-
ha zvědavými dotazy na prostor kostela 
a  na to, co se tam odehrává. Když jsme 
se už loučili, zeptal se jeden žák: „A křes-
ťané se také modlí, že?“ A já odpověděla, 
že samozřejmě, že je to jejich způsob roz-
hovoru s Bohem. „A nemohli bychom se 
také pomodlit?“ Po rychlém vzývání Du-
cha Svatého a  po nenápadném souhlasu 
paní učitelky jsem dětem ukázala, jak se 
dělá znamení kříže a začala jsem modlitbu 
vlastními slovy. Poděkovala jsem v ní Ježí-
ši za tyto děti a za to, že je má rád. Každý 
z  nich také přidal krátkou prosbu nebo 

poděkování. Byl to pro nás všechny velmi 
silný zážitek.

Po jejich odchodu ve mně radost 
přetrvala, protože jsem na těchto dětech 
krásně viděla, jak si Bůh umí k sobě při-
táhnout i  ty, kteří o něm vůbec nebo jen 
málo slyšeli.

Chtěla bych tímto příběhem povzbu-
dit všechny, kteří uvažují o tom, že by pro 
děti ze škol ve svém okolí uspořádali ta-
kové programy, aby se toho nebáli a  ob-
rátili se na nás. Rádi jim nabídneme vše, 
co máme připravené. První příležitost 
k  tomu bude už před Velikonocemi, kdy 
připravujeme seminář s tímto tématem

 Helena Polcrová

CHARITA / CENTRUM PRO ŠKOLY

Pozvánka na seminář Poselství křesťanských Velikonoc
Srdečně zveme všechny zájemce z řad kněží, učitelů, katechetů i laiků na seminář 

„Poselství křesťanských Velikonoc“, který se uskuteční v úterý 1. března v Olomouc na 
kurii, Biskupské nám. 2 v době od 15.30 do 18 hod. a opakovat se bude na stejném místě 
v sobotu 5. března od 9.30 do 13 hod.

Přihlášky: e-mail: polcrova@arcibol.cz
V případě zájmu více osob za vámi po domluvě ráda přijedu do vašeho děkanátu či 

farnosti.   Helena Polcrová
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Svatý rok milosrdenství z pohledu katecheze

Postní doba ve Svatém roce milosrdenství

Na internetových stránkách kateche-
tického centra (www.katechetiolomouc.
cz) jsme připravili rubriku věnovanou 
Svatému roku milosrdenství. Tato rubrika 
může být prospěšná nejen katechetům, 
ale užitek pro sebe zde může najít i každý 
věřící člověk. Rubrika totiž nabízí první 
krok k  prožívání tohoto roku, kterým je 
seznámení s  jednotlivými zásadními té-
maty Svatého roku milosrdenství: BOŽÍ 
MILOSRDENSTVÍ, SVATÁ BRÁNA MI-
LOSRDENSTVÍ, ODPUŠTĚNÍ, SKUT-
KY MILOSRDENSTVÍ, NASLOUCHÁ-
NÍ BOŽÍMU SLOVU, ODPUSTKY VE 
SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ. Ke 
každému z  těchto témat nabízíme první 
vhled do něj prostřednictvím krátkého 
textu, doporučené literatury či přednášek 
a  pořadů, které zde můžete shlédnout. 
Tento základní vhled je doplněn také na-
bídkou skript a metodik pro práci s dětmi 
na 2. stupni ZŠ a  studenty SŠ, společen-
stvími mládeže a dospělých. Pro nejmenší 
zde najdete omalovánky.

Liturgie tohoto období je mnohem 
bohatší a  poskytuje nám velkorysou na-
bídku využít oněch 40 dní k obrácení na-
šeho dosavadního života k  životu podle 
Boží vůle. V  úvodu knihy Lectio Divina 
na každý den v roce se píše „Postní doba 
je pro všechny křesťany obdobím, kdy je 
třeba pracovat na opravdové proměně 
a obnově, abychom se mohli znovu naplno 
nadechnout, urovnat všechny své zmatky, 
obnovit autentické vztahy, znovu navá-

Letošní rok má být pro mnohé z nás jedním z těch velkých roků naše-
ho života. V tomto Svatém roce milosrdenství máme dovolit Božímu 
milosrdenství, aby se nám více přiblížilo. Jednak tím způsobem, že jej 
zakusíme ve svém životě: prostřednictvím dobře prožitých svátostí smí-
ření, tematické duchovní obnovy či setkání s Boží velikostí v průběhu 
obyčejného dne; ale také tím způsobem, že my sami se zapojíme do této 
Boží iniciativy. My sami se máme naučit aktivně žít milosrdenství vůči 
našim bratřím a sestrám: skrze odpouštění velkých i každodenních vin, 
skrze pomoc a službu potřebným, kterými mohou být staří, nemocní 
a osamělí lidé v našich farnostech, ale také děti a mládež, kteří potřebují 
vychovatele a animátory na své cestě k dospělosti a křesťanské zralosti.

K Svatému roku milosrdenství se vzta-
hují také návrhy na postní aktivity, které 
však nemusí být vázané pouze na postní 
dobu, ale mohou dát podněty pro praktic-
ké rozvíjení našeho postoje milosrdenství 
v  průběhu celého roku. Aktivity mohou 
využívat jak celé farnosti či společenství, 
tak i  jednotlivé rodiny či jednotlivci. Ak-
tivita pro děti nese název „Škola malého 
milosrdenství“ a  učí menší i  větší děti 
nejprve si všímat milosrdenství ve svém 
životě (děti si např. všímají toho, co celý 

týden dělá maminka, nebo si celý týden 
zapisují, jaké dobré skutky kolem sebe 
vidí, všímají si toho, co dobrého pro ně 
Bůh udělal…). Na základě těchto osob-
ních zážitků pak tato aktivita děti vede, 
aby samy také jednaly milosrdně (obda-
rovávat potřebné, navštěvovat osamělé, 
modlit se za těžké situace ve světě). Pro 
dospělé zde nabízíme dvě aktivity: První 
je modlitba za jednotlivé rodiny ve farnos-
ti, protože modlitba má předcházet jaké-
mukoliv našemu snažení. Druhá aktivita 
se jmenuje „Dovolme Božímu království, 
aby se přiblížilo“ a  jedná se o  praktické 
rozvíjení čtyř základních projevů křesťan-
ského života: diakonie (služba), koinonie 
(společenství), martyrie (svědectví) a  li-
turgie (společně chválíme a  oslavujeme 
Boha a jeho skutky).

Pomalu končíme postní dobu a možná 
je právě nyní vhodný okamžik k tomu podí-
vat se, jak jsme ji až doposud prožili, a mož-
ná také na základě předložených podnětů se 
zkusit znovu zamyslet nad tím, jak bychom 
co nejlépe mohli vstoupit do letošních Veli-
konoc.  Martina Orlovská

Prožíváme Svatý rok milosrdenství. Je dobré se zamyslet se nad význa-
mem postní doby pro náš život. Byla by škoda, kdyby se naše postní úsilí 
omezilo na odřeknutí si něčeho, co nám chutná a co třeba jíme v míře 
větší než je žádoucí.

zat dialog s lidmi, se kterými nemluvíme, 
opravdu si odpočinout, a  tak dojít spásy. 
Nezvládli bychom to pouhou naší lidskou 
vůlí nebo rozumem, ale musíme v  sobě 
najít ochotu poslouchat Boží hlas, dovolit 
Bohu, aby nás proměnil, musíme opustit 
své cesty, kráčet po cestách Božích, zapojit 
se do dějin spásy.“

Postní doba není jen obdobím přís-
nosti a odříkání, ale také (a asi především) 
obdobím milosrdenství.

Bůh nám skrze ústa proroka Izaiáše 
říká o postu toto: „Zdalipak půst, který já 
si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, 
rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, ka-
ždé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj 
chléb hladovému, přijímat do domu utiš-
těné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li na-
hého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní 
krvi?“ (Izaiáš 58, 6–7)

Vidíme, že v tomto úryvku se Bůh mlu-
ví o  konkrétních skutcích milosrdenství, 
které by měly naše postní úsilí doprovázet, 
a  také nám dává zaslíbení: „Tehdy vyrazí 
jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá 
rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, 
za tebou se bude ubírat Hospodinova slá-
va.“ (Izaiáš 58, 8)  Lucie Cmarová

CENTRUM PRO KATECHEZI / CENTRUM PRO RODINU

E-shop katechetického centra
Centrum pro katechezi uvedlo do provozu nový internetový e-shop, který k prodeji 

různých katechetických materiálů, které má toto centrum ve své nabídce. Díky tomuto 
webovému rozhraní mají kněží, katecheté i další zájemci k dispozici novou přehlednou 
prezentaci všech těchto materiálů s možností jednoduchého objednání. Zboží je možné 
si vyzvednout v kanceláři katechetického centra (levnější varianta), nebo si je nechat 
zaslat poštou. Úhrada objednávky je pak možná buď hotově přímo na centru, na dobír-
ku, nebo také převodem na bankovní účet. Vstup do e-shopu najdete přímo na webo-
vých stránkách katechetického centra (www.katechetiolomouc.cz). Těšíme se na vaši  
návštěvu.   Vít Němec
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Z E Ž IVOTA B OHOSLOVC Ů

KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ 

Snímek Archiv ACHO Olomouc

Futsalový turnaj
Poslední víkend před „pololetními prázdninami“ v  sobotu 6.  úno-

ra se skupina bohoslovců i  s otcem spirituálem vypravila na futsalový 
turnaj do Moravského Písku. Většina kluků už měla na fakultě úspěšně 
zvládnuté zkoušky zimního semestru, a tak se naskytl prostor pro rekre-
aci. Turnaje se zúčastnilo osm týmů složených především z ministran-
tů jednotlivých farností. Při zahájení všichni přítomní začali společnou 
modlitbou, následovalo několik organizačních informací a  poté se již 
přistoupilo k futsalovým kláním. Většina zápasů byla dosti vyrovnaná. 
Cesta seminárního týmu však skončila ve čtvrtfinále. Vítězem celého 
turnaje se stal tým z Násedlovic. Zápasy doprovázela dobrá atmosféra 
a vše se obešlo bez vážnějšího zranění. Poděkování patří všem, kteří tur-
naj připravovali a kteří se jakkoliv podíleli na jeho chodu. Dá-li Pán Bůh, 
těšíme se na příští rok.                                                            Vojtěch Libra

Adorační den v kněžském semináři
Každé ráno se bohoslovci modlí za vybrané farnosti přímluvou, aby 

jim Pán odplatil jejich modlitby za seminář a  zahrnul je svým požeh-
náním. Na jednotlivé dny připadají ty farnosti, které by měly mít v mo-
ravských diecézích právě adorační den. Také v  kněžském semináři se 
uskutečnil, a  to v  neděli 24.  ledna. Při ranní mši svaté, kterou sloužil 
otec vicerektor, jsme se všichni zamýšleli nad významem přímluvné 
modlitby. Otec pozval bohoslovce k rozhovoru s Pánem a k díkůčinění 
za všechny milosti, které se nám dostávají. Často je to právě skrze lidi, 
které třeba vůbec neznáme nebo skrze ty, na něž málokdy vzpomínáme. 
Jak velkou hodnotu má tato stálá modlitba starých babiček, řeholníků 
a všech, kteří se k ní připojují. Otec vicerektor dokreslil toto téma zají-
mavými osobními svědectvími. Připomněl také příběh z  italské vesni-
ce Lu Monferrato, kde se na konci 19. století scházely matky k modlit-
bám za kněžská a řeholní povolání a odkud také později vzešlo více než 
tři sta kněží. Po celý den se bohoslovci po dvojicích střídali na stráži 
před Nejsvětější svátostí a až do večera byla možnost k osobní adoraci.  
Na závěr dne se seminární společenství shromáždilo v kapli, aby zakon-
čilo adorační den a poděkovalo za nezasloužené dary, kterými Bůh ob-
darovává člověka.                                                                         Vojtěch Libra

Návštěva otce arcibiskupa v kněžském semináři
Letošní 4. neděle v mezidobí připadla na 31.  ledna, což je den pa-

mátky sv. Jana Boska. A  právě tento světec je křestním patronem na-
šeho otce arcibiskupa Jana Graubnera. Na pozvání rektora semináře 
zavítal otec arcibiskup do kněžského semináře, kde s bohoslovci oslavil 
své jmeniny. Setkání začalo tím nejkrásnějším způsobem – mší svatou. 
Ve druhém čtení této neděle zazněl hymnus na lásku od svatého Pavla. 
A právě láska, jak řekl otec arcibiskup v kázání, je to naprosto zásadní 
v kněžské službě. Plnění povinností i vzdělání jsou důležité, ale nestačí. 
Musíme mít skutečný vztah, mít pevnou důvěru v Pána. Proto vyzval 
přítomné bohoslovce, aby se naplno připravovali na kněžskou službu. 
Výmluvy na to, že je ke svěcení ještě hodně času, označil za ztrátu času. 
Před závěrečným požehnáním bohoslovec 1. ročníku Jan Stejskal popřál 
otci arcibiskupovi ve verších a blahopřání zakončil sbor písní ke sv. Janu 
Boskovi. Po společném obědě se ještě otec arcibiskup setkal s bohoslovci 
olomoucké arcidiecéze, kterým moudře odpovídal na jejich nejrůznější 
dotazy.                                                                                     Michal Staufčík

Oslava narozenin  
otce biskupa Josefa

V neděli 17. ledna zavítal do kněžského semináře otec 
biskup Josef Hrdlička, aby společně s  bohoslovci oslavil 
své narozeniny. Setkání začalo mší svatou, v jejímž úvodu 
rektor semináře P.  Antonín Štefek přivítal otce biskupa 
a  přirovnal naše společenství k  oslavující rodině, která 
tvoří jednotu. Téma jednoty se pak prolínalo celou boho-
službou, protože tato neděle předcházela Týdnu modliteb 
za jednotu křesťanů. Otec biskup Josef se v homilii podělil 
s bohoslovci o své myšlenky, které vyšly z jeho rozjímání 
v uplynulých dnech. Navázal na evangelium, které vyprá-
vělo o zázraku v Káně galilejské. Začal od významu vody, 
bez níž nemůže existovat biologický život a z níž se také 
ve křtu rodí nový duchovní život. Přes víno z evangelia se 
pak dostal až ke Kristově krvi, která je tekutinou nejvyšší 
hodnoty. Otec biskup ji přirovnal k obrovskému oceánu 
Božího milosrdenství, který omývá celý svět od jeho hří-
chů. V závěru mše svaté bohoslovci poděkovali otci bis-
kupovi Josefovi za jeho službu a modlitby a popřáli mu, 
aby stále chodil po Božích cestách a aby podle Mariiných 
slov z  dnešního evangelia udělal všechno, co mu Ježíš 
řekne. Setkání poté pokračovalo společným obědem, po 
němž byl i prostor k přátelskému rozhovoru mezi otcem 
biskupem a bohoslovci.                               Martin Mokrý
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BŘEZEN 2016

Z DIÁŘE
ARCIBISKUPSTVÍ

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

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

arcibiskup Jan

2. 3. středa
 15.00 hod. • Praha – setkání zástupců České biskupské 

konference a vedení Svazu měst a obcí • arcibiskup Jan

6. 3. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá u příležitosti  

8. výročí úmrtí Chiary Lubichové • arcibiskup Jan
 17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (Arcibis-

kupský kněžský seminář) • arcibiskup Jan

10. 3. čtvrtek
 9.30 hod. • Blansko – porada děkanů • arcibiskup Jan

12. 3. sobota
 9.00 hod. • Zlín – farní rekolekce – arcibiskup Jan
 13.30 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá pro varhaníky • 

biskup Josef

18. 3. pátek
 9.30 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – poutní mše svatá 

k Panně Marii Bolestné • arcibiskup Jan

19. 3. sobota
 setkání mládeže v děkanátech • arcibiskup Jan

20. 3. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – Květná neděle • arcibiskup 

Jan

24. 3. čtvrtek
 9.30 hod. • Olomouc – dóm – Missa Chrismatis • arcibiskup  

Jan a biskup Josef
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá na památku  

Večeře Páně • arcibiskup Jan a biskup Josef

25. 3. pátek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – obřady Velkého pátku •  

arcibiskup Jan a biskup Josef

26. 3. sobota
 20.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – velikonoční  

vigilie • biskup Josef
 21.00 hod. •  Olomouc – dóm – velikonoční vigilie •  

arcibiskup Jan

Uzavřeno k 18. 2. 2016
Změna programu vyhrazena

27. 3. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zmrtvýchvstání 

Páně • arcibiskup Jan a biskup Josef
 15.00 hod. • Droždín – žehnání opraveného kříže • biskup 

Josef

BŘEZEN 2016

Úmysl všeobecný
Aby rodiny v  obtíž-
ných situacích dostá-
valy 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.

DUBEN 2016

Úmysl všeobecný

Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svoji  
neocenitelnou práci.

Úmysl evangelizační
Aby afričtí křesťané uprostřed politicko-náboženských střetů 
vydávali svědectví lásky a víry v Ježíše Krista.

Úmysl národní
Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný zájem 
o  lidi hledající, konvertity a  nově pokřtěné, aby poznali naši  
církev jako rodinu a našli v ní svůj domov.


