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OLDIN vychází již 25 let
Před 25 lety – 15. června 1991 – vyšlo první číslo
OLDINu. Při této příležitosti jsme požádali o několik vzpomínek na jeho začátky Ing. Pavla Mléčku,
který stál u jeho zrodu.                                 (strana 7)

Charita je připravena pomáhat
V Jakubově epištole čteme, že víra bez
skutků je mrtvá. Jednou z hlavních
oblastí činnosti církve spolu s udělováním svátostí a zvěstováním slova, je
uplatňování lásky skutky potřebným
všeho druhu. Charita své poslání uskutečňuje nejen prostřednictvím bohaté
sítě sociálních a zdravotnických služeb,
ale rovněž prostřednictvím materiální,
humanitární a rozvojové činnosti u nás
i v zahraničí...                        (strana 10)

Rodinné centrum Slunečnice – místo
setkání, podpory a naslouchání
V listopadu 2013 byla po několika letech obnovena činnost olomouckého rodinného centra Slunečnice, které funguje pod Centrem pro rodinu.                     
                                                                       (strana 12)
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Výzva ke sbírce na církevní školství
Drazí bratři a sestry,
připravujeme se na seslání Ducha Svatého. K přípravě patří nejen prosby, aby On přišel a naplnil nás,
ale i snaha otevřít vlastní srdce a udělat v sobě místo pro jeho dary. On, který je láska, se začíná projevo‑
vat v našem životě, když milujeme, když z lásky odpouštíme, pomáháme, děláme skutky milosrdenství
tělesného či duchovního.
Dovoluji si poradit vám a nabídnout jednu příležitost k dobrému skutku. V neděli 15. května bude
kostelní sbírka věnována na církevní školy, které považuji za jednu z priorit naší arcidiecéze. Vzdělaná
a dobře vychovaná mládež je budoucností církve.
Děkuji všem, kteří podpoří církevní vzdělávání svou modlitbou i velkorysým darem. Bůh, který se
nikdy nenechá zahanbit naší velkorysostí, ať je vaší odměnou!
Snímek Dominik Novák

Každému z vás ze srdce žehná		

Světový den mládeže v Krakově za dveřmi

arcibiskup Jan

Za méně než 100 dní se Polsko stane středobodem světa pro všechny mladé křesťany z celého světa. V Krakově totiž
od 25. do 31. července proběhne Světový den mládeže, na který mladé pozval, a také s nimi stráví tři dny, papež František.
Krakov i celý Svatý rok milosrdenství pojí dvě velká jména světců nedávné minulosti:
sv. Faustyna Kowalská a sv. Jan Pavel II.
V posledním červencovém týdnu tedy zaplní ulice Krakova miliony mladých poutníků
z celého světa. Během celého týdne každý účastník bude mít dopoledne ve svém národním
centru program s katechezí a mší svatou. Odpoledne pak má možnost navštívit něco z me‑
zinárodního programu – workshopy, přednášky, koncerty, může prožít chvíle v tichu před
Nejsvětější svátostí nebo si jít projít krásy Krakova. Vše bude směřovat k páteční křížové
cestě, sobotní vigilii a nedělní slavné mši svaté se Svatým otcem Františkem.
Pro mladé olomoucké arcidiecéze je připraven také od 20. července předprogram v opol‑
ské diecézi, kdy bude v místních farnostech i přímo v Opoli pro ně připraven bohatý pro‑
gram a budou moci poznat z blízka polskou kulturu a třeba navázat krásná nová přátelství.
Doporučený věk účastníků Světového dne mládeže je od 16 do 30 let. Na závěrečný víkend jsou zváni úplně všichni. Pokud se roz‑
hodnete přihlásit, doporučujeme se co nejdříve zaregistrovat na oficiálních českých stránkách setkání: www.krakov2016.signaly.cz,
pro ulehčení organizačních záležitostí. I když setkání stojí nemalé peníze, nechceme, aby byly překážkou k účasti na setkání, proto
při těchto komplikacích doporučujeme požádat pana faráře ve farnosti, kaplana pro mládež nebo Centrum pro mládež v Olomouci
a požádat je o příspěvek.			
 Filip Němec
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3

Z OBSAHU
Výzva ke sbírce
na církevní školství............................ 2

8. květen – Mezinárodní den Červeného kříže – výročí narození Henriho Dunanta,
zakladatele ČK v roce 1828

List z kalendáře.................................. 3

11. 5. 1923 se narodil v Radkově doc. PhDr. Karel Říha, teolog a filozof, jezuitský
kněz – důchodce žijící na Svatém Hostýně (93. narozeniny)

OLDIN vychází již 25 let................... 7

30. 5. 1996 zřídil papež Jan Pavel II. novou ostravsko‑opavskou diecézi se sídlem
v Ostravě. Prvním biskupem nové diecéze se stal dosavadní pražský pomoc‑
ný biskup Mons. František Lobkowicz. Do nové diecéze přešlo 11 děkanátů
olomoucké arcidiecéze: Jeseník, Krnov, Bruntál, Opava, Bílovec, Nový Jičín,
Frýdek, Místek, Karviná, Hlučín, Ostrava (20 let)
 (jpa)

Aktuality...................................... 4 – 6

Kdy – kde – co............................. 8 – 9
Charita je připravena pomáhat........ 10
Rodinné centrum Slunečnice
–  místo setkání, podpory
a naslouchání.................................. 12
Ze života katechetů.......................... 13
Hlasy a ohlasy.................................. 14
Postní myšlenky od arcibiskupa v
SMS zprávách měly ohlas................ 15
Z diáře arcibiskupství...................... 16
Úmysly Apoštolátu modlitby........... 16

OLDIN
OLomoucký arciDiecézní INformátor
Vydává desetkrát ročně
Arcibiskupství olomoucké
Redakce: Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc, tel.: 587 405 223
e‑mail: pala.josef@volny.cz
internet: http://www.ado.cz
Šéfredaktor:
PhDr. Josef Pala
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu
a krácení rukopisů, při výběru dává
přednost textům stručným a věcným.
Redakce nevrací nevyžádané rukopisy.
Objednávky a předplatné vyřizuje:
Ing. Pavel Mléčka, tel.: 587 405 430,
e‑mail: mlecka@arcibol.cz
Tiskne: Exa Print – Design, s. r. o.,
Olomouc
Redakční uzávěrka tohoto čísla:
20. 4. 2016
Redakční uzávěrka příštího čísla:
16. 5. 2016
Určeno pro vnitřní potřebu
olomoucké arcidiecéze
Snímek na titulní straně:
Socha Panny Marie Svatohostýnské
v Břestu, snímek Leoš Hrdlička

4

OLDIN • 5 / 2016

ZPRAVODAJSTVÍ

A K T UA L I T Y
Noc kostelů

Jednou z významných a pravidel‑
ných velkých akcí je každoročně Noc
kostelů, kdy se otevírají brány asi 200
kostelů, kaplí a modliteben v olomouc‑
ké arcidiecézi. Je to dobrá příležitost
udělat něco pro ty, kteří víru v Boha

a cestu do společenství církve teprve
hledají. Noc kostelů by měla být pře‑
devším svědectvím o naší víře a na‑
bídkou (preevangelizací) pro ty, kteří
přijdou do kostela většinou jako zví‑
daví návštěvníci. Je to mnohde jediná
příležitost, jak se mohou i nevěřící se‑
známit s životem současné církve, po‑
tkat se s věřícími, seznámit se s životem
farností a možná udělat první krůček
k Bohu.
Letošní Noc kostelů bude v pátek
10. června. Více informací najdete na
www.nockostelu.cz, kde je stále ještě

Nová exhortace papeže Františka vyzývá k soucitu

„Amoris laetitia“ (Radost lásky), takový název nese nová apoštolská exhortace
papeže Františka, věnovaná tématu rodiny a jejím současným výzvám či poslání.
Na tiskové konferenci ji 8. dubna 2016 představili mimo jiné generální sekretář
biskupské synody kardinál Lorenzo Baldisseri a vídeňský arcibiskup kardinál
Christoph Schönborn.
Po intenzivních diskuzích posledních dvou let na nejrůznější a často i kontroverzní
témata, týkající se aktuálních problémů a těžkostí dnešních rodin, se zájem o výsledný
dokument papeže Františka shrnující především závěry dvou synod o rodině (z roku
2014 a 2015) ještě znásobil.
Toho, kdo se již setkal s některými texty papeže Františka, nepřekvapí přímost
a konkrétnost, s jakou je psaný i tento jeho nejnovější dokument. Nejedná se zde pouze
o teoretický text, ale skutečnou reflexi problémů dneška. Exhortace se skládá z 9 kapitol
a jejich čtení František nedoporučuje ve spěchu.
Papež František hned v úvodu exhortace hovoří o tzv. principu inkulturace. „Každý
všeobecný princip (…) potřebuje být inkulturován,“ píše (AL 3). Způsob, jakým se chá‑
pou některé konkrétní problémy v dané zemi, nemůže být „globalizován“ na celý svět
a ne všechny diskuze mohou být vyřešeny zásahem učitelského úřadu církve. Jiná věc
jsou samozřejmě dogmatické otázky, které jsou církví jasně definovány.
Exhortace tedy nikterak nemění církevní učení ohledně manželství a rodiny, které
stále zůstává ideálem, na druhou stranu papež nezapomíná na zranitelnost rodin i na
jejich selhání a zasazuje tak nauku do nového aktuálního kontextu.
Co nového přináší exhortace Amoris laetitia?
Papež František zde klade důraz především na nový postoj v oblasti doprovázení
rodin, a to bez ohledu na to, v jaké situaci se ocitají. Církev má mít otevřenou náruč
pro všechny, zvláště pro ty, kteří jsou zranění. Vždy je třeba citlivě naslouchat každému,
kdo je zoufalý, a pomoci mu zakusit Boží bezpodmínečnou lásku. Je třeba, aby tito lidé
vnímali blízkost duchovních pastýřů a cítili se součástí církve, i přes to, že se nemohou
v určitých případech zapojit do svátostného života. Každý nelehký případ zraněných
manželství či rodin je třeba posuzovat zvlášť, vždy v celé jeho komplexnosti.
Amoris laetitia nepřináší seznam pravidel, ale volá po přijetí a zapojení i těch lidí,
kterým se nepovedlo dostát ideálům Kristova učení. Církev má „vylévat Boží milosrden‑
ství na všechny, kteří si o něho s upřímným srdcem požádají.“ (AL 295)
František vyzývá k porozumění lidem ve složitých a bolestných situacích; tedy ne‑
soudit druhé, ale přibližovat se k nim se soucitem. „Vstoupit do reality života druhých
lidí a poznat sílu něhy.“ (AL 308)
Dalším klíčovým slovem textu je rozlišování. Právě to podle Františka osvětluje kon‑
krétní každodenní realitu a podporuje v jednání se všemi v lásce. Nejsou k dispozici
žádné jednoduché a univerzální recepty pro správné rozlišování, nesmí však být oddě‑
lováno od požadavků Evangelia pravdy a služby, ani od učení či tradice církve. Vyžaduje
pokoru a upřímné hledání Boží vůle.
Centrálními pasážemi celé exhortace jsou kapitoly IV a V (Láska v manželství, Lás‑
ka, která se stává plodnou), jak zdůraznil Schönborn i Baldisseri. Mimořádným způso‑
bem přispívají duchovním i psychologickým vhledem do různých oblastí života manže‑
lů a rodičů.		
 (čbk)

Ministrantský den

Snímek Leoš Hrdlička

možnost přihlásit svůj kostel a nabíd‑
nout nějaký program nebo jen prohlídku.
Přihlašování není nijak časově omezeno.
Pokud byste měli jakékoli dotazy, pište na
e
‑mail: nagl@arcibol.cz nebo volejte na
tel.: 605 274 911. Předem vám děkuji za
zájem o Noc kostelů a ochotu něco pro
druhé udělat.
 Luboš Nágl
koordinátor Noci kostelů

Bohoslovci a představení Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci sr‑
dečně zvou ministranty (od 6 let; pro starší 15 let je připraven speciální program),
kněze a jáhny na Ministrantský den, který se uskuteční v sobotu 14. května v Olo‑
mouci na téma: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.
Příjezd je do 8.45 hod. Od 8.45 do 9.30 hod. proběhne program ve skupinkách.
V 10 hod. bude mše svatá v kostele sv. Michala za účasti otce biskupa Mons. Josefa Hrd‑
ličky. V 11.25 hod. začne velká hra. Předpokládané ukončení v 16 hod.
S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, 20 Kč jako zápisné. Přihlášky nejpoz‑
ději do 6. května: e‑mail: ministrantskyden@seznam.cz
 P. Kupka Jiří
biskupský delegát
pro péči o kněžská povolání
a ministranty
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Lidé se nad hrobem Aničky Zelíkové
modlili za nenarozené

K modlitbě za ochranu nenarozeného života se o slavnosti Zvěstování Páně (letos
4. dubna) sešli v Napajedlích věřící z blízkého i dalekého okolí. Po adoraci a mši svaté,
kterou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner, se průvodem se svícemi v rukou
odebrali na místní hřbitov ke hrobu Aničky Zelíkové a zde se všichni společně pomodlili
růženec.		
 František Ingr

Snímek František Ingr

Jáhenské svěcení v Holešově

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant udělí ve farním kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Holešově v neděli 8. května v 15 hod. jáhenské svěcení Pavlu Michalcovi z Ho‑
lešova, který působí v litoměřické diecézi.
 (ado)
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Svatohostýnský
kalendář 2017

V minulých dnech vydala Matice
svatohostýnská (jako vždy s velkým
předstihem) svůj tradiční stolní Svato‑
hostýnský kalendář na rok 2017 (s pře‑
hledem poutí na tento rok).
V úvodním slově výpomocný kněz na
Svatém Hostýně P. Václav Ježík, SJ, který
je autorem týdenních myšlenek, připomí‑
ná dvě významná jubilea roku 2017. Píše
mj.: Je to především výročí zjevení Panny
Marie ve Fatimě 13. 5. 1917 a to druhé –
Říjnová revoluce 1917. Netřeba snad říkat, jaké byly následky. Útěcha a ochrana
Panny Marie a na druhé straně strašlivé
utrpení, ničení a desítky milionů mrtvých
a především, že se lidé nepoučili, kam vede
život bez Boha pod zrůdnými ideologiemi. Z Fatimy již známe všechna tajemství
včetně „třetího“, ale prosby Panny Marie
nejsou přijímány. Odčiňování urážek jejímu Nejčistšímu srdci o prvních sobotách
a vytrvalá modlitba růžence. A přitom
na těchto jednoduchých a lze říci, snadných modlitbách, spočívá záchrana. A je
tedy na nás, na křesťanech, jak tyto prosby

Kněžské svěcení v Olomouci

V dominikánském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci přijal
16. dubna 2016 z rukou olomouckého pomocného biskupa Mons. Josefa Hrdličky kněž‑
ské svěcení dominikán Hyacint Petr Ullman (1989) z farnosti Konice.
 (ps)

V arcibiskupské rezidenci zahájili turistickou sezonu
a představili znovunalezený obraz

Arcibiskupský palác v Olomouci symbolicky vstoupil do nové turistické sezony.
Hlavním lákadlem letošního roku bude znovunalezené plátno s námětem císařské
abdikace a nastolení nového panovníka na trůn.
Slavnostní večer se konal 31. března přímo v dějišti znázorněného figurálního vý‑
jevu a hosté zažili nevšední a neopakovatelný kulturně společenský zážitek. Odhalení
skvostného plátna se za účasti hostů z Opavy ujal olomoucký arcibiskup Jan Graubner
a zdejší primá‑
tor Antonín Sta‑
něk. Obraz je již
umístěn v Trůn‑
ním sále. Zde se
stal dominant‑
ním prvkem to‑
hoto krásného
prostoru provo‑
něného historií.
Zájemci si jej
mohou prohléd‑
nout v rámc i
komentovaných
prohlídek arci‑
biskupské rezi‑
dence.
Ve č e r h u ‑
debně doprovodilo slavnostními intrádami Olomoucké žesťové kvinteto a jako pře‑
kvapení na závěr vystoupil František Josef I. v podání Václava Bahníka, člena činohry
Moravského divadla v Olomouci.		
 Martin Kučera

Panny Marie zařadíme do svého modlitebního zápasu v rodinách, ve farnostech.
A kdo jiný, než my, ctitelé Panny Marie,
a kdy jindy, než dnes neboť, „teď je ta doba
příhodná, teď je ten čas spásy“ – aby tedy
nebyl promeškán! A co nám říká Panna
Maria v Guadalupe? „Nic tě nemá odradit a zmalomyslnět. Což nejsem zde, já
tvá Matka? Nestojíš v ochraně mého stínu,
pod mým přístřeším? Což nejsem zdrojem
života? Nejsi skryt pod ochranou mého
pláště, skryt na mých rukou? Co ještě potřebuješ?“
Tebe, Maria, a tvou přímluvu!
 Josef Pala

Statistika olomoucké
arcidiecéze za rok 2015

(V závorce jsou údaje za rok 2014)
Křty............................................4 634 (4 615)
Biřmování....................................959 (1 158)
První svaté přijímání..............2 401 (2 468)
Počet sňatků.............................1 284 (1 221)
Pomazání nemocných....... 23 643 (22 517)
Počet pohřbů............................5 138 (5 162)
Počet kněží v činné
duchovní správě........................ 323 (315)
Průměrná návštěva
nedělních bohoslužeb... 91 088 (90 029)

 (ps)
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Nový generální sekretář
České biskupské konference
Na 105. plenárním zasedání ČBK
v Hejnicích 19. dubna 2016 byl zvolen
novým generálním sekretářem ČBK
P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR
(1971). Úřadu se ujme 1. října 2016.
 (čbk)

Zemřel Mons. Josef Valerián,
vězeň komunistického
režimu

Ve věku 91 let zemřel 27. břez‑
na 2016 Mons. Josef Valerián, kněz br‑
něnské diecéze, politický vězeň komu‑
nistického režimu a rodák ze Zborovic
na Kroměřížsku.
Mons. Josef Valerián se narodil
15. března 1925 ve Zborovicích, mládí
prožil v Boskovicích. Na kněze byl vy‑
svěcen 5. července 1949 v Brně. Po dvou
letech kaplanského působení v Jaroměři‑
cích nad Rokytnou byl zatčen v souvislos‑
ti s událostmi
v Babicích na
Třebíčsku. Dva
rok y st r áv i l
v internačním
klášteře Želiv
a Hájek a další
dva roky u PTP.
Po propuštění
pracoval jako
dělník u Středomoravských pil v Boskovi‑
cích. V listopadu 1956 se mohl vrátit ke
kněžské službě a působil postupně v Oře‑
chově, Jihlavě a Tišnově.
V listopadu 1962 byl opět zatčen a od‑
souzen pro „verbální podvracení republi‑
ky“. Pracoval jako brusič skla ve Valdicích
u Jičína a jako dělník – pilař u Průmyslo‑
vých staveb Gottwaldov.
Po uvolnění politických poměrů
v roce 1968 nastoupil jako administrátor
do Lanžhota. Od roku 1976 působil jako
farář v Moravci, téměř dvacet let spravo‑
val navíc farnost Strážek a čtyři roky byl
pověřen prozatímní správou bystřického
děkanství.
V roce 2000 ho papež Jan Pavel II.
jmenoval kaplanem Jeho Svatosti a v roce
2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle
udělil za obětavou kněžskou službu me‑
daili sv. Petra a Pavla.
Poslední rok života strávil v Charit‑
ním domově důchodců pro kněze v Mo‑
ravci. Poslední rozloučení se zesnulým se
konalo 2. dubna 2016 v kostele Nalezení
sv. Kříže v Moravci. Poté bylo jeho tělo
uloženo do kněžského hrobu na místním
hřbitově.
 (ado)

ZPRAVODAJSTVÍ

První rytíři Řádu Božího hrobu v ČR

Při mši svaté v katedrále sv. Václava v Olomouci v neděli 17. dubna 2016 vy‑
konal velmistr Řádu Božího hrobu, americký kardinál Edwin Frederick O’Brien,
první investituru rytířů řádu v naší vlasti.
V loňském roce byla
ustavena magistrální dele‑
gace řádu v českých zemích
a jejím velkopřevorem byl
jmenován olomoucký arci‑
biskup Mons. Jan Graub‑
ner (pasován na rytíře již
v předvečer slavnosti) a ma‑
gistrálním delegátem PhDr.
Jiří Pořízka z Úsobrna. Při
bohoslužbě bylo pasová‑
no pět rytířů a jedna dáma
Snímek Pavel Langer
(Jana-Marie di Battaglia),
mezi nimi také P. Milan Palkovič, farář ve Velkých Losinách. Rytířský Řád Božího hrobu
byl založen roku 1099 v Jeruzalémě k ochraně poutníků do Svaté země a k ochraně chrá‑
mu Božího hrobu. Roku 1847 papež Pius IX. obnovil latinský jeruzalémský patriarchát
a v souvislosti s tím reformoval řád, který je nyní mezinárodním katolickým rytířským
řádem a jeho členy jsou laici i duchovní, muži i ženy. Hlavou řádu je kardinál – velmistr,
který je jmenován papežem. V současnosti má řád téměř 30 tisíc členů ve 35 zemích.
Jeho hlavním úkolem je podpora křesťanů ve Svaté zemi.
 Josef Pala

Zemřel salesián P. Petr Chovanec

Ve věku 56 let zemřel 26. března 2016 P. Petr Chovanec.
P. Ing. Petr Chovanec, SDB, se narodil v Brně roku 1959. Brzy po narození s rodiči
a později s mladší sestrou zakotvili na Valašsku ve Vsetíně. V osmdesátých letech se
prostřednictvím svého tatínka blíže seznámil se salesiány pracujícími v ilegalitě a začal
jezdit na první salesiánské chaloupky. Před maturitou
se rozhodl pro salesiánskou kongregaci a v roce 1979,
kdy začal studovat Vysokou školu zemědělskou v Brně,
vstoupil tajně do salesiánského noviciátu.
Po absolutoriu vysoké školy a roční vojenské službě
u západní hranice ČSSR pracoval v Brně nejprve ve Vý‑
zkumném ústavu šlechtitelském a pak na Generálním
ředitelství Agrozetu Brno. Tam ho zastihl konec tota‑
lity. V té době naplno studoval v tajných teologických
kurzech u salesiánů a u ThDr. Josefa Zvěřiny.
V letech 1990 až 1992 dokončil teologická studia
na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci a byl vysvěcen na kněze. Pro‑
vinciál P. Ladislav Vik ho poslal studovat na mediální
fakultu do Říma. Během těch let rovněž navázal důležité mediální kontakty v Turíně,
USA a ve Velké Británii. Po návratu byl přidělen do žabovřeské komunity v Brně u nově
postaveného kostela a střediska mládeže. Od roku 1997 začal pracovat v náboženské
redakci brněnského studia České televize. Ve stejnou dobu založil společnost Bosco Me‑
dia Centrum. Ve službě mladým na mediálním poli si postupně vydobyla i díky Pavlu
Liškutinovi a dalším spolupracovníkům profesionální charakter a dodávala dokumenty
pro ČT i pro křesťanské mediální struktury ve světě.
Bohatou dokumentární tvorbu rozvinul pro ČT v pořadech Cesty víry, Portréty
a v dalších dokumentech z domova i ciziny. V roce 2012 se přestěhoval do komunity
Brno-Líšeň, a stal se vedoucím studia Klára TV Noe v Brně. V ovzduší partnerské spolu‑
práce s Radiem Proglas vzniklo rovněž několik dokumentů, příspěvků, zpravodajských
Noevin z brněnské diecéze a participace na přímých přenosech. I v tomto období se
věnoval formačním kurzům pro mládež, exerciciím a službě místním společenstvím sa‑
lesiánských spolupracovníků.
Na jaře roku 2014 u něho propukla zákeřná nemoc. Přestože s ní za podpory věr‑
ných přátel, spolubratří a rodiny ze všech sil bojoval, nad ránem na Bílou sobotu 2016
odešel k Pánu.
Rozloučení se zesnulým se uskutečnilo 31. března v brněnské katedrále a 1. dubna ve
vsetínském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Poté bylo jeho tělo uloženo do rodinného
hrobu na vsetínském hřbitově.		
 (sdb)
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O L D I N V Y C H Á Z Í J I Ž 25 L E T
Před 25 lety – 15. června 1991 – vyšlo první číslo OLDINu. Při této příležitosti jsme požádali o několik vzpomínek na jeho začátky Ing. Pavla
Mléčku, který stál u jeho zrodu.
Kdo byl iniciátorem myšlenky arcidiecézního zpravodaje?
První číslo OLDINu vyšlo krátce po
vzniku Centra pro pastoraci a laické ak‑
tivity. Iniciátorem jeho vzniku byli otec
arcibiskup František Vaňák a otec biskup
Josef Hrdlička, kteří silně vnímali velký
význam laiků v církvi. Chtěli navázat na
jejich obětavou činnost v dobách nesvo‑
body a zapojit je do církve v daleko širší
formě. Laici potřebovali propojit svoji
činnost se svými biskupy, dostávat co nej‑
lepší podněty a informace a také potřebo‑
vali spojení mezi sebou. To vše měl nový
časopis splňovat.
Proč dostal časopis tak zvláštní jméno?
Chtěli jsme do názvu vložit smysl a po‑
slání nového časopisu, který byl prvním
podobným časopisem ve všech českých
diecézích. OLDIN znamenal Olomoucký
Laický Diecézní INformátor. Snad zde ur‑
čitou roli sehrálo i jméno mého zesnulého
kamaráda. Říkali jsme mu Oldif. Uspořá‑
dali jsme i anketu, která by mohla přinést
jiný název, ale bohužel z několika desítek
návrhů se žádný výstižnější nenašel.
OLDIN začalo vydávat Centrum pro pastoraci a laické aktivity. Jaké byly jeho začátky? Hledali jste inspiraci také v cizině?
Počátky centra a tedy i časopisu byly
skromné. Vše jsme si museli opatřit sami.
Prvním darem pro centrum byla kopírka,
kterou jsme dostali z Rakouska. A na této
kopírce také vznikala první čísla OLDINu.
Teprve později jsme začali časopis tvořit
na počítači a tisknout v tiskárně. Ke druhé

Rok 2001

otázce mohu říci, že časopis byl čistě naší
aktivitou. Žádnou inspiraci v cizině jsme
nehledali. Vycházeli jsme z vlastních zku‑
šeností a z potřeb nové doby v církvi.
V tehdejší převratné době, kdy diecéze
žádné časopisy nevydávaly, jistě byl o OLDIN velký zájem. Jaká byla spolupráce
s farnostmi?
Ano, v počátcích byl časopis oprav‑
du jedinečný a posílali jsme jej téměř do
všech diecézí. A v rámci naší olomoucké
arcidiecéze jsme jej posílali po desítkách
až stovkách do mnoha farností. Přesná
čísla však nedokážu zpětně určit. Jistě
to však byly tisíce. V každé větší farnos‑
ti, minimálně však v každém děkanátu
jsme měli zpravodaje, kteří nám dodáva‑
li aktuální zprávy a informace. Postupem
času, kdy začala vznikat další centra (pro
mládež, pro katechezi) se počet čtenářů
mírně snížil. Tato centra navázala na naši
činnost, i co se týče vlastních časopisů.
Pro zajímavost chci říci, že Katechetický
věstník jsme z počátku vydávali také na
našem centru.
Kolik měl OLDIN čtenářů? Dostávali jste
k jeho obsahu i zpětné reakce?
Těžko odhadnout, čtenářů bylo oprav‑
du mnoho. Časopis tehdy putoval z ruky
do ruky, podobně, jak jsme byli zvyklí
z doby totality. Zpětných reakcí jsme měli
dost, pořádali jsme každoročně také se‑
tkání se zástupci farností a děkanátů. Ča‑
sopis se postupně vyvíjel, jak po obsahové
stránce, tak po stránce formátu. A opět
jedno prvenství. Časopis jsme jako první

Rok 2006

Rok 2013

Ing. Pavel Mléčka
začali dávat i na internet, aby byl dostup‑
ný všem, u nás i v zahraničí. Jsme rádi, že
jsme pak dostávali podněty i poděkování
i od čtenářů v zahraničí.
 Josef Pala

Rok 1991 – první číslo

Rok 2016
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
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 (8 km, 2 hodiny chůze). Koná se 8. května. V le‑
tošním Svatém roce milosrdenství pouť zahájíme ve 13 hod.
projitím Brány milosrdenství s možností získání plnomocných
odpustků.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-3,
e‑mail: reznickova@arcibol.cz

Víkendová duchovní obnova pro seniory

Pouť rodin na Svatém Kopečku u Olomouce

Centrum pro rodinný život a KDU-ČSL Olomouc letos poprvé
s hnutím Modliteb za nejmenší zvou v neděli 22. května na pouť
rodin na Svatém Kopečku. Mši svatou v bazilice Navštívení Pan‑
ny Marie v 10.30 hod. slouží světící olomoucký biskup Mons.
Josef Hrdlička. Po mši svaté bude pro poutníky připraveno ob‑
čerstvení, program pro děti a rodiče a koncert kapely „Maky‑
taky“ z Velké Bystřice. Od 13 hod. bude pak v bazilice adorace
a modlitba růžence.
Kontakt: Josef Záboj, e-mail: zaboj@arcibol.cz. tel.: 587 405 292

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

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

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. Po dobu setkání je přítomen kněz.
Kontakt: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-3, e‑ mail:
reznickova@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 slu‑
žebníku, 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 Fran‑
tiška a dalšími významnými osobnostmi.
Texty jsou k dispozici volně ke stažení na našich webových
stránkách (www.rodinnyzivot.cz).

Nabízíme poradenství

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

Snímek Leoš Hrdlička

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 mož‑
nost 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 pu‑
tování 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. Vychá‑
zet 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. Špid‑
líka. 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
Setkání nemocničních kaplanů

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

Ovdovělí se vydají na poutní místo
Božího milosrdenství v Polsku

Společenství vdov a vdovců zve všechny zájemce na dvouden‑
ní pouť, jejímž cílem se stane několik míst v Polsku: mariánská
bazilika v Čenstochové, rodiště papeže Jana Pavla II. Wadowice
a bazilika Božího milosrdenství v krakovské čtvrti Łagiewniki.
Zájezd se uskuteční ve dnech 10. a 11. května.
Bližší informace: Alenka Panáková, tel.: 604 252 629, e‑mail:
apanakova@volny.cz

Květnové duchovní víkendy v Norbertinu

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečku u Olomouce srdečně
zvou ve dnech 7. a 8. května a 14. a 15. května na duchovní ob‑
novu na téma Sv. Maxmilian: S pomocí Neposkvrněné. Program
začíná v sobotu 9 hod. mší svatou v bazilice Navštívení Panny
Marie a pokračuje v Norbertinu (vede sestra Siarda Trochtová).
Bližší informace: e
‑mail: info@premonstratky.cz, přihláška:
www.premonstratky.cz/centrum/duch_progr.htm

Vratislav – evropské hlavní město
kultury 2016

Moravskoslezská křesťanská akademie Olomouc pořádá zá‑
jezd do tohoto historického slezského města v sobotu 4. červ‑
na – s odborným průvodcem Dr. Romanem Zaoralem (FHS UK
Praha)
Bližší informace: Mgr. Martina Orságová, tel.: 587 405 253,
603 458 840, e‑mail: orsagova@arcibol.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 10.30 hod.

Rodina Neposkvrněné zve na poutní setkání

Setkání se uskuteční v sobotu 11. června ve Svatyni Božího milo‑
srdenství ve Smižanech na východním Slovensku
Program: 10.00 hod. – promluva, 10.30 hod. – slavnostní mše
svatá, 14.00 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)

Terchová – IX. ministrantský putovní tábor

Letošní putovní tábor ministrantů olomoucké arcidiecéze bude
opět na Slovensku (11. – 14. července).
Budeme bydlet v Domě sv. Josefa v Terchové. Tábor je určen pro
kluky od 4. třídy.
Bližší informace: P. Martin Vévoda, tel.: 739 245 937, P. Karel
Hořák, tel.: 737 400 330
http://ministranti.info/leto-2016/putovni‑tabor

Poutní slavnosti v roce 2016
v Dubu nad Moravou

Pouť maminek – neděle 8. května – 9 hod.
Pouť seniorů – sobota 4. června – 14 hod.
Oslavy 875 let od založení městyse – sobota 11. června
(13 – 24 hod.)
Hanácká dožínková pouť – sobota 27. srpna – 10 hod.
Hlavní pouť „Na Andílka“ – neděle 4. září – mše svaté: 7.00,
9.00, 10.30 hod., 14.30 hod. svátostné požehnání
Malá „ostatková“ pouť – neděle 11. září – 14 hod.
Devátá Evropská myslivecká pouť – sobota 15. října – 10.30
hod.
Dušičková pouť – sobota 22. října – 16 hod.
Větší skupiny poutníků se mohou hlásit na adrese: Římsko‑
katolická farnost, Mariánská 208, 783 75 Dub nad Moravou,
tel.: 585 964 016, 732 702 849, e‑mail: jan.kornek@seznam.cz,
www.dubnadmoravou.cz
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C H A R I TA J E P Ř I P R AV E NA P O M Á H AT
Pomoc při mimořádných událostech
Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. (Řím 12,15)
V Jakubově epištole čteme, že víra bez skutků je mrtvá.
Jednou z hlavních oblastí činnosti církve spolu s udělováním svátostí a zvěstováním slova, je uplatňování lásky skutky potřebným všeho druhu. Charita své poslání
uskutečňuje nejen prostřednictvím bohaté sítě sociálních
a zdravotnických služeb, ale rovněž prostřednictvím materiální, humanitární a rozvojové činnosti u nás i v zahraničí. Je připravena pomoci v případě živelných pohrom,
katastrof, havárií i válečných konfliktů, při nichž lidé často bojují o holé životy. OSN uvádí, že v posledních dvaceti
letech připravily přírodní katastrofy o život na 600 000
lidí. Prostřednictvím uzavřených dohod o pomoci na vySnímek ACHO Olomouc
žádání s jednotlivými krajskými hasičskými záchrannými
sbory se Charita stala složkou celostátního Integrovaného záchranného systému.
Martin Zamazal, vedoucí humanitárního oddělení Arcidiecézní charity Olomouc a národní koordinátor pro mimořádné události Charity ČR, se věnuje humanitární a sociální práci od roku 1997. V minulosti pracoval pro
Středisko sociální prevence v Olomouci, Diecézní charitu Brno, Charitu Česká republika a Hilfswerk Austria,
účastnil se humanitárních misí v Kosovu, na Severním Kavkaze a po zemětřesení v roce 2010 na Haiti.
Co je to humanitární pomoc?
Humanitární pomoc je zaměřena na
záchranu životů a zachování lidské dů‑
stojnosti, v praxi to znamená zajištění
základních životních potřeb pro zasaže‑
né přírodní katastrofou nebo válečným
konfliktem – jídla, pití, zdravotní péče,
přístřeší a také hygienických podmínek
v místě dočasného útočiště.
V roce 2010 jste pomáhal po zemětřesení
na Haiti. Co bylo vaším úkolem?
V prvních týdnech jsem měl na sta‑
rosti příjem celosvětové charitní pomoci
Caritas Haiti, spolu s místním haitským
logistikem. Přijímali jsme pomoc od me‑
xické vlády, která vyslala vojenské lodě
naložené potravinami, hygienou a zdra‑
votním materiálem, na letišti jsme vyklá‑
dali letadla z Peru a Venezuely, organi‑
zovali transport pomoci pozemní cestou
z Dominikánské republiky. Naším úkolem
bylo také zajistit dopravu k potřebným
lidem – k tomu jsme využívali místní
Charity, farnosti a neziskové organizace.
Zároveň jsem byl vedoucím mise Charity
Česká republika na Haiti a zajišťoval jsem
poskytování české pomoci přeživším li‑
dem po zemětřesení.
Jste národní koordinátor pro mimořádné
události Charity ČR. Co taková pozice obnáší?
Národní koordinace přichází do úva‑
hy ve chvíli, kdy mimořádná událost buď
zasahuje dvě a více diecézí, nebo je tak

závažného a velkého rozsahu, že je na její
zvládání nutná spolupráce více subjektů
na národní úrovni. V takovém případě
národní koordinátor zajišťuje a koordinu‑
je charitní odpověď (materiální pomoc,
finanční podpora, nasazení lidských zdro‑
jů), komunikuje se státní správou, resp.
centrálními úřady a také se zahraničím.
Cílem národní koordinace je zajistit účin‑
nou a profesionální pomoc při zachování
působnosti místních Charit a zabezpečit
rovnoměrné rozložení poskytované po‑
moci včetně jejího nepřekrývání.
Jestliže dojde k mimořádné události většího rozsahu, co přesně je úkolem Charity?
Okamžitě se aktivuje mechanismus
řízení a koordinace při mimořádných
událostech – „oživí se" připravená vnitř‑
ní struktura Charity pro tyto události.
Na základě vyhodnocení situace nasa‑
díme svoje kapacity k zajištění potřeb
zasažených obyvatel. Vše proběhne v ko‑
ordinaci s řídícími orgány Integrovaného
záchranného systému. Současně podle
potřeby vyhlašujeme finanční a materiál‑
ní sbírku, aby se do pomoci mohla zapojit
široká veřejnost. Evidujeme také dobro‑
volníky, kteří se chtějí zapojit.
Co je nutné zařídit v první řadě?
Nejrychleji je potřeba získat spoleh‑
livé a přesné informace, na základě kte‑
rých jsme schopni účinně a profesionál‑
ně poskytnout pomoc potřebným lidem.
Místní koordinátoři vyjedou přímo do za‑

sažených oblastí, kde se spojí s velitelem
zásahu či starostou, nabídnou naši po‑
moc, a poté již pružně reagují na aktuál‑
ní potřeby – většinou se jedná o zajištění
evakuačních center pro osoby, které při‑
šly o domov, dále dodávku vody, potravin
a hygienických potřeb, zkrátka toho, o co
lidé přišli, a co akutně potřebují.
Jak následně pomoc probíhá, na co se zaměřujete?
Charita poskytuje sociální a zdravot‑
nické služby s téměř celorepublikovým
pokrytím. V akutní fázi katastrofy se díky
naší síti středisek snažíme pomoci všem,
kdo naši pomoc potřebují. V následné fázi
obnovy pak zkoumáme potřebnost pro‑
střednictvím sociálních šetření. Zaměřu‑
jeme se především na seniory, osamělé
lidi, na neúplné či naopak mnohočetné
rodiny. Vedle materiální pomoci jsme or‑
ganizací, která se snaží „být s lidmi" a pro‑
střednictvím psychosociální podpory jim
pomáhat překonat těžké životní chvíle.
Jak vnímáte Charitu v kontextu dnešní
doby a jaký je její úkol do budoucna?
Charita má bez ohledu na dobu naplňo‑
vat své poslání milosrdné lásky k bližnímu
ve jménu Ježíše Krista. Zvláště v dnešní
době individualismu, materialismu a relati‑
vismu, má Charita být kvasem, který bude
právě skrze skutky milosrdenství proměňo‑
vat svět ve společenství těch, kteří nežijí jen
sami pro sebe, ale myslí na druhé a navzá‑
jem si pomáhají.
 Eva Štefková
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Střípky z dějin Charity – III
6. V roce 1932 jsme zahájili péči na novém úseku – organizování prázdninových osad pro
děti slabé a chudokrevné. Ve školních třídách klášterů v Háji u Opavy, v Odrách, na
Buchlově a jiných místech našly dobrou rekreaci stovky dětí po oba prázdninové měsíce
pod osvědčenou péčí řeholních sester. Ctih. sestra Vlasta Burdová, dnes vedoucí ošetřovacího ústavu ve Zdislavicích, se musela tehdy naučit hrát na táhací harmoniku, aby
dětským rekreantům poskytla i příjemnou zábavu.
7. V roce 1934 jsme v celé arcidiecézi zorganizovali pro charitní ústavy společný nákup
hlavních potravin a potřeb – mouky, cukru, hlavně však uhlí a koksu, kteréžto zboží
dodávaly některé vybrané firmy za velkonákupní ceny, čímž ústavy ušetřily ročně mnoho tisíc Kč. Jak v těchto letech hospodářské
krise a nezaměstnanosti byla dobrá každá koruna, ukazuje
tato skutečnost: Na
vydržování, naší soukromé školy v Lukově
požádali jsme tehdejší ministerstvo školPlakát k propagaci Charity (ZAO,
ství o podporu a to
pobočka Olomouc)
ministerstvo nám na
ten účel poukázalo
Kč 10,–. Tuto skutečnost jsem uveřejnil v naší výroční zprávě za rok 1934 a doložil jsem tento fakt tímto komentářem:
„Abychom slavné ministerstvo neurazili, ponechali jsme si
celou tuto částku, aby se nám nezmenšila o porto na poděkování.“ Bylo totiž naším chvalným zvykem poděkovati dárcům
tiskopisem i za dar Kč 1,–, leč v tomto případě jsme vyjímečně nepoděkovali vůbec.
Ozdravný pobyt dětí na Buchlově (ZAO, pobočka Olomouc)
 Pokračování redakčně připravil Martin Kučera

Žena jako květina
Tyto řádky budou věnovány hlavně všem dívkám a ženám, ale rovněž bych
byla ráda, kdyby si je přečetli i jejich rodiče a partneři. Je tady jaro a na teplé
počasí se jistě všichni těšíme. S obměnou roční doby zároveň přichází i obmě‑
na šatníku. Chtěla bych tedy všechny trochu přimět k zamyšlení, jak se vhod‑
ně obléci do kostela. Myslím tedy, že kostel je zcela výjimečné místo, a podle
toho, jak výjimečné události se v něm každou mši svatou odehrávají, bychom
měly zvážit, zdali je k tomuto obřadu vhodná krátká sukně. Udivuje mne, ko‑
lik nejen mladých děvčat, ale i dospělých žen nosí do kostela sukně nevhodné
délky. Nenutím samozřejmě žádnou slečnu či ženu, aby nosila „neforemné
pytle“ až ke kotníkům (v délce od kolen dolů najdeme dnes nejrůznější variace
střihů, vzorů či barev). Jde mi o to si uvědomit, že nám daroval Bůh nádherné
lidské tělo, a tím, že je neukazujeme v co největší možné míře, vyjadřujeme
spíše hlubokou úctu a nikoli hanbu, stud či snad podřízenost.
Jaké tajemství nám pak zbude pro objevování?
I ta nejkrásnější květina se chrání listy či trny. Milé dámy, noste tedy sukně
a vyjádřete od Boha darovaný vzácný a křehký dar – svou ženskost. Neodívá‑
me se samozřejmě jako ženy zobrazené ve Starém zákoně a rovněž doba na‑
šich babiček či prababiček v kroji již téměř vymizela. Ale tím, jaké dnes máme
neomezené možnosti, jistě na něco každá přijdete. A nezapomeňte – jak má
Bůh v obrovské úctě nás, tak máme mít v úctě i my samy sebe.
Na závěr bych dodala, že autorkou výše uvedeného názoru je pětadvace‑
tiletá studentka s otevřenou myslí.
 Terezie Řánková

Snímek Leoš Hrdlička
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Rodinné centrum Slunečnice – místo setkání,
podpory a naslouchání
V listopadu 2013 byla po několika letech obnovena činnost olomouckého rodinného centra Slunečnice, které funguje pod Centrem pro rodinu.
Přípravě programu a jeho vedení jsme se od začátku věnovaly „ve třech
maminkách“. Hledaly jsme naplnění v době rodičovské dovolené a chtěly jsme kvalitně trávit čas s našimi dětmi. Zároveň pro nás bylo důležité
sdílení nejen praktického života, ale také se podporovat v duchovní oblasti a setkávat se tak s podobně naladěnými lidmi.
Zpočátku se nás ve farním domě u ka‑
tedrály, kde se každé úterý potkáváme,
scházela hrstka, ale postupem času je nás
víc a víc i co se počtu dětí týče. Většina
mladých maminek, které do rodinného
centra docházejí, má totiž jedno až dvě

dětí nebo života ve víře. Při těchto akcích
nabízíme pro rodiče možnost hlídání dětí.
Ty jsou tedy v péči studentek olomouc‑
kých vysokých škol, spolupracujeme tak
s Vysokoškolským katolickým hnutím
(VKH) Olomouc.

Mezi největší a pravděpodobně nej‑
oblíbenější akce patří duchovní obnovy
pro maminky na rodičovské dovolené,
které se konají dvakrát ročně. V adventu,
kdy zveme mezi sebe manželské páry, se
zaměřujeme na rodinná témata a postní
dobu naplňují témata duchovního rázu.
Při přípravě duchovních obnov jsme se
inspirovaly, maminkami z Valašských
Klobouk, které koncept duchovních ob‑
nov vymyslely. Vždy po dobu jednoho
týdne se na celé dopoledne scházíme
k přednáškám, společnému slavení eu‑
charistie, adoraci a k modlitbě. Témata
jsou probírána v menších skupinkách
a během obnovy je možnost přistou‑
pit ke svátosti smíření. Po celou dobu je
opět zajišťováno hlídání dětí. Zdá se to
možná jako maličkost, ale pro nás, co
většinu času trávíme s malými dětmi,
je to veliký dar.
Třeba tímto zastavením nadchneme
některé z vás, které přemýšlíte čím naplnit
čas s dětmi, který je nám dán. Chcete‑li,
rádi s vámi o tom pohovoříme, a zveme vás
k nám (http://rcslunecnice.blogspot.cz).
 Lenka Řezníčková

děti, výjimkou ale nejsou i větší rodi‑
ny. Jednu dobu za námi docházela i teta
z Klokánku se svěřenými dětmi a pár ná‑
vštěv absolvovali i tatínci.
Program, který rodinné centrum Slu‑
nečnice nabízí, se skládá z několika částí.
Zejména se na každém úterním setkání
věnujeme nějaké činnosti, ať již hudeb‑
ní, výtvarné, sportovní či pohybové, kdy
jsou činnosti zaměřeny především na
děti. Čtvrteční dopoledne patří dětem
zvykajícím si bez maminky. Je pro ně při‑
praven program a v malé skupince dětí si
tak zkoušejí, jaké to je chodit do školky.
Tím ale nabídka nekončí. Snažíme se také
nabízet přednášky pro rodiče na nejrůz‑
nější témata. Zhruba čtyřikrát do roka se
tak mohou rodiče vzdělávat a diskutovat
nad tématy partnerských vztahů, výchovy
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Z E Ž I V O TA K AT E C H E T Ů
Jak vést děti ke svátosti smíření?

V našich farnostech právě prožíváme dobu prvních svatých přijímání. A také, a na
to se občas zapomíná, prvních svátostí smíření. Svátost smíření bývá často dětmi i do‑
spělými ne úplně správně chápána jako spíše podřadná svátost, která sama o sobě nemá
zvláštní význam a je potřeba jenom k tomu, abychom mohli přistupovat ke svatému při‑
jímání. To je ale velký omyl! A hned druhým omylem je, že stačí děti připravit na první
svátost smíření a „ony to už dál umí“. Proto jsme rádi, že sestry z nakladatelství Paulínky
na italském knižním trhu našly a přeložily knížku s názvem Já se taky zpovídám!, která
má děti připravit nejenom na první svátost smíření, ale také je při tomto svátostném
životě nadále doprovázet. Jenomže, dokáže jen knížka samotná plnit tak náročný úkol,
jakým je doprovázení dětí svátostným životem? Zřejmě ne. A proto píši tento článek:
Rádi bychom vás, rodiče a prarodiče dětí, povzbudili,
abyste také vy dětem pomohli na této nové cestě.
A právě k tomuto společnému objevování nové‑
ho života nám může výše zmíněná knížka od Tonina
Lasconiho posloužit. Takže ne dítě samo, ale s ma‑
minkou, tatínkem, babičkou či dědečkem si pročítá
tuto knihu a snaží se porozumět nejenom svátosti
smíření, ale životu s Ježíšem po boku. Kniha děti nej‑
prve vede k tomu, aby Ježíše poznaly a takto si ho za‑
milovaly. Děti se přitom prostřednictvím navržených
cvičení učí zamýšlet nad svým jednáním, učí se vědo‑
mě rozpoznávat a pojmenovávat dobro a zlo a jsou ve‑
deny k tomu, aby se svobodně rozhodovaly pro dobro.
Ne vždy se jim to povede. A v této části se seznamují
s Ježíšem jako Božím Synem, který odpouští hříchy.
Kniha nepředkládá žádné konkrétní zrcadlo pro zpy‑
tování svědomí, ale spíše usiluje o to formovat a zjem‑
ňovat svědomí dítěte, aby se děti samy naučily poznávat své skutečné hříchy. I přes tato
těžká témata je kniha velmi svěží a předává se v ní radost ze života s Ježíšem. Chcete se
nechat jako rodina touto radostí inspirovat? Chcete zkusit začít spolu s dětmi prožívat
radostný život křesťanů? Tato kniha je jednou z možností, jak začít.
Objednat si ji můžete buď na našem katechetickém centru (e‑mailem:
katecheti@arcibol.cz) nebo v internetovém obchodě Paulínek (www.paulinky.cz).

Probíhá celostátní anketa
o nejoblíbenějšího učitele
náboženství

Na konci letošního května vyvrcholí
velká anketa, z níž má vzejít nejoblíbe‑
nější učitel/ učitelka náboženství v České
republice. Celá tato akce nese název „Du‑
hové srdce 2016“ a pod záštitou Mons.
Karla Herbsta, SDB, předsedy Katechetic‑
ké komise ČBK, ji pořádá časopisu Duha
ve spolupráci s TV NOE a za podpory Ra‑
dia Proglas a Katolického týdeníku. Cílem
této akce je mj. také představit a ocenit

práci všech těch, kteří se této službě u nás
věnují. Do finále soutěže bylo nominová‑
no celkem šest kandidátů ze čtyř diecé‑
zí. Také naše olomoucká arcidiecéze má
v anketě své dva zástupce – sestru Lenku
Bernadettu Nezbedovou z farnosti Ruda
nad Moravou a P. Karla Hořáka z farnos‑
ti Hošťálková. Finále soutěže bude vysílat
TV NOE v neděli 22. května v 18.30 hod.
Více informací o této anketě na webu:
www.mojeduha.cz/clanky/Duhove_srdce

 Martina Orlovská

 Vít Němec

Nové číslo časopisu Rodinný život: Milosrdenství
Další číslo Rodinného života koresponduje s tématem letošního církevního roku – Svatým rokem
milosrdenství. Všichni toužíme po přijetí, a proto často potřebujeme odpuštění. Začtěte se od příběhů
Boží nezištné lásky, inspirujte se těmi nejpraktičtějšími způsoby, jak můžeme milosrdenství projevovat
druhým i sami sobě.
Nejčastěji bývají zraněny naše emoce, potvrzuje na základě své psychologické praxe karmelitánka,
sestra Růžena. Být milosrdný znamená především dotýkat se citlivě zraněného srdce. Manželé Jakub‑
covi z Bystřice pod Hostýnem hovoří o milosrdenství v kontextu manželského slibu a připomínají, že ve
skutcích nesmí chybět láska. V každodenních událostech se snaží v druhém člověku vidět obdarování
i potřebnou bytost.
P. Vít Hlavica nás zve, abychom se zaposlouchali do harmonie symfonického orchestru a s chutí hráli
„druhé housle“.
Způsoby, kterými pomáhá olomoucká Charita těm nejpotřebnějším z nás, přibližuje Radka Vojtková.
Jedním z aktuálních plánů je zajistit seniorům z řad lidí bez domova důstojnější dožití.
Povšimli jste si, že biblické podobenství O marnotratném synu ukazuje při pozorném čtení velkou
marnotratnost otce? Nemilosrdenství je všudypřítomné a způsobuje každodenní odchody do exilu. Ne‑
zůstávejme lhostejní, vybízí úvaha Evy Muroňové. Seznamte se s polskými rodinami – známými i neznámými hrdiny holocaustu.
V časopise nechybí pohádka na dobrou noc, setkání s andělem Cherubínem, tvoření pro děti, voňavý recept, křížovka, soutěže, hry
a informace o připravovaných akcích.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc,
tel.: 587 405 250, e‑mail: rodinnyzivot@arcibol.cz
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HLASY A OHLASY
Školní exkurze
do Prahy a Drážďan

Týden po Velikonocích se vydaly žá‑
kyně 1. a 2. ročníku CSOŠ Bojkovice na
třídenní exkurzi. Jejím cílem byla návště‑
va našeho hlavního města a zároveň vy‑
užití blízkosti německých Drážďan. První
den jsme strávili dopoledne cestováním
a odpoledne jsme vyrazili za historií české
metropole. Od Václavského náměstí jsme
se přesunuli přes Staroměstské náměstí
až ke Španělské synagoze. Další zastáv‑
kou byla Betlémská kaple, Karlův most,
Hradčany a Národní divadlo. Pro některé
žákyně se jednalo o vůbec první návštěvu
Prahy.
Druhý den jsme brzy ráno vyjeli do
Drážďan. Toto město, které se nachází
pouhé půl hodiny cesty za hranicemi, nás
překvapilo svou čistotou a tichostí. Po se‑
známení s reáliemi města na Brühlově te‑
rase jsme navštívili Albertinum a Zwinger
a podívali jsme se též do kostela Frauen‑
kirche a do katedrály. Večer pak byla mož‑
nost nakupovat v obchodních domech na
Pražské ulici.

Putovali jsme na Svatý Hostýn, byly nás stovky

Ten páteční večer panovalo na Moravě sychravé, chladné počasí. Kdekdo po nároč‑
ném pracovním týdnu užíval večerní pohody v teple rodinného krbu, nebo se vydal ven
za přáteli. Našli se však i tací, kdo nazuli pevné boty, teplé bundy a vydali se na cestu. Na
dlouhou noční cestu. Bylo jich
několik set.
Na tradiční postní pouť Že‑
lezný poutník ze Svatého Kopeč‑
ku u Olomouce na Svatý Hostýn
se sjeli zájemci z takřka celé
České republiky. Muži i ženy,
mladí i staří, studující i pracu‑
jící… Všechny spojovala touha
dojít z jednoho poutního místa
na druhé a prožít noc s Pánem,
se svými přáteli i společenstvím.
Letos v noci z 11. na 12. břez‑
na se konal již 19. ročník. Pouť začala v 18 hod. mší svatou v bazilice Navštívení Panny
Marie na Svatém Kopečku, a hned po ní se účastníci vydali na zhruba padesátikilo‑
metrovou cestu. Počáteční špalír se postupem času trhal, každý šel v tempu, které mu
vyhovovalo. Přibližně v polovině cesty, o půlnoci v Prosenicích, poutníci na chvilku spo‑
činuli a díky ochotným místním farníkům se posilnili na další kilometry. Nad ránem
došli největší vytrvalci až do Bystřice pod Hostýnem, kde je čekal závěrečný výšlap ke
svatohostýnské bazilice. To už se k chladnému počasí přidalo i jemné mrholení. Všichni
příchozí se nakonec sešli v bazilice při ranní „závěrečné“ mši svaté.
 Vojtěch Jurák
Zlín

Studentky AG šly ke hrobu Aničky Zelíkové

Snímek Martina Vaňková
Poslední den jsme se věnovali opět
Praze. V Obecním domě jsme navštívili
výstavu secesního umění a nádherných
šatů od Blanky Matragi. Exkurzi jsme
ukončili návštěvou středověkých sbírek
Národní galerie v Anežském klášteře
a pak už jsme se těšili na návrat domů.
Jsme rádi, že celá akce proběhla v po‑
řádku a v pohodě. Doufáme, že jsme si
všichni odnesli zážitky na společný pobyt
a dověděli jsme se další informace o naší
historii.
 Mgr. Pavlína Kašparová
CSOŠ Bojkovice

Jako každý rok i letos Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži pořádalo dívčí pěší
pouť do Napajedel ke hrobu Aničky Zelíkové. Mohly se jí zúčastnit především dívky,
které byly ochotné obětovat svůj čas a pohodlí a chtěly se modlit za nenarozené děti, za
všechny ženy, které podstoupily potrat, za své budoucí manžely a děti, volbu povolání,
za lidi, kteří potrat schvalují a provádějí.
Na cestu jsme se vydaly v pondělí 4. dubna ve 12 hodin. Nejprve jsme se setkaly
v kapli, kde jsme společně se školním kaplanem P. Martinem Sekaninou a jáhnem Jiřím
Luňákem zazpívaly modlitbu Anděl Páně. Po požehnání jsme se vydaly na pouť. Počasí
bylo krásné a teplé. Cestou jsme se modlily, nechybělo ani rozjímání nad evangeliem
toho dne a následné silencium. Pomod‑
lily jsme se Korunku k Božímu milosr‑
denství a zpívaly schólové písně za do‑
provodu kytary. Během cesty nás potěšil
vzkaz od kluků z Kvasic napsaný křídou
na cyklostezce. Po cestě, která nám trva‑
la celkem pět hodin, nás míjela spousta
cyklistů, sportovců a chodců.
Po příchodu do Napajedel jsme
si krátce odpočinuly na tamější faře.
Myslím, že nás všechny alespoň trochu
bolely nohy. Potom jsme se přesunuly do
kostela, kde probíhala adorace doprová‑
zená zpěvem studentů Stojanova gym‑
názia. Mši svatou v 18 hodin celebroval
arcibiskup Jan Graubner. Některé z nás se
zapojily zpěvem písní ve schóle a čtením
liturgických textů. Po závěrečném požeh‑
nání jsme se zapálenými svíčkami kráčely v dlouhém průvodu na hřbitov, kde následo‑
vala společná modlitba růžence. Zpět do Kroměříže nás již odvezl autobus.
Myslím, že tato pouť byla velmi krásná a stála za ty bolavé nohy a únavu. Modlitba za
nenarozené děti a jejich maminky je velmi potřebná. Následující den jsme tento úmysl
zahrnuly také do večerní mše svaté na našem gymnáziu.
 Monika Petrůjová
AG Kroměříž, 2. C
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Postní myšlenky od arcibiskupa
v SMS zprávách měly ohlas
Mám radost, že se letos do společné přípravy na Veliko‑
noce zapojilo více než 3600 lidí, kteří přijímali každodenní
myšlenku na den prostřednictvím telefonu. Téměř 300 lidí
taky odpovědělo. Každému z nich bych rád poděkoval osobně,
zvláště za bohaté zkušenosti. Aspoň z některých jsem vybral
úryvky, abych se s vámi rozdělil. Duchovní zkušenosti s Božím
slovem totiž považuji za poklad, který je třeba sdílet. Nejde
o chlubení, ale o svědectví, které může druhé povzbudit a po‑
moci jim. Jen se přesvědčte!
Přestože postní doba skončila, můžeme v úsilí pokračovat
a vracet se k myšlenkám z postu, nebo k těm, které si odnese‑
me v neděli z kostela, či objevíme při pravidelném čtení Bible,
a uvádět je do života. Sdělováním zkušeností s Božím slovem
můžeme štědře zasévat dobro.
Moc děkuji sv ým spolupracovníkům i sponzorům
T–Mobile, a. s., a Kristyn služebník.
arcibiskup Jan
Posílání myšlenek v postní době mobilem mi zpočátku připadalo zvláštní, proto
jsem se přihlásila až po pěti dnech. A jestli
něčeho lituju, tak těch pěti dnů, kdy jsem
váhala. Pomáhalo mi to, někdy mě ta myšlenka opravdu provázela celým dnem, někdy neuhodila na tu „pravou strunu“, ale
to je přirozené.
Vzpomínám na jednu z prvních. Čekala jsem na autobus a na vedlejší zastávce
jsem spatřila ženu, s níž se znám od dětství, kamarádily jsme spolu, ale před lety
jsme se názorově rozešly a já se od té doby
setkání s ní raději vyhnu. Tak jsem začala
studovat jízdní řád a po očku sledovala,
jak nastupuje do toho druhého autobusu.
Dveře se zavřely, autobus se rozjel a mně
najednou vyskočila v hlavě myšlenka toho
dne. „Bavit se s nesympatickými.“ Tak to
jsem prošvihla, ale měla jsem o čem přemýšlet až do večera. A za pár dní jsem
nepřešla na druhý chodník, setkaly jsme
se, pozdravily, prohodily pár banalit
a pokračovaly. Nic moc, ale cítím se
o mnoho líp.
Jana

Jsem velmi nadšená z myšlenek, napsala jsem si je, abych se k nim mohla
vracet. Někdy se mi stalo, že ten den přišla
úplně vhod a dokonce kolegyně chtěla poradit a já jsem ji nabídla myšlenku toho
dne, protože byla k tomu jejímu problému.
Pak chtěla taky myšlenky posílat. Musím
říct, že letos jsem prožila krásné Velikonoce. Myslím si, že tato postní příprava
k tomu přispěla.
Pavla

Každé ráno jsem se těšila na nové
úkoly, které jsem se snažila poctivě plnit.
Musím však přiznat, že některé ráno jsem
se na úkol dívala a přemýšlela, jak s ním
dnes naložím. Ale nestačila jsem se divit,
jaké věci se během dne děly. Situace, při
které jsem měla možnost splnit úkol, přišla sama. Bylo to každodenní dobrodružství s Pánem, co pro mne skrze úkoly přichystá. Mohla jsem si častěji uvědomovat
vše, co nám Pán dává, na což mnohdy není
v běhu života čas, také svoje nedokonalosti, na jejichž odstraňování musím stále
pracovat.
Dana

Simeona

Společně jsme kráčeli až na Golgotu
a byli svědky Zmrtvýchvstání. Zbavovali
jsme se každodenní zátěže: odpoutat se od
sebe sama, nechat uzdravit sebelitování,
vztahy, stěžování si na druhé, neodpuštění sobě i druhým, zranění… Nově zahlédnout, na čem vlastně záleží, na Kom
záleží, o co mi opravdu jde, a tak rozlišovat pokušení svých iluzí a otvírat se Bohu,
růst v osobním vztahu k Němu, sloužit mu
v bližních, a nechat se Bohem překvapovat
a milovat v každodenním životě.

Už od sedmi hodin netrpělivě naslouchám, kdy mi „ hvízdne“ (smska). Byl to
dobrý nápad a těšilo mě vědomí, že je nás
hodně, kdo se těší každý den na myšlenku a dále rozjímá o daných slovech. Někdy se stalo, že byla ta slova jen a jen pro
mě a pomohla mi něco vyřešit, podívat se
na sebe jinýma očima a nastartovat mě
k dobrému skutku.
Z.

Na začátku postní doby jsem číslo předala celé své rodině, která se taky připojila.
SMSky mám uložené, budu se k nim vracet.
Občas se k nim pojila i úsměvná příhoda
(např. jsem s nemocnou dcerou hrála už asi
posté nějakou hru, která mě, fakt nebavila,
ale ten den byla zpráva, že máme věnovat
čas druhým a tak jsem hrála dál). Začali
jsme se v postní době více modlit růženec
a společně jsme zprávu na ten den rozebírali a kolikrát jsme se divili, jak jsme ji každý pochopili po svém, třeba úplně jinak než
ostatní. No zkrátka, postní dobu to velice
obohatilo a „osvěžilo“.
Marie
SMS zprávy jsem si aktivovala asi o týden později. A první mi přišla v pátek. Říkalo se v ní, že se máme modlit za zemřelé.
Napadlo mě, že pro tohle jsem si opravdu
nemusela sms zprávy aktivovat, často slyšíme v kostele a je to tak chronicky známá
věc, že se máme modlit za zemřelé. Ale už
druhý den, přišla zpráva, jejíž obsah se
mě bytostně dotýkal. Byla jsem s jedním
naším farníkem v „nepohodě“. Pak přišla
další a další zpráva, která měla stejné
grády. A já jsem díky nim tuto nepohodu
odevzdala a snažila se chovat podle toho,
co mi říkaly každodenní zprávy. Zabránilo to sebeprosazování, hádkám, naučila
jsem se pokoře a tomu, že i čas může problém řešit. Musím říct, že jsem díky sms
zprávám prožila moc krásně dobu postní.
A každé ráno jsem se nemohla dočkat, až
přijde nová sms, a co po mně bude chtít
a jestli to já dokážu splnit. Dnes vím, že
Ježíš vstal z mrtvých i v mém srdci a dal
mi velkou naději. Také vím, co je to milosrdenství Boží, a jak mě jím Bůh každý den
zahrnuje.
Marcela
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Z DIÁŘE
ARCIBISKUPSTVÍ
KVĚTEN 2016

1. 5. neděle
9.15 hod. • Svatý Hostýn – zahájení poutní sezony a valná
hromada Matice svatohostýnské • arcibiskup Jan
11.45 hod. • Olomouc – dóm – křest • biskup Josef
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sestry)
• biskup Josef
1. 5. neděle až 3. 5. úterý
Svatý Hostýn – setkání děkanů • arcibiskup Jan

4. 5. středa
18.00 hod. • Veselí nad Moravou – mše svatá pro pracovní‑
ky Charity • arcibiskup Jan
5. 5. čtvrtek
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Nanebevstoupení
Páně • biskup Josef

6. 5. pátek
18.00 hod. • Olomouc – dóm – městská pouť k sv. Janu
Sarkanderovi • arcibiskup Jan a biskup Josef
7. 5. sobota
10.00 hod. • Olomouc – dóm – arcidiecézní pouť k sv. Janu
Sarkanderovi • arcibiskup Jan a biskup Josef
8. 5. neděle
9.30 hod. • Holešov – mše svatá k 400. výročí příchodu
sv. Jana Sarkandera • biskup Josef
10.00 hod. • Králický Sněžník – farnost Dolní Mora‑
va – mše svatá a žehnání řece Moravě a jejímu povodí
• arcibiskup Jan

10. 5. úterý
10.00 hod. • Uherský Brod – mše svatá k 10. výročí
katolické církevní školy • arcibiskup Jan
11. 5. středa
19.00 hod. • Olomouc – akademická farnost – biřmování
• biskup Josef

14. 5. sobota
10.00 hod. • Olomouc – sv. Michal – mše svatá pro minist‑
ranty • biskup Josef
10.15 hod. • Svat ý Host ýn – XIV. pouť podnikatelů
• arcibiskup Jan

15. 5. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Seslání Ducha
Svatého a biřmování • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Pustiměř – biřmování • biskup Josef
13.45 hod. • Štěpánov-Březce – žehnání opraveného kříže,
mše svatá, žehnání obecního praporu a znaku a pietní akt
• generální vikář Mons. Josef Nuzík
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (Arcibis‑
kupský kněžský seminář) • arcibiskup Jan
21. 5. sobota
15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání (Olomouc a Přerov) • arcibiskup Jan

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY
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 vy‑
trvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.

ČERVEN 2016
Úmysl všeobecný
Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou osamocení, našli i ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře.
Úmysl evangelizační
Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými for‑
mátky, kteří prožívají radost evangelia a moudře je připraví na
jejich poslání.

Úmysl národní

Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše
biskupy a kněze, farnosti a rodiny.

22. 5. neděle
10.15 hod. • Svatý Hostýn – XIV. celonárodní pouť včelařů
• arcibiskup Jan
10.30 hod. • Svatý Kopeček – pouť rodin • biskup Josef
24. 5. úterý
18.00 hod. • Olomouc – dominikánský kostel – biřmování
• arcibiskup Jan

26. 5. čtvrtek
18.00 hod. • Olomouc – sv. Mořic – slavnost Těla a Krve
Páně – průvod ke sv. Michalu • arcibiskup Jan a biskup
Josef
27. 5. pátek
16.00 hod. • Velehrad – Stojanovo gymnázium – mše svatá
a předávání maturitních vysvědčení • arcibiskup Jan

28. 5. sobota
Krakov (Polsko) – národní pouť k Božímu milosrdenství
• arcibiskup Jan

29. 5. neděle
10.00 hod. • Nová Hradečná – mše svatá a svěcení oltáře
v Troubelicích • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Šternberk – biřmování • biskup Josef

Uzavřeno k 20. 4. 2016
Změna programu vyhrazena

