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Neděle Božího
milosrdenství
v rodinách
V roce 2000 papež sv. Jan
Pavel II. ustanovil 2. neděli
velikonoční svátkem Božího milosrdenství. Zvláště
v letošním roce se tento den
může stát opravdovou slavností milosrdenství nejen
v našich chrámech, ale také
v našich rodinách.…
(strana 2)

Potvrzena papežská cesta
do Polska na SDM
Ve dnech 27. až 31. července 2016 bude papež František
na pastorační návštěvě v Polsku. Jak oficiálně ohlásilo Vatikánské tiskové středisko, Svatý
otec přijal pozvání nejvyšších
státních představitelů Polské
republiky a tamních biskupů
a zúčastní se v těchto dnech
Světových dní mládeže v Krakově...                            (strana 3)

Čtvrt století starý kluk
Říká se, že jediný čas je spravedlivý, měří všem stejně. Je ovšem jedna výjimka, kterou
je kluk Nezbeda. Ten nestárne, je stále klukem, i když mu od jeho „narození“ uběhlo
téměř pětadvacet let. Před čtvrt stoletím začal vycházet dětský časopis Nezbeda...
(strana 12 až 13)
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SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ

Neděle Božího milosrdenství v rodinách
V roce 2000 papež sv. Jan Pavel II. ustanovil 2. neděli velikonoční svátkem Božího milosrdenství. Zvláště
v letošním roce se tento den může stát opravdovou
slavností milosrdenství nejen v našich chrámech, ale
také v našich rodinách. Na světovém setkání mládeže
s papežem v červenci tohoto roku budou mladí z celé
země rozjímat nad slovy Matoušova evangelia „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“
(Mt 5, 7)
Vezměme si je jako podklad pro prožití svátku Božího milosrdenství v našich rodinách.
Víme, že na každou slavnost je dobré se dopředu připravit. Přípravou na tento svátek může být krátká domácí modlitba v předvečer slavnosti. Předkládáme vám několik tipů, jak by mohla modlitba
v rodině proběhnout. Přejeme vám, ať se na svátek Božího milosrdenství dobře připravíte a ať je pro vaši rodinu (domácí i farní)
skutečnou slavností, při níž vás zahrnou proudy milosrdenství.

1. Znamení kříže
2. Úvodní modlitba / modlitba vlastními slovy

Dospělí:
Milosrdný Bože, zveme Tě v tuto chvíli, v předvečer svátku Božího
milosrdenství do naší rodiny. Prosíme Tě, ať každý z nás víc zakusí
Tvé milosrdenství a ať ho potom také projevujeme více jeden druhému. Amen.
Děti:
Pane Ježíši, Ty nás máš rád, odpouštíš nám naše hříchy a zapomínáš na to, co jsme kdy udělali špatně. Prosíme Tě, nauč nás také
odpouštět a zapomínat na to, čím nám druzí ublížili, abychom se
měli v naší rodině víc rádi.

3. Krátký úryvek z Bible

„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5, 7)

4. Diskuze nad úryvkem

Zeptejme se jednotlivých členů rodiny, co pro ně znamená slovo
milosrdenství. Malým dětem můžeme slovo víc vysvětlit.
Pro každého člena rodiny nachystejme jeden lísteček, na který každý napíše (za malé děti to udělají rodiče) jednu věc, kterou si přeje,
aby pro něho někdo jiný z rodiny v následujícím týdnu udělal. Lístečky si potom dejte na nějaké viditelné místo.

5. Rodinné přímluvy

Každý z rodiny může za něco poprosit. Můžeme zahrnout prosby za potřeby vlastní rodiny, ale i všech rodin na celém světě, které
trápí neodpuštění, neláska či sobectví.

6. Modlitba korunky k Božímu milosrdenství

Buď se můžeme pomodlit korunku celou, nebo s dětmi třeba jen jeden desátek. Využít můžeme také zpívanou verzi. Jako příklad uvádíme
zhudebněnou verzi korunky od sester z Kongregace sester Matky Božího milosrdenství (http://www.kmbm.cz/Milosrdenstvi/Korunka).

7. Závěrečná modlitba / zpěv

Vlastními slovy:
Pane Ježíši, děkujeme Ti, že jsi obětoval svůj život za naše hříchy. Očekáváme Tvé milosrdenství a prosíme Tě, přijď do naší rodiny
a zahrň ji tím, co nejvíce potřebuje.
Prosíme Tě o odpuštění všeho, čím jsme si ublížili a prosíme Tě, dej nám více lásky k Tobě i k sobě navzájem. Amen.
Nebo:
Můžeme využít Modlitbu papeže Františka k Svatému roku milosrdenství.
Zakončit můžeme zpěvem velikonoční písně.
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L I S T Z K A L E N DÁ Ř E
Duben 2016
2. duben – Mezinárodní den dětské knihy – výročí narození Hanse Christiana Andersena v roce 1805
15. 4. 1926 zemřel v Olomouci Mons. ThDr. Karel Wisnar, světící biskup olomoucký
(90 let)
18. 4. – Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel – vyhlášen na zasedání UNESCO v roce 1983
 (jpa)
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Potvrzena papežská cesta do Polska na SDM
Ve dnech 27. až 31. července 2016 bude papež František na pastorační návštěvě
v Polsku. Jak oficiálně ohlásilo Vatikánské tiskové středisko, Svatý otec přijal pozvání nejvyšších státních představitelů Polské republiky a tamních biskupů a zúčastní se v těchto dnech Světových dní mládeže v Krakově. Prezentován byl následující návrh programu této apoštolské cesty.
Ve středu 27. července papež František přistane na krakovském letišti, aby se vzápětí setkal s prezidentem Polské republiky a místní biskupskou konferencí. Podle předběžného programu pak téhož dne večer promluví z okna krakovského arcibiskupství, ze
kterého se obracel k mladým lidem sv. Jan Pavel II.
Na čtvrtek 28. července se předpokládá zastávka v Čenstochové a soukromá modlitba před tamní ikonou Černé Madony. Svatý otec bude v klášteře na Jasné Hoře slavit
mši svatou u příležitosti tisícího padesátého výročí evangelizace Polska.
V pátek 29. července jsou na programu návštěva koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau a odpoledne křížová cesta v Krakově.
Na sobotu 30. července se plánuje návštěva svatyně Božího milosrdenství v Krakově-Lagiewnikách. Podle předběžného návrhu programu zde papež projde Svatou branou baziliky a poté se odebere do kaple, kde je pohřbena sv. Faustyna Kowalská. Petrův
nástupce bude na poutním místě slavit mši svatou s kněžími, řeholníky a seminaristy.
Předpokládá se, že papež v bazilice vyzpovídá několik mladých lidí. Večer Svatý otec
povede modlitební vigilii v rámci Světových dní mládeže.
Poslední červencovou nedělí se zakončí jak papežská cesta, tak Světové dny mládeže. Dopoledne bude papež sloužit nedělní eucharistii s vysláním mladých lidí, odpoledne se pak setká s organizačním výborem a sponzory Světových dní mládeže.
Ve večerních hodinách po oficiálním rozloučení odletí do Říma.
 (www.radiovaticana.cz)

Čtvrt století starý kluk.............. 12 – 13
Katechetický seminář
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Ze života bohoslovců....................... 15
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A K T UA L I T Y
Projekt zmapuje
osobnost biskupa
Karla z Lichtensteinu

Muzeum umění Olomouc stojí na
prahu svého největšího vědeckého
projektu nazvaného „Za chrám, město
a vlast“. Na projektu budou spolupracovat také Univerzita Palackého v Olomouci a Masarykova univerzita v Brně
prostřednictvím čtyř desítek odborníků na historii umění.
Téměř 19 milionů korun bude využito
na komplexní interdisciplinární vědecké
zpracování odkazu jedné z nejvýznamnějších osobností kulturní, politické a duchovní scény střední Evropy druhé poloviny 17. století – olomouckého biskupa
Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–
1695). Stal se symbolem hospodářské
a kulturní obnovy v době rekatolizace.
Mimořádný význam sehrál jako mecenáš
umění. Zaměstnával mnoho umělců, zakoupil obrazovou sbírku celoevropského
významu a na vysokou úroveň na svém
dvoře pozvedl většinu uměleckých odvětví. Významným způsobem se zapsal
do podoby moravských měst (Olomouc,
Kroměříž, Holešov, Vyškov), kde vystavěl reprezentativní rezidence včetně unikátních zahrad. Na základě konfrontace
s nejvýznamnějšími evropskými kulturními a duchovními centry (Vídeň, Londýn,
Paříž) zprostředkoval střední Evropě nastupující barokní zkušenost.
 Jiří Gračka

Nový web přiblíží 800 let
historie Řádu kazatelů

V roce oslav 800. výročí od založení
dominikánského řádu, u příležitosti kanonické vizitace bratří a sester působících v České republice magistrem řádu
Brunem Cadoré, byla spuštěna česká
verze stránek věnujících se 800leté historii této řeholní rodiny.
Na adrese http://800lethistorie.op.cz
naleznete zejména obsáhlou sekci věnovanou zakladateli řádu sv. Dominikovi,
zahrnující kromě podrobného životopisu a vypravování o jeho zázracích také
bohatý obrazový doprovod, dále pak
šest videí věnujících se svatým dominikánským místům, hagiografický katalog
dominikánských světců a v neposlední
řadě i životopisné informace o dalších
významných osobnostech vzešlých z kazatelského řádu (papežové, kardinálové,
teologové papežského domu apod.).
 (ado)

Národní pouť do Krakova

Česká biskupská konference vyhlásila na 28. 5. 2016 celonárodní pouť do Krakova v rámci Svatého roku milosrdenství.
Program v Krakově zajišťuje Radio Proglas (www.proglas.cz):
9.00 zpěvy, texty a úvahy
10.30 mše svatá, kterou slouží kardinál Dominik Duka, kázání má olomoucký
arcibiskup Jan Graubner
12.00 oběd z vlastních zásob, prohlídka poutního areálu, volno
13.30 souběžný program na třech místech (koncert Scholy brněnské mládeže,
přednáška biskupa Pavla Posáda nebo adorace s biskupem Janem Vokálem)
15.00 korunka k Božímu milosrdenství
15.30 putování do chrámu sv. Jana Pavla II.
16.00 ukončení programu
Poutníci mohou do Krakova cestovat prostřednictvím cestovních kanceláří působících v naší arcidiecézi (AWERTOUR Zábřeh, MIKLAS TOUR Prostějov a KUČERA
Zlín). Nabízené poutní zájezdy najdete na webových stránkách těchto kanceláří. Poutníci však mohou cestovat i samostatně osobními auty nebo si farnost zorganizuje autobus
sama. V obou případech však budou poutníci potřebovat poutnický balíček za 200 Kč,
ve kterém budou materiály pro pouť; příspěvek bude sloužit na pokrytí organizačních
nákladů (informace na www.proglas.cz).		
 P. František Hanáček
poutní referent

Misionáři milosrdenství v olomoucké arcidiecézi

Zvláštní poslání od samotného papeže Františka obdrželo 16 kněží z českých
a moravských diecézí: jako misionáři milosrdenství mají pravomoc udělit ve Svatém roce milosrdenství odpuštění i zcela specifických hříchů. Olomoucká arcidiecéze má dva kněze – misionáře milosrdenství:
P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc – tel.: 731 402 051,
e-mail: bohumir.vitasek@acho.charita.cz,
Zpovídá v katedrále v Olomouci v neděle (9.30 až 10 hod.) a čtvrtky (17 až 18 hod.).
P. ThLic. Lukasz Karpiňski, SchP, administrátor ve Strážnici u Svatého Martina –
tel.: 773 750 967, e-mail: luksp@centrum.cz
Nabízí svoji službu – duchovní obnova, exercicie, kázání ve farnosti apod., dále službu zpovědníka ve Strážnici u Panny Marie (každé pondělí od 17.30 do 18.30 během
adorace, pak během týdne podle domluvy).
Misionář milosrdenství může rozhřešit i hříchy vyhrazené Svatému otci:
1. Zneuctění Nejsvětější Eucharistie (kán. 1367 CIC)
2. Fyzické násilí spáchané na papeži (kán. 1370 CIC)
3. Rozhřešení osoby spoluvinné v hříchu proti 6. přikázání Božímu (kán. 1378 CIC)
4. Přímé vyzrazení zpovědního tajemství (kán 1388 CIC)
 (aco)

Evangelium do kapsy podle Paulínek

Koncem února vydaly sestry paulínky 15 000 výtisků úspěšného mini titulu do
kapsy. K dostání v knihkupectvích či e-shopu za 39 Kč. Toto kapesní vydání obsahuje text všech čtyř evangelií v katolickém liturgickém překladu.
Vydáním dalšího Evangelia do kapsy Paulínky reagují na velký zájem o zpřístupnění Evangelia širokému spektru
zájemců a o formát, který by dobře
odpovídal potřebám nemalého počtu čtenářů.
Papež František stále vybízí
k časté četbě Evangelia: „Pamatujte na Evangelium. Noste ho s sebou v kapse či tašce a během dne
si kousek z něho přečtěte.“
Více: http://paulinky.cz/obchod/
detail/Evangelium-do-kapsy
 (čbk)
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Výměna roku

El Grecův obraz „Klanění pastýřů“ bude v červnu součástí oslav desátého výročí otevření Arcidiecézního muzea Olomouc, které je součástí Muzea umění. Dílo
světoznámého španělského manýristy do Olomouce zapůjčí věhlasné Metropolitní
muzeum v New Yorku výměnou za zápůjčku Tizianova obrazu „Apollón a Marsyas“ ze sbírek olomouckého arcibiskupství. Výměna je dalším dokladem vynikající
spolupráce arcibiskupství a Muzea umění Olomouc, které pečuje o církevní sbírky
soustředěné v kroměřížském zámku.
Do Metropolitního muzea v New Yorku se v polovině února stěhoval z kroměřížského zámku světoznámý obraz „Apollón a Marsyas“ (po roce 1550) od italského renesančního malíře Tiziana.
Jedno z nejcennějších
malířských děl na světě je od 2. března vystavené v Met Breuer,
nově otevřené budově
muzea, kterou navrhl
architekt Marcel Breuer. Podle olomouckého arcibiskupa Jana
Graubnera je zápůjčka
mimořádnou příležitostí pro prezentaci České republiky.
„Tizianův obraz je dílo
světového významu a zájem o jeho zapůjčení má mnoho galerií. Nelze všem vyhovět,
protože časté přemísťování by obrazu uškodilo. Zapůjčení do Metropolitního muzea
je ovšem výjimečnou událostí. Je to mimo jiné reprezentace naší vlasti a naší péče
o kulturní památky a snad také pozvánka pro americké turisty k návštěvě Kroměříže.
V Olomouci se tak na oplátku objeví klenot z tamních sbírek, a to obraz „Klanění pastýřů“ od španělského malíře El Greca, který ještě v České republice nebyl vystavený,“ řekl
olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Kvůli náročné reinstalaci je stálá expozice od 7. března uzavřena a slavnostně bude
otevřena 2. června. El Grecovo „Klanění pastýřů“ bude její součástí do 4. září.
Muzeum umění Olomouc je třetí největší institucí svého druhu v České republice. Spravuje tři pracoviště – Arcidiecézní muzeum Olomouc, Arcidiecézní muzeum
Kroměříž a Muzeum moderního umění. Pečuje o téměř 200 tisíc sbírkových předmětů
starého, moderního a současného umění z vlastních sbírek a ze sbírek olomouckého
arcibiskupství.		
 (ado)

Vnímání Boží krásy v díle G. M. Hopkinse

Čtrnáct let poté, co v olomouckém nakladatelství Refugium vyšla sbírka poezie
„Svíce uvnitř“ anglického básníka a kněze, jezuity Gerarda Manleyho Hopkinse
(1844–1889), vychází v překladu Mons. Josefa Hrdličky nové, o další básně rozšířené vydání pod názvem „Jsem výšleh z ohně k ohni“.
Hopkinsova poezie obsahuje pronikavou a silnou výpověď o Bohu a člověku, o životě, lásce a smrti, přírodě a vesmíru.
Dotýká se zásadních hlubinných otázek
našeho lidství a víry. Kniha obsahuje
i tři cenné studie o Hopkinsovi (autory jsou P. Michal Altrichter, SJ, dále
Curt Hohoff a Peter Bujko, slovenský
jezuita).
Dílo je určeno všem, kdo mají odvahu se otevřít radosti ze zázraku stvoření
i útěše víry v Tvůrce, a to jak ve ztišení
kontemplace, tak v prorockém tranzu,
který tato poezie nejvyššího řádu obsahuje. Zaujme i ty, kdo hledají smysl
naplněného života a cesta krásy je jim
obzvláště blízká. Kniha je vyzdobena
výtvarnými motivy umělce Jana Jemelky.
Podrobnosti na webu nakladatele:
www.refugium.cz
 Jiří Gračka
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Den modliteb
za úctu k životu
Z rozhodnutí České biskupské konference již od roku 1991 slavíme den Zvěstování Páně jako „Den modliteb za úctu
k počatému životu a za nenarozené děti.“
V naší arcidiecézi se v ten den už řadu let
scházíme k bohoslužbě v Napajedlích,
kde Anička Zelíková obětovala svůj život
Bohu na smír za potraty. Letošní bohoslužba se v Napajedlích koná v pondělí
4. dubna. V 17.15 hod. začíná adorace,
v 18 hod. mše svatá a po ní se jde na hřbitov, kde se modlíme růženec.
 (aco)

Studentský Velehrad
Ve dnech 21. až 24. dubna se na Velehradě uskuteční setkání vysokoškoláků.
Akce se koná každé dva roky a účastníci
se mohou těšit na společné slavení liturgie, přenášky zajímavých hostů (např. Jiří
Strach, Karel Satoria), koncerty, diskuze
ve skupinkách a mnohé další. Na webu:
studentskyvelehrad.cz již byla spuštěna
registrace, informace můžete sledovat
i na Facebooku. Pro ty, kdo by chtěli přiložit ruku k dílu, nabízíme zapojení mezi
dobrovolníky do přípravných týmů.
 Kateřina Stoklásková

Kancionál online
i v mobilní aplikaci

Společný zpěvník českých a moravských diecézí Kancionál je nyní online. Pro majitele zařízení s operačním
systémem Android je k dispozici také
offline verze oblíbeného zpěvníku.
Elektronický kancionál vytváří skupina dobrovolníků pod hlavičkou portálu
Liturgie.cz a se svolením České biskupské
konference. Zájemcům je k dispozici online verze nebo offline aplikace pro zařízení se systémem Android.
Stránky www.kancional.cz i aplikace
jsou elektronickou kopií knižního vydání
Kancionálu – společného zpěvníku českých a moravských diecézí včetně obou
jeho dodatků – Olomouckého a Královéhradeckého.
Zájemci zde naleznou jednotlivé písně a modlitby seřazené podle čísel tištěné verze. Stránky obsahují také abecední
a číselný seznam písní. V současnosti není
ještě projekt kompletní, některé písně
nebo noty tedy mohou chybět.
Jak tvrdí autoři webu, cílem není nahrazení papírové formy Kancionálu, avšak
jeho vhodné doplnění tam, kde papírová
forma není dostupná.
 (čbk)
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Nový rektor
Jihočeské univerzity
pochází z Kyjova

Dosavadní děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích docent
Tomáš Machula,
Ph.D., Th.D., byl
3. března 2016
z volen nov ým
rektorem tamní
univerzity.
Nově zvolenému rektorovi,
který je rodákem
z Kyjova (nar.
1971), letos končí
mandát děkana teologické fakulty, kterou
vede od roku 2008.
 (ps)

Zemřel zakladatel MSKA
Bohumír Lang

Ve věku 91 let zemřel 2. března 2016
v Brně prof. MUDr. Bohumír Lang, zakladatel a první předseda Moravskoslezské křesťanské akademie (MSKA).
Rodák z Vyškova, studoval na univerzitách v Brně a Olomouci biologii
a biochemii, od roku 1976 pracoval jako
vedoucí oddělení klinické a experimentální biochemie v dnešním Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Hned v polistopadových dnech roku 1989 navázal na
svou spolupráci a aktivity s katolickými
akademiky na Moravě, v Rakousku,
Německu a vzdálenějším zahraničí a podnítil vznik
katolického akademického spolku na
Moravě. Ve spolupráci s Mgr. Tělupilem, doc. Černým,
prof. PhDr. E. Petrů v Olomouci, s JUDr.
M. Razikem, prof. Augustinem Svobodou a dalšími katolickými akademiky
v Brně, po konzultacích s olomouckým
arcibiskupem ThDr. Františkem Vaňákem
a pražským arcibiskupem kardinálem
ThDr. Františkem Tomáškem založili
Moravskoslezskou křesťanskou akademii
se sídlem v Brně a pobočným pracovištěm v Olomouci. Postupně pak vznikaly
regionální pobočky i v dalších městech –
Zlíně, Šumperku, Třebíči a jinde s cílem
poukazovat na to, že věda a víra nestojí
proti sobě, ale vzájemně se doplňují. Profesor Lang uvedl v život časopis DIALOG
EVROPA XXI., který se měl stát platformou pro dialog o aktuálních otázkách
Evropy v blížícím se 21. století. Do roku
1997 tento časopis jako šéfredaktor také
vedl.
 Jiřina Štouračová

ZPRAVODAJSTVÍ

Zemřel profesor Miloslav Pojsl

Ve věku 70 let zemřel v Olomouci 16. února 2016 po vážné nemoci prof. PhDr.
Miloslav Pojsl, vedoucí Katedry církevních dějin a dějin křesťanského umění na
Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a dlouholetý spolupracovník s Arcibiskupstvím olomouckým.
Po završení gymnázia studoval v letech 1964 až 1969 obor historie – archivnictví na
Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Následně od roku 1969
studoval čtyři semestry na olomoucké pobočce Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě
v Litoměřicích. Od roku 1971 působil tři roky ve Slováckém Muzeu v Uherském Hradišti a v letech 1974 až 1977 v Lidovém spotřebním družstvu Jednota Olomouc jako plánovač. Od roku 1977 byl zaměstnán jako odborný pracovník a vedoucí oddělení evidence
a dokumentace na tehdejším Okresním středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Olomouci. Po reorganizaci instituce byl přijat do Galerie Krajského vlastivědného
muzea v Olomouci, kde působil až do
roku 1990. V témže roce byl přijat do
funkce odborného asistenta na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od počátku vedl a postupně budoval katedru
církevních dějin a dějin křesťanského
umění. V letech 1991 až 1994 byl proděkanem fakulty. V roce 1991 se habilitoval na Filozofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci a koncem roku
1999 byl jmenován profesorem dějin
křesťanského umění.
Profesor Pojsl se ve své odborné
praxi věnoval dějinám umění křesťanského starověku a středověku, historii
Velké Moravy, Velehradu, olomouckých biskupů, sakrální architektury či
Prof. Miloslav Pojsl (vlevo)
vývoje pohřbívání v křesťanské tradici.
při
jedné z jeho návštěv Říma
Četné z jeho prací je možno označit za
objevné a průkopnické. Publikoval v mnoha odborných časopisech. Z velké řady monografií je možno uvést např. Velehrad. Stavební památky bývalého cisterciáckého kláštera
(Brno 1990); Olomouc očima staletí (Olomouc 1992); Velehrad v památkách osmi století
(Praha 1997); Dvanáct století naší architektury (Olomouc 1998); Sepulkrální památky
na Moravě a ve Slezsku do roku 1420 (Olomouc 2006); Olomoučtí biskupové a arcibiskupové a jejich pohřební místa (Uherské Hradiště 2013); Velkomoravské otazníky (Uherské Hradiště 2014); Počátky církevní organizace na Moravě. Biskupství a arcibiskupství
v Olomouci (Uherské Hradiště 2015). Od devadesátých let minulého století byl editorem
a redaktorem edice Církevní památky.
Během svého dlouholetého pedagogického působení vedl desítky bakalářských
a magisterských prací. Byl členem mnoha univerzitních grémií v Olomouci i na jiných
univerzitách v České republice. S Arcibiskupstvím olomouckým se podílel na přípravě
četných historických projektů, dlouhá léta působil v subkomisi pro sakrální umění při
arcibiskupství.
V profesoru Pojslovi odešel nejen významný odborník a neúnavný propagátor dějin
Olomouce, Moravy, Říma a křesťanské kultury, ale též hluboce věřící křesťan, který pokorně a s vyrovnaností očekával setkání s Nejvyšším Pánem.
 Vít Hlinka

Zemřel P. Bedřich Jagoš

Ve věku 89 let zemřel v Kroměříži 21. února 2016 P. Bedřich Jagoš, čestný
kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži.
P. Bedřich Jagoš se narodil 1. ledna 1927 v Lipově. Kněžské
svěcení přijal 23. června 1968 v Brně. Působil v duchovní správě těchto farností: Frenštát pod Radhoštěm, Razová, Bílčice,
Křišťanovice, Dvorce, Domašov nad Bystřicí, Hraničné Petrovice,
Hoštejn, Hynčina, Maletín, Mírov, Zábřeh na Moravě, Svébohov,
Postřelmov, Dlouhomilov, Lesnice a Popovice u Uherského Hradiště. V roce 2011 odešel na odpočinek do kláštera Milosrdných
sester sv. Kříže v Kroměříži, kde obětavě sloužil až do konce svého života.
Poslední rozloučení se zesnulým se uskutečnilo 26. února 2016 v kapli Domova
sv. Kříže v Kroměříži a následně pak v kostele Všech svatých v Lipově, kde byl poté pohřben do rodinného hrobu.		
 (jpa)

ZPRAVODAJSTVÍ / HLASY A OHLASY

Arcibiskup Graubner vedl
ve Zlíně duchovní obnovu

Postní duchovní obnovu ke Svatému roku milosrdenství na téma Buďte
milosrdní jako Otec vedl v sobotu 12.
března ve Zlíně olomoucký arcibiskup
Jan Graubner. Duchovní obnova, které
se zúčastnilo téměř 450 lidí, se konala
v aule místního Academia centra.
Arcibiskup Jan vstoupil do zaplněného sálu za velkého potlesku všech účastníků a za zpěvu hymnu Svatého roku
milosrdenství, který speciálně pro tuto
příležitost nacvičila zlínská mládežnická
schola. Hlavním cílem setkání bylo sdělit
lidem, jak uvést do praxe výzvu Svatého
otce, abychom byli „milosrdní jako Otec“.
V dopoledních tématech vyzval arcibiskup Jan přítomné ke konání konkrétních skutků tělesného i duchovního milosrdenství.
„Kdykoliv vykonáme skutek lásky, necháváme v sobě působit Boha. Přinášíme
ho lidem a dáváme jim možnost setkat se
s ním. Spojením sil zvýšíme efekt a můžeme spustit uzdravující lavinu odpuštění,“
uvedl arcibiskup. Podle něho je odpuštění barometrem věrohodnosti naší víry.
Svatý rok milosrdenství nás zve, abychom
ukončili staré spory, odpustili staré křivdy
a smířili se se všemi. Dává nám šanci změnit své životní postoje a uzdravit náš vztah
s Pánem. Otec arcibiskup předložil lidem
mnoho možností, jak konkrétně projevovat druhým milosrdenství.

Snímek Nadační fond CREDO

V odpolední části programu nazvané
Zeptej se svého arcibiskupa byl prostor
pro dotazy od účastníků. Nejčastěji se
přítomní lidé zajímali o možnost odpuštění konkrétních vin v tomto mimořádném roce, zajímala je také migrační krize
a náhled otce arcibiskupa na olomouckou
arcidiecézi.
Po celý den psali účastníci duchovní
obnovy otci arcibiskupovi také své vzkazy a rozhodnutí, co jim Svatý rok milosrdenství přináší, k čemu je motivoval,
jaké skutky milosrdenství a odpuštění již
vykonali. Po skončení duchovní obnovy
následovala projekce velkofilmu Umučení
Krista.
 Jarmila Barboříková
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Napsali jste
Duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem
v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
O posledním únorovém víkendu se v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži uskutečnila duchovní obnova pro mládež s P. Vojtěchem Kodetem, OCarm. Zúčastnilo se
jí přes 160 mladých lidí, kteří naslouchali slovům otce Vojtěcha v jeho promluvách
zaměřených na téma milosrdenství.
Během sobotního dne měli mladí lidé možnost přistoupit ke svátosti smíření
u osmi zpovědníků, zúčastnit se tiché adorace v odpoledních hodinách a netradiční
videoklipové křížové cesty s P. Pavlem Šupolem, nebo setrvat v modlitbě během celonoční adorace v kapli Panny Marie. V neděli dopoledne mohli účastníci vyslechnout
závěrečnou promluvu P. Vojtěcha v aule a pak se přesunuli do kostela sv. Mořice, kde
společně slavili mši svatou i s kroměřížskými farníky. Během celého víkendu jednotlivé
části programu doprovázela svým zpěvem schola AG.
 Markéta Váňová
		
Kroměříž

Dorůstáme do toho, co napíšeme
(mše za ženu krásného slova)
V předvečer 100. výročí úmrtí Marie Ebnerové z Eschenbachu (zemřela 12. 3. 1916)
se ve Zdislavicích na Kroměřížsku sešli ctitelé této nejvýznamnější moravské, německy
píšící spisovatelky, aby zde slavili zádušní mši svatou. Uskutečnila se v kapli, která je
součástí hrobky, v níž je spisovatelka pohřbena se svými blízkými. Mši svatou sloužil
jezuita Michal Altrichter z olomouckého Centra Aletti. V úvodu shrnul smysl setkání:
„Přicházíme – jako vděční adresáti jejího krásného slova poděkovat za dar života: nahlédnout Krásné – Slovo jediné, jak v ní působilo.“
Jakkoli bylo jeho kázání brilantní, tím nejpozoruhodnějším, co se při setkání uskutečnilo, bylo liturgické gesto: knihy Marie Ebnerové z Eschenbachu byly položeny
v úvodu mše svaté
na obětní stůl. Mají
snad takovou autoritu či význam jako
bohoslužebné knihy
či slova Písma?
Smysl, hloubku
či legitimitu tohoto
liturgického gesta
Michal Altrichter
komentoval ve svém
kázání: „Proč jsou
tyto texty vystavitelné liturgicky, proč je
lze vložit na oltář? Je
Snímek Petr Hudec
možno vůbec takto
liturgicky hovořit o jednotě našeho a Božího díla? Sestra Marie Ebner-Eschenbachová
se smí ztotožnit s tím, co napsala: a je-li s pohledem na Boží Tvář očisťována, musí
každou slabiku svých textů napsat jakoby znovu – ve spojení s Jediným – Slovem. Pak
bude Pán garantovat dílo svého ‚svatého‘… Dorůstáme do toho, co napíšeme.“
Na působivosti bohoslužbě dodalo jak prostředí interiéru kaple s kopulí odkazující
se svým pojetím na Pantheon, tak také chorální zpěv Jiřího Hodiny a liturgický mobiliář zapůjčený a vytvořený velehradským sochařem Otmarem Olivou.
Mší svatou bylo symbolicky požehnáno zahájení díla obnovy hrobky Marie Ebnerové z Eschenbachu i jejího okolí a to v situaci, kdy pozemek s hrobkou získala do
svého vlastnictví dobrovolnická organizace Czech National Trus, která usiluje o dotvoření areálu v „literární poutní místo“ a pořádá za tímto účelem veřejnou sbírku. Setkání přátel krásného slova Marie Ebner Eschenbachové k tomu bylo velkou motivací.
Více informací: http://www.czechnationaltrust.org
 Mgr. Petr Hudec
Kroměříž
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
Malá pouť za velké věci – opakující se akce:

10. dubna, 8. května, 12. června, 11. září, 9. října, 13. listopadu,
11. prosince – pěší pouť od dómu sv. Václava v Olomouci na
Svatý Kopeček u Olomouce. Vychází se vždy ve 13 hod. od katedrály a pouť vrcholí účastí na mši svaté v 15 hod. na Svatém
Kopečku u Olomouce.
Pravidelné mše svaté: každý den v 9.00, v pátek také v 18.00;
v neděli: 7.30, 9.00, 10.30, 15.00
Bližší informace: www.svatykopecek.cz

Víkend s duchovním programem pro ženy
v obtížných životních situacích

Uskuteční se ve dnech 15. až 17. dubna v exercičním domě v Českém 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

Víkendová duchovní obnova pro seniory

Koná se od 13. do 15. května na Svatém Hostýně. Součástí jsou
přednášky, společné modlitby, rozjímání, adorace, mše svatá,
svátost smíření, popř. svátost pomazání nemocných a rozhovor
s knězem a s lektory.
Přihlášky: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice,
tel.: 608 407 141

Víkendový kurz přípravy na manželství

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

Texty k Svatému roku milosrdenství

„Milosrdní jako Otec“ ke společnému setkávání manželů, rodin
či pro jednotlivce – v těchto skriptech najdete na každý měsíc
v roce (kromě prázdnin)
rozjímání nad jinou kapitolou z Písma svatého
(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 osobnostmi.
Texty jsou k dispozici
volně ke stažení na našich webových stránkách
(www.rodinnyzivot.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 odborníků, 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 setkání je přítomen kněz.
Kontakt: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-3, e-mail:
reznickova@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.
Kontakt: Lucie Cmarová, tel.: 587 405 250, 733 755 955, e-mail:
cmarova@arcibol.cz

CENTRUM PRO ŠKOLY
Kostel – význačná budova naší obce, města

Seminář z cyklu Vstupy do škol s náboženskými tématy je určen
všem zájemcům, kteří nabízejí tuto službu školám. Dále zveme
také organizátory Noci kostelů, kteří chystají program pro děti.
Tento program můžete samozřejmě nabídnout individuálním
návštěvníkům Noci kostelů, ale je také vhodný pro organizování
tzv. Dne kostelů. To je program pro školy, které můžete pozvat
nejenom 10. června, kdy se koná Noc kostelů, ale kdykoliv podle
zájmu či možností školy. Tato forma prezentace má tu výhodu,
že se programu mohou zúčastnit celé třídy, a vy tak máte možnost seznámit s kostelem často i ty děti, které denně kolem něj
chodí, aniž by ho kdy navštívili.
Seminář se bude konat 7. května od 10 do 13 hod. v budově kurie,
Biskupské nám. 2, Olomouc; od 8.30 do 10 hod. bude možnost
vyzvednout si na kurii objednané materiály pro Noc kostelů.
Bližší informace: Helena Polcrová, tel.: 587 405 255 (243),
e-mail: polcrova@arcibol.cz

Buďte milosrdní jako váš Otec

Seminář jsme pořádali na podzim minulého roku na Velehradě. Jeho opakování letos v květnu jsme doplnili možností pěšího putování a projitím Svatou branou v bazilice na Velehradě.
Zveme tedy nejenom učitele a vychovatele, ale všechny zájemce
o toto téma ke společnému putování, slavení bohoslužby, semináři a závěrečné adoraci v prostorách Velehradu 14. května. Vycházet budeme v 8 hod. od vlakového nádraží ve Starém Městě,
v 10 hod. mše svatá v bazilice v kapli Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Seminář proběhne od 11 hod. v Sále kardinála
T. Špidlíka. Přednášet bude P. Tomasz Kazaňski z řádu pallotinů.
Bližší informace: Helena Polcrová, tel.: 587 405 255 (243),
e-mail: polcrova@arcibol.cz
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Valná hromada Matice svatohostýnské

V neděli 1. května – v den zahájení poutní sezony – se koná
na Svatém Hostýně valná hromada Matice svatohostýnské. Mši
svatou v 9.15 hod. bude sloužit v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po bohoslužbě začne jednání v poutním domě č. 2 v muzeu (Jurkovičův sál).
Prezence bude probíhat od 7 hod.

Setkání nemocničních kaplanů

Koná se v pondělí 9. května 2016 v Brně. Hlavní přednášku na
téma Duch a duše, shody a napětí. Psychoterapie nebo zpověď?
Uzdravování duše a ducha bude mít P. Jindřich Kotvrda. Setkání
uzavře mše svatá v katedrále sv. Petra a Pavla.
Podrobné informace: www. kaplan-nemocnice.cz

Pozvánka na výstavu

Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci se sdružením Člověk
a víra zve na fotografickou výstavu, která se snaží zachytit neviditelné – duchovní rozměr člověka. K vidění je v kryptě olomoucké katedrály sv. Václava do 30. dubna, a to vždy od pondělí
do soboty od 10 do 12 hod. a od 14 do 16 hod., v neděle od 11 do
12 hod. a od 14 do 17 hod.

Mše svaté na Svatém Hostýně

(v letním období – od 25. dubna do 16. října 2016)
ve všední dny: 7.15, 9.15, 11.15
v sobotu: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
v neděle: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou sobotu a neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
V letním období je každou první sobotu v měsíci ve 14 hod.
u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm) Mariánské večeřadlo.
Každou sobotu a každý první pátek v měsíci je v kapli sv. Josefa
adorace Nejsvětější Svátosti oltářní (od 10.30 do 12.45 hod.).

Rodina Neposkvrněné zve na poutní setkání

Setkání se uskuteční v sobotu 11. června ve Svatyni Božího milosrdenství ve Smižanech na východním Slovensku (10 hod. –
promluva; 10.30 hod. – slavnostní mše svatá; 14 hod. – modlitba
rozjímavého růžence; 14.30 hod. – svátostné požehnání).

Duchovní obnova na Svatém Antonínku

Pětidenní duchovní obnova s P. Eliasem Vellou se uskuteční od
neděle 19. června do pátku 24. června na poutním místě Svatý
Antonínek u Blatnice. Téma duchovní obnovy: Boží milosrdenství.
Přihlášky: na webových stránkách: www.antoninek.cz

Nabídka královéhradeckého diecézního
centra pro seniory

• Duchovní obnova pro seniory a animátory seniorů s P. Ing. Miloslavem Fialou, OPraem. – Marianum, Janské Lázně
(18. – 22. dubna)
• Duchovní obnova pro seniory a osamělé seniory s P. Františkem Líznou, SJ – Marianum, Janské Lázně (2. – 5. května)
• Zájezd do Itálie (17. – 25. května) – Řím, biblické místo Puteoli
(dnes Pozzuoli), Neapol, mariánské poutní místo Montichiari,
San Giovanni Rotondo, Monte Cassino + koupání v moři; odjezdy z mnoha míst ČR; pouze jeden noční přejezd
Bližší informace: Diecézní centrum pro seniory, Velké náměstí
32, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 063 661, 737 215 328, e-mail:
dcs@bihk.cz

Poutě a význačnější akce
na Svatém Kopečku u Olomouce v roce 2016
23. dubna
24. dubna
1. května
8. května
22. května
29. května
31. května
5. června
10. června
11. června
12. června
13. srpna
14. až 16. srpna
14. srpna
15. srpna
16. srpna
4. září
11. září
12. září
17. září
1. října
23. října
11. prosince

XXII. skautská pouť (10 hod.)
Radíkovské hody (9 hod.)
Lošovské hody (9 hod.)
Samotišské hody (9 hod.)
Pouť modliteb za nejmenší a pouť rodin
(10.30 hod.)
Slavnost Těla a Krve Páně (10 hod.)
Slavnost Navštívení Panny Marie – titulární
slavnost kostela (9 hod.)
Svatokopecké hody (9 hod.)
Noc kostelů (18 až 24 hod.)
Celonárodní pouť salesiánských spolupracovníků (10.45 hod.)
Farní den
Komentované prohlídky areálu (12 až
17 hod.)
Odpustkové slavnosti
Mše svatá: 7.30, 9, 10.30 a 15 hod.
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – mše
svatá: 9 a 17 hod., mezi nimi adorace
Mše svatá: 9 a 17 hod., mezi nimi adorace
XXI. pouť Matice svatokopecké (15 hod.)
Pouť ZŠ sv. Voršily z Olomouce (15 hod.)
Slavnost Jména Panny Marie (9 a 18 hod.)
Romská pouť (11 hod.)
VI. pouť seniorů (10 hod.)
Pouť za předčasně narozené děti (15 hod.)
Pouť za děti, které odešly příliš brzy

Poutní slavnosti v Provodově u Zlína

Po celý rok mše svatá v neděli v 10.15 hod. Poutní sezona začíná v neděli 1. května hasičskou poutí a končí v neděli 23. října
poutí dušičkovou; v toto období je nedělní mše svatá ještě ve
14.30 hod. Hlavní pouť k slavnosti Panny Marie Sněžné je v neděli 7. srpna, mše svaté: v sobotu 6. srpna v 17.30 hod., v neděli
7. srpna v 9.00, 10.30 a ve 14.30 hod.

Společná pouť moravských Matic

Letošní společná pouť Matice svatohostýnské, Matice velehradské, Matice svatokopecké a matice svatoantonínské se koná na
poutním místě Svatý Antonínek u Blatnice v neděli 5. června,
mše svatá v 10.30 hod.

Snímek Leoš Hrdlička
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K D O S E P O S T Í , AŤ J E M I LO S R D N Ý
Postní almužna
S počátkem čtyřicetidenního postního období,
které letos připadlo na Popeleční středu 10. února, byla zahájena i každoroční Postní almužna. Jde
o návrat ke starobylé tradici. Do papírové schránky,
tzv. „postničky“, vkládáme peníze za požitky, které jsme si odepřeli na pomoc potřebným. Získaný
výtěžek použije církev prostřednictvím Charity na
sociální výpomoc pro ty, kteří se nacházejí v nouzi.
Pokladničky zdobí slova sv. Petra Chryzologa: „Kdo
se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný.“
Doprovodný letáček postní almužny
nabízí věřícím zamyšlení nad postojem
člověka zcela svobodného a odevzdaného
Bohu a člověka závislého na sobě samém.
Apoštol Pavel v listě Římanům rozlišuje
mezi těmi, kteří se nechávají vést vlastním sobectvím a těmi, kteří se neřídí svou
vůlí, ale „tíhnou k tomu, co je duchovní“
(Řím 8,5–6). Postní almužna nám dává
příležitost zakusit pokoj a radost – ovoce
života těch, kteří nemyslí jen sami na sebe,
ale umí zapřít své já pro druhé. Je uvědoměním si sebe sama jako učedníka Ježíše
Krista, který vybízí k následování: „Kdo
chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi
svůj kříž a následuj mne.“ (Mt 16,24)
Paní Jitka z farnosti sv. Petra a Pavla
v Prostějově, bývalá učitelka, je přesvědčena, že postní almužna je obrovskou
příležitostí především pro rodiny s dětmi,
kdy se děti mohou učit odříkání nenásilnou formou s myšlenkou na druhé. „Já
sama si beru většinou dvě kasičky, jednu
za sebe a jednu za někoho, kdo buď odmítá, nebo má ještě méně než já, s tím, že
budu šetřit i za něho. Tak jsem to dělala

Snímek Charita Jihlava

celé roky a vždy, když jsem přišla z nákupu a měla jsem v peněžence víc drobných,
třeba desetikoruny, tak jsem to dávala do
kasiček. Letos prožívám postní almužnu
jinak, musím se víc uskromnit, protože
Bůh mi dal potřebného člověka z farnosti,
který je na tom hůře než já, takže se s ním
dělím o jídlo, ale ke svému překvapení
jsem zjistila, že nemám téměř žádnou
újmu, naopak mám krásný pocit, že mohu
pro někoho něco udělat. Zároveň jsem
si uvědomila, že jsem dříve nedávala ze
svého nedostatku, jak jsem se mylně domnívala, ale ze svého nadbytku! Přestože
ten nedostatek mám teď větší, věřím, že se
mi povede nějakou částku do pokladničky
ušetřit, abych byla prospěšná i jinde,“ svěřila se paní Jitka.
Díky postní almužně budou podpořeny stovky potřebných v nouzi včetně
charitních projektů přímo v regionu, kde
byly finanční částky vybrány. Cílovou skupinou jsou senioři, matky s dětmi v tísni,
lidé bez domova, lidé těžce nemocní a postižení. Příspěvek je možné věnovat i na
humanitární pomoc, popř. je možné vložit
do kasičky vlastní doporučení jak s uspořenou částkou naložit.
„V roce 2015 jsme darovali výtěžek
z postní almužny na pomoc Nepálu po
ničivém zemětřesení, letos bychom chtěli prostředky věnovat na pomoc rodinám
s dětmi s těžkým onemocněním přímo
v našich farnostech,“ uvedla ředitelka
Charity Svitavy Blanka Homolová.
Kromě tradiční postní almužny uspořádali letos na Uherskobrodsku druhý
ročník potravinové sbírky za účelem pomoci lidem v sociální nouzi. Lidé mohli
potravinami přispět potřebným ve dnech
7. až 10. března na 26 kontaktních místech. Sociálně slabým věnovali celkem
640 kilogramů potravin, ale i drogistického zboží.
„Toto období má, kromě jiného, symbolizovat i větší soudržnost mezi lidmi,

vzájemné pochopení a vstřícnost vůči potřebným. To je hlavní důvod, proč pořádáme potravinovou sbírku právě v postním
čase,“ vysvětlil František Bílek, hlavní organizátor akce z Oblastní charity Uherský
Brod.
V letošním roce bylo vytištěno a do
římskokatolických farností rozesláno
téměř 40 000 papírových pokladniček.
Postní almužna končí v samotném závěru
postní doby, kdy účastníci odevzdají pokladničky zpět do kostela ve své farnosti.
V olomoucké arcidiecézi se postní krabičky obvykle vracejí již na Květnou neděli,
která letos připadla na 20. března.
V České republice se Postní almužna
uskutečnila poprvé v roce 2009 v olomoucké arcidiecézi a brněnské diecézi,
od roku 2010 se koná ve všech diecézích
České republiky. V rámci duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím postní praxe
se obdobné akce pořádají již mnoho let
i v dalších zemích: v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, Polsku a na Ukrajině.
Postní sbírku pořádá rovněž Řeckokatolická charita. Slovenská Charita vyhlásila
celostátní postní sbírku na pomoc v subsaharské Africe s názvem Postní krabička
pro Afriku.
V souladu s pověřením Církve chce
Charita být viditelným znamením Boží
lásky k chudým, slabým, trpícím a jakkoliv jinak ohroženým lidem v naší
zemi i v zahraničí.
„Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li
možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování:
dovršte mou radost a buďte stejné mysli,
mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat
ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než
sebe; každý ať má na mysli to, co slouží
druhým, a ne jen jemu.“ (Fil 2,1–4)
 Eva Štefková
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Střípky z dějin Charity – II
5. Od roku 1930 zpracovával jsem pro celostátní konferenci
episkopátu memoranda o aktuelních potřebách organisované
Charity a též statistiku charitní péče v naší arcidiecési. Tato
memoranda předkládal konferenci biskupů světící biskup
Msgre Stavěl, tehdejší předseda Ar-Chy a též spolu i předseda
tzv. Říšského ústředí Charity. Statistický přehled práce Charity v arcidiecési olomoucké za pětiletku 1928 až 1932 krásně
vytištěný a v pěkné vazbě vydali jsme pro sv. Otce v Římě, kde

Klientky z lukovského domova (ZAO, pobočka Olomouc)

Novostavba útulny pro dívky a ženy v Lukově u Holešova
(ZAO, pobočka Olomouc)

ji odevzdal p. arcibiskup Dr. Leopold Prečan. List Osservatore
Romano citoval pak v delším článku výsledky naší charitní péče
s pochvalným uznáním. Koncem roku 1930 jsme zakoupili od hraběnky Sarolty Seilernové ženskou útulnu v Lukově za Kčs 80.000,–.
Budovu jsme později přestavěli a zřídili v novostavbě moderně vybavený domov pro přestárlé ženy.
V letech hospodářské krize jsme po celé arcidiecézi organizovali
i sběr obnošeného šatstva, prádla a obuvi a rozdávali je hromadně
ve městech chudým a nezaměstnaným. K tomu účelu nám p. arcibiskup Dr. L. Prečan poskytoval ročně příspěvek Kč 50000,– a 43
vagonů palivového dřeva. Na obnošených věcech se nám sešlo
1.900 velikých balíků.
 Pokračování redakčně připravil Martin Kučera

Úcta eucharistie mimo mši
Představujeme publikaci o eucharistických kongresech
Během loňského roku se na stránkách OLDINu pravidelně objevovaly příspěvky
v rámci seriálu o dějinách eucharistických kongresů. Tyto texty, jejichž autorkou byla
PhDr. ThLic. Jitka Jonová, Th.D., vyučující na Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci, měly svým dílem přispět k přípravě na Národní
eucharistický kongres, jímž loňský eucharistický rok vrcholil. Dnes našim čtenářům
představujeme knihu Dr. Jonové, jež všechny uvedené poznatky o eucharistických
kongresech zahrnuje, a která byla rovněž vydána k příležitosti probíhajícího eucharistického roku. Publikace nese název Úcta eucharistie mimo mši s podtitulem Eucharistické kongresy a vyšla v roce 2015. Kniha je svým způsobem unikátní už tím, že se této
problematice v takovém rozsahu žádná jiná česko-jazyčná práce doposud nevěnovala.
V její první polovině se čtenář seznámí s dějinným vývojem a formami eucharistické
úcty mimo mši svatou, včetně zajímavých exkurzů, např. k zázrakům spojeným s Eucharistií. Ve zbývající části knihy se pak již autorka věnuje historii, charakteristice
a povaze samotných eucharistických kongresů. Neopomíjí přitom ani dějiny eucharistických kongresů v českých zemích. Monografie je psaná srozumitelným jazykem,
takže je obsahově přístupná i širší veřejnosti. Může být vhodnou příručkou pro všechny kněze, ale i zajímavým informačním zdrojem pro každého věřícího, kterého toto
téma zajímá. Publikace sice vyšla v omezeném nákladu, lze ji však sehnat na farách
či ve farních knihovnách a rovněž i v knihovně CMTF UP či arcibiskupské knihovně
v Olomouci.
 Vít Němec
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NEZBEDA – DĚ TSKÝ ČASOPIS

Č T V R T S T O L E T Í S TA R Ý K LU K
Říká se, že jediný čas je spravedlivý, měří všem stejně. Je ovšem jedna
výjimka, kterou je kluk Nezbeda. Ten nestárne, je stále klukem, i když
mu od jeho „narození“ uběhlo téměř pětadvacet let. Před čtvrt stoletím
začal vycházet dětský časopis Nezbeda. Jeho nulté číslo vyšlo v lednu
1992 a v dubnu vyšlo první číslo. Od té doby vychází pravidelně až do
dnešních dnů.
Letos Nezbeda vkročil do svého pětadvacátého ročníku. Při této příležitosti jsme si popovídali s jeho tvůrci – Vítězslavem Koutníkem (VK),
Leošem Hrdličkou (LH) a Ondřejem Jakubíčkem (OJ) – nejen o jeho historii, ale také o radostech, starostech a o plánech do budoucna.
Pětadvacet let je už hezký kus života.
Vzpomenete si ještě, jaké byly začátky časopisu?
VK: Začátky spadají do roku 1991.
S představou dětského křesťanského časopisu přišel tehdejší nově jmenovaný
biskup Jan Graubner. Bylo to období, kdy
se u nás křesťanská periodika jakéhokoliv
druhu teprve klubala na svět. Vycházel
časopis „Velehrad“ a v něm dvoustrana
pro děti. Tu měl na starosti Josef Janota. A právě na něho se obrátil biskup Jan
Graubner s prosbou o vytvoření nového
dětského časopisu. Vzhledem k tomu, že
jsme byli kamarádi a Josef věděl, že občas
něco kreslím, přizval mě ke spolupráci.
Nebudu popisovat, jak pracně vznikal
nový křesťanský časopis pro děti ve státě, kde čtyřicet let byli lidé za jakoukoliv
křesťanskou literaturu zavíráni do vězení. Pro zkušenosti jsme vyjeli do západních zemí – Německa, Švýcarska a Itálie.
Naštěstí jsme měli všude v redakcích dětských časopisů otevřené dveře a k tomu
nabídky na bezplatné přebírání článků
z jejich časopisů.
A tak s obrovským elánem, a s ještě
větší vírou v Boží pomoc, vzniklo nulté
číslo Nezbedy v Otrokovicích u Janotů
v obýváku. Vyšlo v lednu roku 1992.
Před pětadvaceti lety bylo tehdy na již
svobodném trhu několik dětských zavedených časopisů. Neměli jste obavy, že vám
budou velkou konkurencí?
VK: Vzhledem k tomu, že žádný dětský časopis v té době neměl křesťanské zaměření se zábavným obsahem, spoléhali
jsme na jeho jedinečnost. Vzpomínám si,
že jsme po vydání prvního čísla měli ohlasy spíše konzervativnějšího rázu. Někteří
dospělí čekali „vzkříšení“ poválečného
Anděla strážného. Jenže již tehdejší představa otce biskupa Jana i nás byla taková,
jaká je dodnes v Nezbedovi k vidění.
V redakci máte přes celou stěnu obrovskou
nástěnku, na které jsou vyskládána všechna čísla Nezbedy. Kolik jich tam vlastně je?
LH: První rok vyšlo devět čísel včetně reklamního nultého výtisku Nezbedy.

Každý rok vydáváme jedenáct výtisků, každý měsíc jeden, z toho je jedno – prázdninové – rozšířené dvojčíslo. V této chvíli
jich na tabuli máme 265.
VK: Při jedné z návštěv otce arcibiskupa Jana v naší redakci došla řeč i na
plány Nezbedy do budoucna. Tehdy jsme
mu zcela vážně oznámili, že ještě to dotáhneme do dalšího ročníku a pak skončíme. Samozřejmě, že ho to velmi zaskočilo, a tak jsme dodali, že musíme skončit,
neboť na nástěnce už nemáme místo, kam
bychom nové časopisy dávali…
LH: Nástěnku jsme od té doby museli
několikrát zvětšit. Nyní ji máme skutečně
přes celou stěnu. Když jsem ji před čtyřmi lety předělával potřetí a připravoval na
ně letopočty až do roku 2019, tehdy můj
jedenáctiletý syn se zamyslel a řekl: „Tati,
to už tu nebudeš?“ Tak jsem mu odvětil:
„Tak se dobře uč, abys to tady mohl potom
převzít.“ Samozřejmě, že ta vzdálená doba
pro něho tehdy znamenala téměř celý
jeho dosavadní život. Ale i tenkrát jsem si
uvědomil, že čas skutečně měří všem stejně a my musíme také pamatovat na to, aby
Nezbeda stále pokračoval.
V redakci jste byli dlouhou dobu pouze
dva redaktoři. Už druhým rokem máte nového kolegu…
LH: Byla to nezbytnost. Oba jsme za
tu dobu také nejen zestárli, ale změnila
se také spousta věcí. S úsměvem obvykle říkám, že to, co mi za tu dobu přibývá,
není ani tak mzda, ale věk a práce. A obojí
nejde ruku v ruce. Holt, už nestačí jen několik hodin spánku denně, abych všechno
stihl. Nezbeda nebyl nikdy výdělečný, spíše je pravdou, že každý rok musíme shánět peníze, abychom „přežili“. Z tohoto
důvodu děláme mnoho dalších prací, abychom se uživili.
Jak tomu v podobných situacích bývá,
většinou tím trpí nejvíce rodina. Pro mne
toho už bylo tolik, že jsem došel k závěru,
že už takhle žít nemohu. Před třemi lety
jsem si položil vedle sebe Nezbedu a svůj
život, rodinu a zdraví. Rok jsem to zvažoval a došel k závěru, že se musí docela
brzy něco změnit.

VK: A změnilo se! Bylo rozhodnuto
o přijetí nového redaktora. Jeho přijetí
podpořila také Česká biskupská konference, kde získáváme chybějící nové mzdové
prostředky.
LH: Shodou okolností mému kamarádovi končil pracovní poměr ve firmě, která se rušila…
A jak nový kolega vnímá práci v redakci
časopisu?
OJ: Měl jsem možnost sledovat
zpovzdálí Nezbedu již od jeho začátků.
Později jsem byl přizván do tvůrčí skupiny
zlínského farního zpravodaje, který v prostorách redakce Nezbedy vznikal. Mohl
jsem tak – alespoň zvenčí – tušit, jak takový časopis vzniká. Avšak po dlouhých
letech práce v oboru reklamy a reklamní
grafiky to byl po nástupu do redakce velký
skok. Ačkoliv se řada věcí musí připravovat s předstihem, někteří ze spoluautorů
nás i tak před uzávěrkou trochu napínají.
Nakonec ale vždycky všechno dobře dopadne a po distribuci začíná celý ten shon
kolem přípravy dalšího čísla nanovo. Proces se nemůže zastavit, trochu to připomíná práci v železárnách…
Kladné ohlasy čtenářů, dary našich
dobrodinců a především neuvěřitelné
nadšení a zápal mých kolegů jsou pro mne
obrovskou posilou a vzpruhou. A nakonec, jak říkali naši předkové: Bez Božího
požehnání – marné naše namáhání.
Posledních deset let spolupracujete s olomouckým katechetickým centrem. V čem
tato spolupráce spočívá?
VK: S příchodem otce Jiřího Kopřivy na katechetické centrum se změnila
i koncepce práce celého centra. Ve snaze
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přiblížit katechezi i těm nejmenším, byla
naše redakce požádána o spolupráci na
nových katechetických materiálech.
Vznikl první sešitek pro lepení samolepek „Biblické postavy – Starý zákon“
a taky edice „Poznáváme české světce“,
v níž vyšlo již osm brožur s kreslenými
životopisy našich světců a světic. V rámci rozšíření katechetických pomůcek byly
vydány troje karetní hry. U příležitosti
oslav výročí příchodu věrozvěstů na Moravu vznikla desková hra, pexeso a puzzle.

co se týká rozhovorů a zajímavostí, dobrodružný ve výběru povídek a příběhů, ať
už z historie či ze současnosti, nápaditý ve
svých rukodělných návodech a zábavný
svými komiksy, hádankami a humorem.
LH: Především se Nezbeda rozrostl. V roce 1992 začal vycházet na dvaceti
stranách, v roce 2001 jsme přidali dalších
osm stran. Stejně je tomu také u Cvrčka,
časopisu pro předškoláky. V roce 2010,
kdy začal vycházet, měl osm stran. Od letošního roku má dvanáct stran.

Jací jsou dnešní čtenáři?
LH: Když jednoho dne přišel do naší
zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba nový
kaplan a já jsem se mu představoval s tím,
že jsem polovina Nezbedy, tak mi odpověděl: „Nezbedu znám, na tom jsem vyrostl.“
V tu chvíli jsem „zestárl“ o deset let.
Za pětadvacet let nejen zestárli naši
první čtenáři, kteří dnes už také pro své
vlastní děti předplácejí Nezbedu, ale především se změnilo vnímání dětí. Dnes si
mnozí rodiče postesknou, že jejich děti
nečtou. Učitelé ve školách pak jen dodávají, že ani neumí sestavit pořádnou větu.
Tím také trpí dětská fantazie. Jediné, co
snad stále přetrvává, je touha po něčem
novém a po dobrodružství. Sám mnoho
let pracuji s dětmi, děláme s nimi pravidelné programy, výpravy a letní tábory.
Dobrodružství, i když už může mít jinou
podobu, než jakou jsme znali z foglarovek, je to, co dává stále impulz jít dopředu.
Stejně, jako se zamýšlejí katecheté,
jak dnes děti učit pravdám víry, také i my
tomu podřizujeme obsah časopisu.

Vzpomněli jste časopis pro předškolní děti…
VK: Na křesťanském trhu dlouho chyběl časopis pro předškoláky. S myšlenkou
vydávat časopis pro předškolní děti a jejich rodiče přišly sestry salesiánky. Obsahově jej již sedm let připravují manželé
Lucie a Josef Civínovi a jejich spolupracovníci.
OJ: Časopis Cvrček vychází pouze
pro předplatitele jako příloha Nezbedy,
abychom se vyhnuli další administrativní
práci spojené se samostatným časopisem.
Cvrček je po celou dobu vydávání připravován tematicky v souladu s dobou, kterou právě prožíváme. Jeho obsah je dělán
tak, aby rodiče spolupracovali s dětmi.

Jaký je dnešní Nezbeda?
VK: Z hlediska obsahu si myslím, že je
stále zajímavý pro široký okruh čtenářů.
Během těch pětadvaceti let jsme se snažili
o časopis poučný z hlediska víry, pestrý

Daří se vám shánět nové čtenáře?
LH: Jelikož dnešní děti mnoho nečtou,
nejsou to v první řadě ony, které řeknou:
„Mami, to chci, kup mi to.“ Našimi partnery v tomhle ohledu jsou rodiče těchto dětí.
Oni také mohou časopis objednat a uhradit předplatné. I když již sedm let vydáváme volitelnou přílohu Nezbedy – časopis
Cvrček – přesto mladý čtenář u nás vydrží
v průměru tři až pět let. Neustále musíme
shánět nové čtenáře.
VK: Dlouhou dobu jsme časopis dělali
ve dvou. A v takovém počtu se už těžko
najde prostor pro marketing, tedy pře-
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devším shánění nových čtenářů. Proto se
často obracíme na kněze ve farnostech
a katechety. Oni mají u dětí a jejich rodičů
velkou moc – když jim něco doporučí, je
to pro nás nejúčinnější reklama.
Máte dostatek autorů?
LH: I když jsme po celou dobu vydávání „nízkonákladový“ časopis, přesto
musím říci: „Pán Bůh zaplať, že máme
stále nové autory.“ Celá řada našich spolupracovníků byla většinou z řad našich
kamarádů, které jsme do Nezbedy vtáhli.
Pracovali vždy a stále pracují bez jakékoli
finanční náhrady nebo za „dietní“ honoráře. Jen pro zajímavost: v současnosti na
stránkách Nezbedy publikují tři studenti – dva gymnazisté a jeden vysokoškolák.
Poznáte, kteří to jsou?
VK: Vždy uvítáme nové dopisovatele,
ilustrátory i ty, kteří přinášejí nové nápady.
Vašimi úspěšnými tituly jsou sbírky humoru…
LH: Bezpochyby úspěšnými jsou. Loni
jsme vydali již pátou sbírku „Nezbedova
humoru“. Tři z nich se dočkaly již druhého vydání a je stále o ně zájem. Mimo
humor vydáváme také „Komiksové sešity“
s kreslenými příběhy, které vyšly v minulosti na stránkách Nezbedy. Rovněž o ně
je velký zájem.
Kolik má časopis čtenářů?
VK: V současnosti je Nezbeda vydáván v nákladu pěti a půl tisíce kusů, z toho
je ve dvou tisících všita příloha Cvrček.
Časopis je rozesílán po celé České republice, i když moravské regiony tvoří asi sedmdesát procent odběru.
OJ: Časopisy jsou distribuovány téměř dvěma tisícovkám subjektů – mnozí
odebírají více kusů pro své distribuce.
Jakou máte vizi a přání do budoucna?
VK: Aby se Nezbeda v současném nákladu udržel alespoň dalších deset let.
OJ: Aby byl přirozený úbytek již dospělých odhlašujících se čtenářů kompenzován stále větším přírůstkem nových
dětí, které se na Nezbedu budou těšit.
A také – aby nás neopouštěly nové a neotřelé nápady na tvorbu nových čísel.
Abychom mohli dětem stále předkládat
poutavou formou zábavu, poučení a skutečnosti o světě viditelném i neviditelném.
LH: K tomu bych dodal jenom: Amen.
 Připravil Josef Pala
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Katechetický seminář s Pietrem Biaggim
Dne 24. února 2016 jsme se zúčastnili katechetického semináře s názvem Možnosti prvního hlásání v dnešní evangelizační dynamice, který
vedl P. Pietro Biaggi (*1968) z Národního centra pro katechezi a katechumenát ve Francii a který proběhl pod záštitou Katechetické sekce České
biskupské konference. Kromě působení v národním katechetickém centru vyučuje P. Biaggi katechetiku na teologické fakultě v Bergamu a do
roku 2013 zde byl také vedoucím diecézního katechetického střediska.
Na tomto semináři nás P. Biaggi velmi
povzbudil v tom, že naší společnosti, která je tak citlivá na osobní svobodu, vlastní
názory, lhostejná či někdy až nepřátelská
vůči církvi, má tato církev stále co nabídnout. A to skrze svědectví křesťanů, kteří
mají touhu vyjádřit svou radost z víry, jež
vychází z jejich osobního živého vztahu

s Kristem. Toto svědectví se pak stává
prvním hlásáním. První hlásání nespočívá
pouze v dobrém příkladu či konstatování:
„Já jsem věřící, a proto se chovám jako
věřící.“ První hlásání znamená skládat
účty z naší víry. To znamená, že věřící je
schopný mluvit o své víře, je schopen říci,
proč věří a jak ve svém životě zažívá Boží
přítomnost a Boží působení. Příležitost
k prvnímu hlásání nám dává každodenní
život, kdy první hlásání je naší reakcí na
nějakou nepředvídatelnou situaci, do níž
může a má přijít naše slovo, které je svědectvím o Bohu. Není to naplánovaná aktivita. Je to konkrétní situace, která se již
nikdy nebude opakovat, a já v této situaci
mám nějak zareagovat, něco říci. A záleží
jenom na mně, zda se k této situaci postavím aktivně, či ji nechám proběhnout
jako pasivní přihlížející. K tomuto říká pa-

pež František: „Dovolíme-li pochybnostem
a obavám udusit jakýkoliv projev odvahy,
může se stát, že namísto toho, abychom
byli tvořiví, jednoduše ustrneme ve své
pohodlnosti, aniž bychom vyvolali nějaký
pokrok, a v takovém případě se nebudeme
svou spoluprací podílet na historických
procesech, ale budeme pouhými diváky,

Snímky Irena Karlová

P. Pietro Biaggi
kteří přihlížejí neplodné stagnaci církve.“
(EG 129)
Schopnost prvního hlásání vychází z každodenního prožívání osobního
vztahu s Kristem, ze života z evangelia, ze
znalosti Božího slova a také z ochoty vyjít
ze sebe, dát se všanc pro Boží království,
ochoty podstoupit riziko posměchu a nepochopení. Člověk má často strach vyjít
se svou osobní zkušeností ven, ale právě
v tom může být ta autenticita svědectví
církve. A současně naše neochota ke sdílení víry, sdílení zkušenosti ze života s Bohem se může obrátit proti nám samotným
a to tím způsobem, že naše vlastní víra
tímto uzavřením bude postupně slábnout a zakrňovat. A naopak vydáváním
svědectví, přesto, že mi hrozí odmítnutí,
nepochopení, přesto, že ten druhý svými
postřehy mě může uvést v pochybnost,
přesto všechno moje víra roste, sílí a stává
se radostnější a více zakotvenou v Bohu.
Samozřejmě tato slova jsou pouze výňatkem a spíše takovým „kukátkem” do
zmíněného celodenního semináře o prvním hlásání. Doufáme však, že i těchto pár
slov, může být pro vás, čtenáře, povzbuzením a inspirací.
 Martina Orlovská

Postní SMS – myšlenky měly úspěch
Více než tři a půl tisíce zájemců se během letošní postní doby zaregistrovalo k odebírání postních myšlenek DAR 2016 od otce arcibiskupa Jana Graubnera, které byly
rozesílány pravidelně každý den ráno od Popeleční středy až do neděle – slavnosti
Zmrtvýchvstání. O velkém zájmu o tuto službu svědčí i to, že počet letošních zaregistrovaných byl oproti roku 2014, kdy byly rozesílány velikonoční myšlenky, téměř dvojnásobný. Pozitivní ohlasy a vzkazy od odběratelů chodily otci arcibiskupovi nejen po
ukončení rozesílání myšlenek, ale už i v průběhu doby postní.
„Děkuji moc za slova, která posíláte. Jsou opravdu dar. Pán ať Vám žehná,“ napsala
například Magdaléna z Brna. Další vzkaz přišel od Jany z Orlických hor: „Chvála Kristu!
Velký dík za ty duchovni dary, které mi denně posíláte, Bůh Vám to odplať! Jsem za to
opravdu vděčná. Požehnané dny!“
Za všechny, kteří myšlenky během letošního postu odebírali, četli a rozjímali, bychom proto chtěli moc poděkovat především otci arcibiskupovi, který celou aktivitu inicioval a následně také jednotlivé myšlenky připravil. Poděkování patří také společnosti
T-Mobile, a. s., která celou službu technicky zaštiťovala.
 P. Petr Bulvas
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Z E Ž I V O TA B O H O S LO V C Ů
Víkend bohoslovců s otcem arcibiskupem

Každoročně prožívají bohoslovci olomoucké arcidiecéze víkend se svým arcibiskupem Janem Graubnerem. Tentokrát toto setkání proběhlo od 26. do 28. února na faře
v Újezdu u Uničova, kde o nás bylo výborně postaráno. Celou akci jsme zahájili v pátek
večer společnou modlitbou večerních chval, na které navázala večeře a vzájemné sdílení. Den byl zakončen adorací Nejsvětější Svátosti, při níž jsme Pánu na přímluvu našich
svatých patronů svěřili celou naši
arcidiecézi. Sobotní den zahájila
mše svatá v místní kapli. Sobotní
program zahrnoval také výlet s otcem arcibiskupem z Nové Hradečné na Bradlo (599 m n. m.). Zajímavé rozhovory cestou a krásný
výhled z vrcholu zcela vynahradil
chůzi po blátivé stezce. Večer, po
společné modlitbě večerních chval
a večeři, mohli bohoslovci využít
příležitosti k osobním rozhovorům s otcem arcibiskupem. Den
Páně jsme zahájili společnou modlitbou a poté nám otec arcibiskup představil vizi budování církve, která je sice náročná,
ale když ji přijmeme, přinese plody. Vrcholem dne i celého setkání bylo společné slavení
eucharistie spolu s farníky v kostele sv. Jana Křtitele. Prožít víkend s otcem arcibiskupem
bylo pro nás velkým povzbuzením na cestě přípravy ke kněžství.
 Michal Staufčík

Kandidáti kněžství
přijali službu lektora
„Přijmi Písmo svaté; buď Božímu slovu věrný a předávej je tak, aby si stále více
podmaňovalo lidská srdce.“ Tato slova
uslyšelo devět bohoslovců z úst brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, když jim
při slavnostní mši svaté předával Lekcionář. Obřad ustanovení lektorů se konal
13. března 2016 v olomouckém semináři
za účasti celého seminárního společenství
a tentokrát i rodičů a příbuzných nastáva-

Postní duchovní obnova VIR 2016

Od pátku 4. do neděle 6. března se v budově Arcibiskupského kněžského semináře
v Olomouci uskutečnila postní duchovní obnova VIR (vir = muž). Zúčastnilo se jí 41
mladých z různých míst olomoucké arcidiecéze, brněnské a ostravsko–opavské diecéze.
Víkendem je duchovně provázel P. Petr Dujka, farář v Dolní Bečvě. Ve svých promluvách hovořil na téma „Hledání osobnosti“. Zamýšlel se i nad tím, jak nás vidí a co po
nás chce Bůh. Jako důležité označil sebevzdělávání, učit se od druhých lidí tomu, co mi
moc nejde. A možná právě díky tomu, že se v životě naučím i to, co mě moc nebaví, tak
třeba jednou najdu práci, pomůže mi to v mém povolání a budu mít možnost nových
začátků. Při přemýšlení o své životní cestě se máme ptát: „Bože, co chceš ty? Co se
mnou zamýšlíš?“ Tyto myšlenky otec Dujka shrnul větou: „K největším věcem nás Bůh
povolává nenápadně.“
Přítomní se s Pánem Ježíšem mohli setkat nejen skrze mši svatou, modlitbu, či přednášky, ale velmi silným zážitkem byla adorace, při které měli možnost přijít na přímluvnou modlitbu. Spektrum zúčastněných mužů bylo opravdu široké, což bylo vidět i při
úvodním seznamování, kdy každý o sobě řekl, jakou studuje školu, nebo kde pracuje.
A pro nás bohoslovce – organizátory, je pak velkým povzbuzením to, když přítomní
odjížděli domů z duchovní obnovy s nadšením žít s Kristem, a proto i rádi přicházejí na
další podobná setkání.		
 Dominik Kovář

Bohoslovci už stříhají metr

Sto dní – už jen tak krátká doba dělí bohoslovce z 5. ročníku a dva ze 4. ročníku
ode dne, kdy mají být vysvěceni. Ve čtvrtek 10. března jsme toto období zahájili společnou modlitbou večerních chval, které
předsedal seminární jáhen Jan Berka. Ve
své krátké homilii parafrázoval antifonu
posledního žalmu a všechny přítomné
požádal, aby se modlili za vítězství a vládu Boha v srdcích těch, kteří mají přijmout svěcení. Poté následovala večeře,
při které obsluhovali přítomné budoucí
svěcenci. V závěru večeře představili svůj
„metr“ – jde o velkou tabulku se sto políčky a každý den se bude odkrývat jedna
část onoho zatím tajného obrazu.
 Martin Mokrý

jících lektorů. Otec biskup ve své homilii
přirovnal přijetí lektorátu k výškovému
táboru na cestě ke kněžství, kde se mají
kandidáti svěcení na chvíli zabydlet, aby
pak mohli pokračovat dál. Lektorát není
nějakým vyznamenáním, ale posláním
k tomu, aby se posluchači přiblížili k Božímu království.
Pro olomouckou arcidiecézi byli
z řad bohoslovců ustanoveni lektoři: Jan
Faltýnek, Josef Hovád, Jiří Šůstek a Ondřej Talaš.
 Martin Mokrý

Turnaj ve florbalu
Tradiční turnaj církevních škol ve florbalu se letos konal 17. února v tělocvičně
kněžského semináře. Do Olomouce přijeli studenti z Arcibiskupského gymnázia
Kroměříž, ze Stojanova gymnázia Velehrad a z Církevního domova mládeže Petrinum v Brně, aby se utkali s bohoslovci
Arcibiskupského kněžského semináře
v Olomouci o putovní pohár. Během celého odpoledne se odehrálo celkem šest
vyrovnaných zápasů, které rozhodly o výsledném pořadí týmů. Po několikaleté
pauze nečekaně vyhrál tým bohoslovců,
takže pohár pro vítěze zůstal v Olomouci.
Turnaj se všem zúčastněným líbil a už teď
se těšíme na další ročník.
 Jiří Dyčka
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Z DIÁŘE
ARCIBISKUPSTVÍ
DUBEN 2016

3. 4. neděle
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry)
• biskup Josef
4. 4. pondělí
18.00 hod. • Napajedla – mše svatá za nenarozené děti
a průvod k hrobu Aničky Zelíkové • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zvěstování Páně
• biskup Josef
5. 4. úterý
Praha • zasedání Stálé rady ČBK • arcibiskup Jan

9. 4. sobota
15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Valašské Meziříčí) • arcibiskup Jan
10. 4. neděle
10.00 hod. • Velehrad – mše svatá k 60. výročí úmrtí
Mons. Jana Šrámka • arcibiskup Jan
11. 4. pondělí
9.00 hod. • Velehrad – duchovní obnova pro technické
administrátory a děkanátní účetní • arcibiskup Jan
12. 4. úterý
9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář –
kněžský den • arcibiskup Jan a biskup Josef
16. 4. sobota
11.00 hod. • Olomouc – dominikáni – kněžské svěcení
fr. Hyacinta Ulmana • biskup Josef
17. 4. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá s oblékáním nových rytířů Řádu Božího hrobu • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory
(Arcibiskupský kněžský seminář) • biskup Josef
17. 4. neděle až 18. 4. pondělí
Špindlerův Mlýn – zasedání Národní misijní rady
• arcibiskup Jan
18. 4. pondělí až 20. 4. středa
Hejnice – Plenární zasedání České biskupské konference
• arcibiskup Jan a biskup Josef
22. 4. pátek
16.00 hod. • Velehrad – mše svatá pro Studentský Velehrad
• arcibiskup Jan

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY
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.

KVĚTEN 2016
Úmysl všeobecný
Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost
a úcta a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.
Úmysl evangelizační
Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk
modlit se růženec za šíření evangelia a za mír.

Úmysl národní
Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu,
modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.

23. 4. sobota
10.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – pouť skautů
• biskup Josef
15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání (Šternberk a Hranice) • arcibiskup Jan
24. 4. neděle
10.30 hod. • Kostelany nad Moravou – biřmování
• arcibiskup Jan
30. 4. sobota
10.00 hod. • Litovel – biřmování • biskup Josef
10.15 hod. • Svatý Hostýn – 23. celonárodní pouť hasičů
• arcibiskup Jan
15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání (Svitavy a Konice) • arcibiskup Jan

Uzavřeno k 17. 3. 2016
Změna programu vyhrazena

