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Peníze z kněžské 
sbírky doputovaly 
k uprchlíkům v Iráku
Téměř 40 0 t isíc kor un 
předal koncem dubna se-
kretář olomouckého arci-
biskupa P. Petr Gatnar do 
rukou představitelů ně-
kolika církví působících 
v iráckém Kurdistánu... 
                          (strana 4)

Před 100 lety se narodil arcibiskup František Vaňák
Ze všech olomouckých arcibiskupů ve 20. století byl František Vaňák 
pastýřem olomoucké arcidiecéze nejkratší dobu – jen něco málo přes 
dva roky...                                                                                                  (strana 2)

Městečko Milosrdenství
Ve Svatém roce milosrdenství je dobré se po-
dívat do nedávných dějin. Kromě díla Charity, 
které si připomínáme a dále rozvíjíme, tu byla 
i mnohá jiná. V Branicích, které dnes patří do 
opolské diecéze v Polsku (ale do roku 1945 byly 
součástí arcidiecéze olomoucké), vyrostlo za 
působení Josefa Martina Nathana Městečko 
Milosrdenství.                                      (strana 14)

O L O M O U C K Ý  A R C I D I E C É Z N Í  I N F O R M Á T O R

A
rc

ib
is

ku
ps

tv
í o

lo
m

ou
ck

é 
• 

B
is

ku
ps

ké
 n

ám
ěs

tí 
2,

 7
71

 0
0 

O
lo

m
ou

c 
• 

w
w

w
.a

do
.c

z

ROČNÍK 26 • ČERVEN 2016 • ČÍSLO 6



OLDIN • 6  /  20162

Před 100 lety se narodil 
arcibiskup František Vaňák

František Vaňák se narodil 28.  červ-
na  1916 ve Vojtěchově (okr. Prostějov). 
Protože tato obec patřila do farnosti 
Luká, byl chlapec pokřtěn ještě téhož 
dne v  tamním farním kostele Narození 
sv.  Jana Křtitele. Poté, co František vy-
chodil v rodišti obecnou školu, nastoupil 
v roce 1928 na Arcibiskupské gymnázium 
v Kroměříži. Po maturitě (1936) studoval 
teologii na Cyrilometodějské bohoslovec-
ké fakultě v  Olomouci. Kněžské svěcení 
přijal 5. 7. 1941 z rukou olomouckého ar-
cibiskupa Leopolda Prečana.

Ne příliš známou skutečností je, že 
tetou Františka Vaňáka (sestrou jeho 
otce) byla Alžběta Norbertina Vaňáko-
vá (1887–1969), členka kongregace Mi-
losrdných sester III. řádu sv.  Františka 
v Opavě a správkyně Domova bl. Anežky 
České v Olomouci. Během svého života se 
mimo další aktivity věnovala také spiso-
vatelské a  básnické činnosti (publikovala 
pod pseudonymem Eliška Horská). Sestra 
Norbertina vkládala již během Františko-
vých studií do svého synovce velké nadě-
je a  je známo, že ho podporovala nejen 
hmotně, ale i modlitbou.

Po vysvěcení František Vaňák až do 
konce roku 1947 kaplanoval ve Frenštátu 
pod Radhoštěm a zároveň byl provisorem 
v  Rychalticích. Na začátku roku 1948 se 
pak přesunul do Olomouce, kde působil 
jako administrátor a  později jako kaplan 
u sv. Michala. Jeho příchod do Olomouce 
patrně souvisel s  doktorandským studi-
em, které zakončil promocí na Palacké-
ho univerzitě 5. 3. 1950. Poté byl jmeno-
ván prosynodálním soudcem u  zdejšího 
církevního soudu. V  roce 1965 byl pak 
jmenován oficiálem (předsedou) tohoto 
soudu. Již od roku 1951 byl ustanoven du-
chovním správce v Rýmařově, kde působil 
až do svého jmenování biskupem v  roce 
1989, tedy plných 38  let. Od roku 1975 
byl navíc ještě ustanoven administráto-
rem excurrendo ve Staré Vsi u Rýmařova. 
V  roce 1980 byl také jmenován čestným 
kanovníkem kolegiátní kapituly v Kromě-
říži a o rok později místoděkanem brun-
tálského děkanátu. Během svého dlou-
hého působení v  Rýmařově se zasloužil 

mj. o stavební obnovu řady kostelů a kaplí 
v tomto regionu.

O  možném jmenování Františka 
Vaňáka arcibiskupem se uvažovalo již 
v roce 1961 a následně i pak v roce 1973, 
kdy ho Apoštolský stolec opakovaně zařa-
dil mezi kandidáty na úřad olomouckého 
arcibiskupa, ale komunistická vláda tehdy 
jeho jmenování znemožnila. Jeho ustano-
vení do čela arcidiecéze bylo povoleno po 
složitých jednáních až v  červenci 1989, 
směl být však ustanoven pouze jen jako 
titulární biskup – apoštolský administrá-
tor. Na biskupa byl vysvěcen 26.  8.  1989 
v Olomouci. Olomouckým arcibiskupem 
a metropolitou moravským ho papež Jan 
Pavel II. jmenoval bezprostředně po pádu 
komunistického režimu  – 21.  12.  1989. 
Dílo, které během svého krátkého působe-
ní na olomouckém arcibiskupském stolci 
stačil vykonat, je skutečně obdivuhodné: 
Obnovil bohosloveckou fakultu a  kněž-
ský seminář v  Olomouci, v  Kroměříži 
připravil podmínky pro znovuzahájení 
činnosti arcibiskupského gymnázia. Za-
čátkem dubna 1990 vysvětil v olomoucké 
katedrále dva nové světící biskupy: Jana 

Ze všech olomouckých arcibiskupů ve 20. století byl František Vaňák 
pastýřem olomoucké arcidiecéze nejkratší dobu – jen něco málo přes 
dva roky. I navzdory tak krátké periodě se však jeho episkopát zapsal 
do historie jako přelomový, protože tento arcibiskup stál u řady zásad-
ních událostí, z nichž některé měly význam nejen pro naši arcidiecézi, 
ale i pro celou vlast. V těchto dnech uplyne již sto let od jeho narození.

Graubnera a  Josefa Hrdličku. O  několik 
týdnů později pak přivítal na Velehradě 
papeže Jana Pavla  II., což byla pro celou 
arcidiecézi zcela mimořádná a významná 
událost. Ještě téhož roku pak navštívil také 
české krajany v USA a Kanadě. Významně 
se zasloužil i o závěrečné práce v procesu 
svatořečení Jana Sarkandera.

V létě roku 1991 však propukla naplno 
vážná nemoc, kterou František Vaňák tr-
pěl již při nástupu do biskupského úřadu. 
Zemřel 14. září 1991 v nemocnici v Městě 
Albrechtice u Krnova. Pohřben byl po zá-
dušních obřadech 23. září 1991 na lesním 
hřbitově na Svatém Hostýně.

 Vít Němec

Arcibiskup František Vaňák při jedné ze svých zahraničních cest

Novokněz František Vaňák

VZPOMÍNKA NA OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA
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Snímek na titulní straně: Petr Klinkovský

7. 6. 1316 zemřel Petr II. de Pontecorvo, olomoucký biskup v  letech 1311 až 1316  
(700 let)

20. 6. 1941 zemřel ThDr. Josef Kupka, brněnský biskup v letech 1931 až 1941 (75 let)
25. 6. 1926 se narodil Mons. Ján Eugen Kočiš, emeritní pomocný biskup Apoštolského 

exarchátu v České republice (90. narozeniny)
28. 6. 1916 se narodil ve Vojtěchově ThDr. František Vaňák, olomoucký arcibiskup 

v letech 1989 až 1991 (100 let)  (jpa)

LI ST Z K ALENDÁŘE

Červen 2016

Mgr. Jiří Luňák
nar. 20. 4. 1983 Uherské Hradiště
primice: sobota 2. července 2016,  

10 hod. – Ořechov (hřiště)

Mgr. Bc. Tomasz Žurek
nar. 25. 7. 1985 Brzesko, pochází  

z farnosti Przyborów v Polsku
primice: neděle 26. června 2016,  

10.15 hod. – Uherský Brod (farní kostel)
druhá primice: neděle 3. července 2016, 

11.30 hod. Przyborów (Polsko)

Noví jáhni
Jáhenské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 18. červ-
na 2016 v 9.30 hod. z rukou olomouckého pomocného biskupa Mons. Josefa  
Hrdličky pro olomouckou arcidiecézi:
 Ondřej Poštulka (1989) ze Svitav, kandidát kněžství
 Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. (1974) z Olomouce, trvalý jáhen
 Ing. František Hodinka (1967) z Nenakonic, trvalý jáhen
 Mgr. František Klíč (1971) z Rapotína, trvalý jáhen
 Mgr. Jan Kotas (1974) z Chvalčova, trvalý jáhen

NA ŠI NOVOK NĚŽ Í A JÁHNI
Dva noví kněží pro olomouckou arcidiecézi

Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner udělí v sobotu 25. června 2016 v 9.30 
hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci kněžské svěcení dvěma jáhnům, absolven-
tům Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

LETOŠNÍ NOVOKNĚŽÍ A JÁHNI
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Peníze z kněžské sbírky doputovaly k uprchlíkům v Iráku
Téměř 400 tisíc korun předal koncem dubna sekretář olomouckého arcibisku-

pa P. Petr Gatnar do rukou představitelů několika církví působících v iráckém Kur-
distánu. Pro kněze sloužící těm, kdo byli ze svých domovů vyhnáni tzv. Islámským 

státem (IS), je mezi sebou na Zelený 
čtvrtek vybrali jejich kolegové z  olo-
moucké arcidiecéze.

Při sbírce, kterou vyhlásil arcibiskup 
Jan Graubner, se vybralo zhruba 330 ti-
síc korun, dále tisíc eur a  300 dolarů. 
Všechny vybrané prostředky byly pro-
měněny na asi 16,5 tisíce dolarů, které 
Petr Gatnar předal zástupcům tří církví 
působících na severu Iráku: Syrské kato-
lické církve, Chaldejské katolické církve 
a  Chaldejské ortodoxní církve. „Peníze 
budou použity převážně na podporu 

kněží těchto církví, pouze malou část, 1500 dolarů, jsme darovali chlapeckému sirotčin-
ci při chaldejském katolickém klášteře ve městě Al-Kúš,“ vysvětlil P. Gatnar.

Týdenní program byl podle něho náročný, protože se během něj snažil co nejlépe 
poznat situaci, v níž uprchlíci žijí. „První dva dny jsme navíc doprovázeli pana ministra 
zemědělství Mariana Jurečku, který s námi cestoval stejným letadlem, a společně jsme 
se účastnili všech setkání s biskupy a dalšími církevními hodnostáři,“ popsal P. Gatnar. 
Program v  neděli 17.  dubna zahájila mše svatá v  uprchlickém táboře se syrsko-chal-
dejským arcibiskupem Yohannou Petrosem Mouche, setkání s biskupy výše zmíněných 
církví a návštěva sirotčince v Al-Kúš. „Zde probíhají dva projekty – staví se zde centrum 
pro katechezi a také dětské hřiště při klášteře pro sirotky i místní děti,“ uvedl P. Gatnar.

Zajímavé podle něho bylo večerní setkání s kněžími křesťanských církví a zástupci 
Jezídů. „Řeč se vedla kolem přijímání uprchlíků do ČR: kde nastaly chyby, proč někte-
ří odešli do Německa a jak pomoci uprchlíkům přímo zde v Kurdistánu a v Turecku,“ 
popsal P. Gatnar a dodal: „Byl to skutečně zajímavý rozhovor, na jehož závěr jsme se 
společně pomodlili Otčenáš, iráčtí kněží se modlili aramejsky.“

Důležitou součástí programu byly návštěvy uprchlických táborů, v  pondělí proto 
P. Gatnar zavítal hned do toho největšího v Erbílu. „Žije tu 1250 rodin, 5040 lidí, v tisí-
covce prefabrikovaných buněk,“ popsal sekretář olomouckého arcibiskupa. V úterý spo-
lečně s doprovodem navštívil tábor Naštiman situovaný v samotném srdci milionového 
Erbílu – v nedostavěné budově ob-
chodního domu si za pomoci fran-
couzské církve zbudovalo maličké 
byty na 320 rodin. Čtvrtek pak pa-
třil návštěvám dalších dvou táborů: 
v prvním žije 315 rodin (1400 osob) 
a ve druhém 257 rodin (1146 osob).

Program cesty, z  níž se P.  Gat-
nar vrátil 22. dubna, zahrnoval také 
další okamžiky. „Zúčastnili jsme se 
například otevření nového koste-
la, který byl postaven za přispění Francouzské biskupské konference, nebo svatebního 
obřadu a  také pohřebního obřadu. Mimořádným zážitkem byl výlet do křesťanského 
kláštera Mar Mattai, z kterého byly vidět Ninivské pláně, dnes obsazené IS, a násled-
ná návštěva jezídské svatyně ve městě Láliš, kde zrovna probíhala oslava Nového roku.  
Sešlo se tu proto několik desítek tisíc Jezídů a vidět tolik převážně mladých poutníků byl 
ohromný zážitek,“ popsal P. Gatnar. Ten si podle svých slov cenil i samotné skutečnosti, 
že může být na místech spojených s počátky biblických dějin a lidské civilizace.

Ty nejsilnější dojmy jsou však podle P. Gatnara spojeny s množstvím setkání, která 
v Kurdistánu zažil: „Svědectví křesťanských uprchlíků o jejich exodu, návštěva táborů, 
kostelů, škol a zařízení, které stačili během dvou let vybudovat a stále budují – nenechá-
vají osud jen tak, ale snaží se s ním vypořádat. A taky návštěva míst, která svědčí o víře 
místních lidí,“ vyjmenovává.

Přiznává také, že během celého pobytu na severu Iráku se cítil bezpečně a bez jaké-
hokoli ohrožení. „Všude jsme také byli mile přijati – jak křesťany, tak Kurdy i Jezídy,“ říká 
P. Gatnar a dodává: „Všichni jsou vděčni za to, že s nimi cítíme a že se za ně modlíme.  
Ty, kteří budou tento článek číst, proto prosím o modlitbu za ně.“  Jiří Gračka

Jubilejní rok sv. Marie 
Magdaleny de’Pazzi,  

karmelitky
Od jejího narození ve Florencii uply-

nulo 2.  dubna 450  let. Papež František 
schválil tento jubilejní rok (od 2. 4. 2016 do 
25. 5. 2017) a udělil plnomocné odpustky, 
které mohou při splnění obvyklých pod-
mínek (svátost smíření, přijetí eucharistie 
a modlitba na úmysl Svatého otce) získat 
členové karmelitského řádu i  ostatní vě-
řící, kteří konají pravé pokání a jsou pod-
něcováni láskou, jestliže na způsob pouti 
navštíví kapli, kde je sv.  Marie Magdale-
na de’Pazzi uctívána, a zbožně se účastní 
zbožných cvičení ke cti této světice, nebo 
po stejnou dobu se budou modlit za věr-
nost křesťanskému povolání, za vyprošení 
kněžských a řeholních povolání a za obra-
nu instituce rodiny, a zakončí modlitbou 
Páně, Vyznáním víry a  vzýváním Panny 
Marie Karmelské a svaté Marie Magdale-
ny de’Pazzi.

V olomoucké arcidiecézi se to vzta-
huje na farní kostel sv. Cyrila a Metodě-
je v Olomouci-Hejčíně, jde působí otco-
vé karmelitáni, a na kapli Panny Marie 
při tomto kostele, dále na farní kostel 
Narození Panny Marie ve Štípě a  na 
tamní kapli sv. Eliáše v domě řeholních 
sester karmelitek.  (aco)

Arcidiecézní muzeum  
Olomouc zapsáno  

na seznamu  
Evropského dědictví

Na seznam Evropského dědictví 
bylo zapsáno devět evropských his-
torických pamětihodností. Prvním 
zástupcem České republiky je Arci-
diecézní muzeum Olomouc, oceněné 
za jedinečnost sbírek, a bohatou histo-
rii danou umístěním v areálu olomouc-
kého hradu.

Na slavnostním setkání účastníků 
z  celé Evropy bylo 13.  dubna vyhlášeno 
devět pamětihodností zařazených na se-
znam míst Evropského dědictví.

V olomouckém Arcidiecézním muzeu 
jsou uchovávány a vystavovány umělecké 
sbírky olomoucké arcidiecéze (obrazová 
galerie středověkých mistrů, sochy ma-
don, monstrance, arcibiskupský kočár). 
Nachází se v  kapitulním děkanství Olo-
mouckého hradu, jehož tisíciletá historie 
sahá od pozůstatků knížecího a  biskup-
ského paláce až po rokoko. Olomoucký 
hrad a  Arcidiecézní muzeum jsou těžiš-
těm moravské přítomnosti v  evropských 
dějinách.  Pavel Skála
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Kněžská vyznamenání
Papež František vyhověl žádosti 

olomouckého arcibiskupa Mons. Jana 
Graubnera a jako ocenění dlouholetých 
zásluh udělil čestný titul Kaplan jeho 
Svatosti: Mons. Ivanu Fišarovi (1946), 
Mons. Vojtěchu Kološovi (1950), Mons. 
Eduardu Krumpolcovi (1943), Mons. 
Bohumíru Vitáskovi (1947).

Jmenovací dekrety budou jmenova-
ným předány na Svatém Hostýně při pou-
ti kněží za vlastní posvěcení 7. 6. 2016.

 (aco)

Publikace Křesťan a islám 
odpovídá na základní  

otázky vztahu k muslimům
Desítka českých teologů a  filozofů 

z  univerzit v  Praze, Olomouci a  Čes-
kých Budějovicích sestavila publikaci, 
v níž se zamýšlejí nad aktuální proble-
matikou postoje křesťanů vůči islámu. 
Kniha, kterou vydalo nakladatelství 
Hesperion, je volně dostupná ke stažení 
a šíření v elektronické podobě.

Svou motivaci vysvětlují autoři v úvo-
du knihy: „K sepsání tohoto textu nás ved-
lo především to, že řada věřících je stavěna 
před otázky, na něž se nabízí protichůdné 
odpovědi: Alláh muslimů je tentýž Bůh 
jako náš Trojjediný? Máme se s muslimy 
společně modlit? Jak se stavět k uprchlic-
ké vlně, kterou nyní v  Evropě zažíváme? 
Jak je to s charitní pomocí těmto lidem? 
Jak je vůbec možné, že relativně tolik lidí 
vychovaných v Evropě se vrhá do náruče 
Islámského státu?“

Protože při hledání odpovědí je podle 
nich ve hře křesťanská identita a  oprav-
dovost křesťanského života i  svědectví, 
rozhodli se poskytnout co nejstručnější 
a  nejsrozumitelnější shrnutí vyplývající 
přednostně ze zjevení. Základním prame-
nem se proto stalo Písmo svaté, v menší 
míře byly využity také odkazy na doku-
menty katolické církve.

„Jako teologové a  filozofové plně re-
spektujeme příslušnou autoritu pastý-
řů a  představených jednotlivých církví.  
Nikoho nemíníme po učovat. Předkládá-
me pouze plody společné reflexe, opřené 
o Písmo a učení Kristovy církve, k zamyš-
lení ostatním,“ dodávají autoři.

Autorský tým tvoří deset odborní-
ků pěti fakult; v  abecedním pořadí jsou 
to: Martin Cajthaml, Petr Dvořák, Da-
niel Heider, Eduard Krumpolc, Tomáš 
Machula, Daniel  D. Novotný, Ctirad   
V. Pospíšil, Jan Štěpán, Jiří Vogel a Jaroslav 
Vokoun. Vyučují na katolických teologic-
kých fakultách v Praze, Olomouci a Čes-
kých Budějovicích, na Husitské teologické 
fakultě Univerzity Karlovy v  Praze nebo 
na Filozofické fakultě Univerzity Palacké-
ho v Olomouci.  Jiří Gračka

Svatý Hostýn se připojí  
k celosvětové modlitební štafetě za kněze

Na víc než stovce významných poutních míst celého světa se v pátek 3. červ-
na 2016, o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, budou věřící modlit růženec za 
posvěcení kněží – a jedním z nich bude letos také Svatý Hostýn. Modlitba bolestné-
ho růžence zde začne ve 12.15 hod. a předcházet jí bude mše svatá na tentýž úmysl.

Setkání, které iniciovala organizace WorldPriest, je součástí celosvětové růžencové 
štafety. Ta bude probíhat 3. června po celých čtyřiadvacet hodin: ve 2.00 hodiny našeho 
času začne v sibiřském Magadanu a přes Austrálii, Filipíny, Vietnam, Spojené arabské 
emiráty nebo Izrael se postupně přesune do Evropy. V pravé poledne středoevropské-
ho letního času se k modlitbě připojí lidé z baziliky v Čenstochové a od nich štafetu 
převezme právě Svatý Hostýn. Odsud pak poputuje do Pompejí v Itálii a přes Francii, 
Irsko nebo řadu afrických zemí dospěje na americký kontinent, kde bude ukončena na 
Aljašce.

Své požehnání této akci zaslal prostřednictvím kardinála státního sekretáře také pa-
pež František. „Svatý otec se modlí, aby naše blahoslavená Matka vždy vedla a chránila 
všechny kněze. Jeho Svatost s láskou a vděkem svěřuje kněze i všechny, kdo se připojí 
k této iniciativě, do přímluvy Panny Marie, Královny posvátného růžence, a s radostí 
uděluje své apoštolské požehnání jako znamení milosti a pokoje,“ napsal pořadatelům 
kardinál Pietro Parolin.

Podle pořadatelů je růžencová štafeta příležitostí k prosbě za kněze: „Modlíme se, 
aby jim Bůh skrze naše modlitby žehnal a zahrnul je svými milostmi, aby prostřednic-
tvím tohoto celosvětového společenství pocítili naši vděčnost a podporu a také aby vy-
trvali v  jednotě s Kristem a jeho církví a svěřené Pánovo stádce bezpečně vedli až na 
pastviny v Božím království,“ vysvětlila Marion Mulhallová z organizace WorldPriest.

Setkání s modlitbou za kněze bude na Svatém Hostýně zahájeno v 11.15 hod. mší 
svatou v  poutní bazilice. Růžencová štafeta začne ve 12.15 hod. a  její součástí bude 
i modlitba, kterou pro tuto příležitost vytvořil emeritní papež Benedikt XVI. Přímý pře-
nos celého setkání odvysílá televize Noe.

„Je skvělé, že Svatý Hostýn je zařazen mezi sto nejvýznamnějších míst světa, které 
propojuje modlitba za kněze. Děkuji všem, kteří se do řetězce modliteb zapojí přímo 
v bazilice, či prostřednictvím TV Noe, ale i těm, kteří nebudou mít jinou možnost, než 
se přidat tichou modlitbou třeba na pracovišti, a využijí toho,“ povzbudil věřící k účasti 
olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který konání akce ve svatohostýnské bazilice pod-
pořil.   Jiří Gračka

Seminář pro kněze o evangelizaci ve farní pastoraci
Ve dnech 27. a 28. dubna se uskutečnil v domě Komunity Blahoslavenství v Do-

lanech u Olomouce seminář pro kněze o evangelizaci ve farní pastoraci. Zúčastnilo 
se jej 26 kněží z České republiky. Hlavním přednášejícím byl P. Mario St Pierre, 
který pochází z Kanady a v posledních letech působí jako odpovědný kněz za Farní 
evangelizační buňky (FEB) ve Francii. Již 20 let se věnuje formaci k evangelizaci po 
celém světě.

Seminář se dotýkal 
zásadní důležitosti de-
legace pro růst církve 
a pro nový elán v círk-
vi. Jasně jsme si mohli 
uvědomit, že pokud 
v  naší kněžské službě 
delegujeme, nachá-
zíme důležitý čas na 
modlitbu a  na naslou-
chání Božímu slovu, 
což je zásadní pro to, 
abychom mohli dobře vést společenství, které je nám svěřeno, a současně postupně vta-
hovat do odpovědnosti za církev a za její růst všechny ty, kteří nám byli svěřeni. Dává 
nám to možnost komunikovat naši vizi živé pulsující církve a vtahovat do ní ostatní. 
Delegovat znamená také komunikovat a naslouchat si navzájem. Jde o to inspirovat se 
dynamikou života první církve, ale také zkušenostmi z mnoha farností a sborů, které po 
celém světě díky tomuto postoji prožívají růst a nový elán.

Seminář byl hodně dynamický, krátké přednášky a mnoho praktických cvičení a prá-
ce ve trojicích, s účastníky jsme se shodli, že jeho pedagogický přístup byl pro nás úplné 
nóvum. Formace byla pro nás velkým povzbuzením a také jsme dostali nové světlo a od-
vahu v naší pastýřské službě.   P. Karel Koukal
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V Holešově slavili sv. Jana Sarkandera i jáhenské svěcení
Hned dvě slavnostní události prožili v neděli 8. května 2016 lidé v Holešově. Dopole-

dne si při bohoslužbě, kterou celebroval světící biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička, 
připomněli 400. výročí pří-
chodu sv.  Jana Sarkandera, 
který v  Holešově sloužil 
jako farář od roku 1616 až 
do své mučednické smrti 
roku 1620. Odpoledne pak 
ve farním kostele proběhla 
další pontifikální mše svatá, 
při níž litoměřický biskup 
Mons. Jan Baxant udě-
lil jáhenské svěcení Pavlu 
Michalcovi, holešovskému 
rodákovi svěcenému pro li-
toměřickou diecézi.   (ado)

Seminář pro vedoucí Farních evangelizačních buňkách
Ve dnech 29. a 30. dubna se uskutečnil v Dolanech u Olomouce seminář pro ve-

doucí Farních evangelizačních buněk (FEB). Zúčastnilo se jej asi 70 účastníků z Čes-
ké republiky i ze Slovenska. Hlavním přednášejícím byl P. Mario St Pierre. Spolu 
s ním přednášeli Marc l’Hirondel, který je zodpovědný za regionální formaci vedou-

cích buněk v  Nor-
mandii (Francie), 
a Enrico Massari ze 
Sicílie zodpovědný 
za FEB v celé Itálii.

Seminář byl po-
dobně jako seminář 
pro kněze hodně 
dynamický, krátké 
přednášky a  mnoho 
praktických cvičení 

a znovu práce ve trojicích. Témata semináře se týkala přípravy a formace nových vedou-
cích buněk (společenství), aby se buňky mohly rozmnožovat a tak aby mohly konkrétní 
farnosti růst. P. Mário účastníkům semináře vysvětloval celou metodu formace vedou-
cích buněk (společenství). Prakticky je uváděl do toho, jak pod vedením Ducha Svatého 
formovat vedoucí FEB a tak předávat ve farnostech vizi růstu církve a touhu po jejím 
růstu skrze malé konkrétní kroky. Seminář byl účastníky velmi dobře přijat a byl pro 
vedoucí buněk velkým povzbuzením.   P. Karel Koukal

Zemřel P. Vladimír Krejsa
V  pětašedesáti letech zemřel kon-

cem dubna v  Olomouci P.  Vladimír 
Krejsa.

Narodil se 26.  srpna  1950 v  Prostě-
jově. Kněžské svěcení přijal v  Olomou-
ci 23.  června  1973, následně působil ve 
farnosti sv.  Ducha v  Opavě, v  Liptáni, 
Třemešné, Pitárném, Kostelci na Hané, 
Stařechovicích, Čechách pod Kosířem, 
Litovli, Ivanovicích na Hané, Chvalkovi-
cích na Hané a Orlovicích.

Rozloučení se zesnulým se uskutečni-
lo 30. dubna 2016 v kostele sv. Petra a Pav-
la v Tištíně. Pohřební obřady vedl olomo-
ucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Tělo 
zesnulého bylo pak uloženo do hrobu na 
místním hřbitově.  (jpa)

Zemřel kardinál  
Giovanni Coppa

Ve věku 90 let  zemřel  v   Ř ímě  
16. května 2016 kardinál Giovanni 
Coppa, dlouholetý apoštolský nuncius 
v  bývalém Československu a  následně 
v  České republice. Po pádu komunis-
mu byl prvním apoštolským nunciem 
v  ČSFR (1990–1993) a  také prvním 
nunciem v nové České republice (1993–
2001).

„Kardinála Coppu jsme znali jako las-
kavého a přívětivého příznivce naší země,“ 
uvedl k jeho úmrtí pražský arcibiskup kar-
dinál Dominik Duka. „Právě on pomáhal 
ustavit biskupskou konferenci v bývalém 
Československu, po jeho rozdělení půso-
bil zároveň v  obou zemích (1993–1994 
i na Slovensku). V živé paměti máme jeho 
snahu naučit se česky a  také česky kázat 
na různých poutních místech naší vlasti, 
které s  oblibou navštěvoval. Do nedávné 
doby psával své dopisy do naší země čes-
ky. Přestože byl vysokým vatikánským 
úředníkem a diplomatem, jeho lidský pří-
stup, návštěvy sportovních zápasů, pou-
tě, ale i  osobní kontakty z  něho učinily 
osobnost velmi známou a oblíbenou. Rádi 
vzpomínáme a modlíme se. Ať odpočívá 
v pokoji,“ dodal kardinál Duka.

Giovanni Coppa se narodil v Albě, 
v  severoitalské provincii Cuneo, 9. lis-
topadu 1925. V  době druhé světové vál-
ky studoval filozofii a  teologii v  místním 
semináři a  roku 1949 byl v  rodné diecé-
zi vysvěcen na kněze. Doktorátu dosáhl 
na Katedře filozofie a  latinské literatury  
Katolické univerzity Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova v Miláně, současně také studoval 
němčinu na římském Goethe Institutu.

V roce 1953 byl povolán na vatikánské 
Apoštolské kancléřství, o  pět let později 
byl zařazen na zdejší Státní sekretariát. 
Pro svou dobrou znalost latiny působil 
jako expert na Druhém vatikánském kon-
cilu, kde se věnoval překladům a redakci 

dokumentů. V roce 1979 byl jmenován titulárním arcibiskupem sertským a v lednu ná-
sledujícího roku přijal ve vatikánské bazilice sv. Petra biskupské svěcení z rukou papeže 
Jana Pavla II. O deset let později, 30. června 1990, se ujal náročného díla obnovy jako 
apoštolský nuncius v České a Slovenské federativní republice, po rozpadu společného 
státu působil od 1. ledna 1993 v České a současně i Slovenské republice a od 1. března 

1994 výhradně v České 
r e p u b l i c e .  F u n k c i 
apoštolského nun-
cia v  ČR vykonával do  
19. května 2001. Na 
podzim roku 2007 ho 
papež Benedikt XVI. 
jmenoval kardinálem.

Při návštěvě České 
republiky v  červenci 
2008 označil léta strá-
vená v  Praze ve funkci 
apoštolského nuncia 
za „nejkrásnějších jede-
náct let svého života“.

 Josef PalaSnímek Leoš Hrdlička
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O C ENĚNÍ Z A SLOUŽ ILÝC H FARNÍKŮ
Stalo se již tradicí, že při arcidiecézní pouti k sv. Janu Sarkanderovi předává olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner 

„Děkovné uznání“ a medaili sv. Jana Sarkandera zasloužilým farníkům z olomoucké arcidiecéze, kteří byli na toto vyznamená-
ní navrženi duchovními správci farností, a na některých místech i pastorační radou farnosti, a to zvláště za aktivní a nezištnou 
pomoc, za obětavou službu a všestrannou pomoc ve farnostech, za činnost v ekonomických a pastoračních radách, za kateche-
tickou činnost a práci s dětmi, za podílení se na kulturních aktivitách, za pomoc při opravách a údržbě kostela a také za péči 
o kostel či kapli, kostelnickou službu, službu varhaníků, vedení sborů, za činnost skladatelskou, za osobní svědectví víry, za 
hrdinné svědectví v době pronásledování a také za činnost literární.

Při letošní pouti ocenil moravský metropolita práci 62 zasloužilých farníků z naší arcidiecéze, kterým osobně poděkoval 
7. května 2016 v katedrále sv. Václava v Olomouci.

Manželé Ludmila a Josef Polákovi z farnosti Tatenice
Manželé Marie a Ladislav Adamcovi z farnosti Drysice
Manželé Bohunka a Mário Buzziovi z  farnosti Kostelec na 
Hané
Manželé Jana a Stanislav Mikuláškovi z farnosti Kostelec 
u Holešova
Manželé Marcela a Martin Žochovi z farnosti Ohrozim
Manželé Růžena a Ladislav Vyplašilovi z farnosti Vyšehorky
Jaroslava Springerová z farnosti Vyšehorky
Miroslav Diblík z farnosti Hoštejn
Danuška Karlová z farnosti Lubník
Vladimír Školař z farnosti Pustiměř
Alena Přecechtělová z farnosti Kostelec na Hané
Ludmila Zapletalová z farnosti Žeranovice
Marie Dobešová z farnosti Žeranovice
Bohumila Němcová z farnosti Žeranovice
Josef Změlík z farnosti Francova Lhota
Antonín Juráň z farnosti Francova Lhota
Marie Lysáčková z farnosti Tovačov
Antonín Indrák z farnosti Tovačov
Marie Fridrichová z farnosti Lobodice
Milada Veselá z farnosti Huštěnovice
Marta Číhalová z farnosti Huštěnovice
Petra Valentová z farnosti Huštěnovice
Vlasta Opravilová z farnosti Huštěnovice
Jaromír Koryčanský z farnosti Rožnov pod Radhoštěm
Pavel Špatný z farnosti Rožnov pod Radhoštěm
Matěj Rončák z farnosti Rožnov pod Radhoštěm
Jiří Vogl z farnosti Štíty

8. V roce 1935 zúčastnili jsme se celostátní výstavy katolické Charity v Praze v paláci Clam Galasově u Karlova mostu. Protože 
jsme tím shromáždili velmi mnoho materiálu, tabelí s  fotografiemi ústavů, statistické přehledy, diagramy, nástěnky a pod., 
uspořádali jsme v září celodiecésní výstavu Charity v našem Lidovém domě. Velký sál, předsálí, místnosti našich nynějších 
tří kanceláří i chodby – vše bylo zaplněno spolu s krásnými výrobky našich ústavních chovanců. Ministerstvo národní obrany 
nám k otevření výstavy uspořádalo na náměstí zdarma koncert vojenské hudby – výstavu, která trvala 14 dní, navštívilo přes 
2.000 osob.

 Mnoho propagačního materiálu zaslali jsme v  tomto roce kněžským seminářům v  Olomouci a  ve Vidnavě, aby bohoslovci 
poznali práci Charity a mohli se jí po svém vysvěcení zúčastniti. Podobný materiál jsme současně zaslali i do Vídně našim 
českým krajanům, kteří o to prosili.

 V roce 1933 obdrželi jsme od ministerstva financí povolení k uspořádání celostátní věcné loterie. Vydali jsme k tomu účelu 
400.000 losů po 3,– Kčs. Skoro dva celé roky jsme pracovali na rozepsání a zasílání losů. Věcných výher bylo 2.667 v ceně Kčs 
90.000,– . Tak se konal 17. března 1937 v sále Lidového domu. Přes to, že jsme museli výhercům vyplatiti všechny tři hlavní 
výhry, zůstal nám čistý výtěžek přes 140.000,– Kčs, který jsme ihned investovali do novostavby Domova důchodců v Lukově, 
který nás stál přes 400.000,– Kčs.

 A když se tak pěkně tato významná akce vydařila, vrhli jsme se v kanceláři všichni do práce na povolenou věcnou loterii pro 
vybudování nového sirotčince sester sv. Kříže v Kojetíně. Tah této loterie byl konán již v novostavbě tohoto dětského domova 
v roce 1939, loterie vynesla přes 80000 Kč čistého zisku, který mohl býti větší, nebýt již válečného napětí. Výtěžkem z této lo-
terie zaplatily sestřičky dluh na novostavbě domova váznoucí. Dnes bohužel neslouží tento moderní dětský domov potřebným 
dětem, ale kasárnám pro SNB.                                                                         Pokračování redakčně připravil Martin Kučera

Střípky z dějin Charity – IV

Veronika Kühnová z farnosti Štíty
Vilma Knollová z farnosti Štíty
Marie Knotková z farnosti Milotice u Kyjova
František Novotný z farnosti Jalubí
Antonie Andrlíková z farnosti Uherský Brod
Františka Šimoníková z farnosti Uherský Brod
Anna Jeglová z farnosti Vlčnov
Jiří Hostýnek z farnosti Rohatec
Daniela Plšková z farnosti Otrokovice
Josef Švehlík z farnosti Otrokovice
Božena Kotasová z farnosti Bílavsko
Anežka Stoklásková z farnosti Prusinovice
Alfréd Zemánek z farnosti Hustopeče nad Bečvou
Vladimír Bleša z farnosti Morkovice
František Pančík z farnosti Blatnice pod Svatým Antonínkem
Marie Krečmerová z farnosti Jindřichov u Hranic
Marie Balhárková z farnosti Jindřichov u Hranic
Marie Petříková z farnosti Kroměříž, Svatý Mořic
Marie Forýtková z farnosti Kroměříž, Svatý Mořic
Jan Čuba z farnosti Rajnochovice
Jaroslava Hofmanová z farnosti Konice
Miroslav Kulatý z farnosti Konice
Věra Šutová z farnosti Olomouc, Svatý Mořic
Augustin Vlk z farnosti Prakšice
Václav Dobeš z farnosti Svitavy
Vilém Dobeš z farnosti Svitavy
Karla Škrabalová z farnosti Městečko Trnávka
Gertrůda Goppoldová z farnosti Městečko Trnávka
Jožka Husek z farnosti Zlín, Svatí Filip a Jakub
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RAFT CAMP 2016
Křesťanský camp pro mladé (16 až 25 let) se uskuteční od  
7. do 12.  srpna na Přístavu v  Rajnochovicích. RAFT je křes-
ťanský camp pro mladé. Inspiraci čerpá z akcí, jako jsou JUMP,  
ENTER camp, nebo RUNWAY. 
Letos se koná už potřetí. Jeho smyslem je dát mladým lidem 
možnost setkat se nově s Bohem (skrze katecheze, diskuze, svě-
dectví, společné modlitby), poznat nové přátele a něco nového 
(i zábavného) zažít.
Letošní RAFT má název Na člunu s  „marnotratným“ Ježíšem; 
s hlavním biblickým textem – podobenství o marnotratném 
synu (Lk 15,11–23).
Informace a přihlášky: 
mladez.ado.cz, www.facebook.com/raft.krestansky.camp

Malá pouť za velké věci
Zveme všechny pouť za víru v našich rodinách, která se uskuteč-
ní 12. června (další bude 11. září). Povede od katedrály sv. Vác-
lava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém 
Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá osm kilometrů.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail: 
reznickova@arcibol.cz

Letní pobyt pro ženy  
v obtížných životních situacích

Koná se ve Velkých Losinách ve dnech 20. až 24. července a je 
určen pro vdané, svobodné, rozvedené a ovdovělé ženy, které se 
ocitají v obtížné životní situaci (např. problémy v práci, v rodině, 
s dětmi, nebo po prodělané těžké nemoci či po úmrtí někoho 
blízkého apod.). Dopoledne a večer jsou zařazeny přednášky od-
borníků, po nich setkávání v menších skupinách se zamyšlením 
nad předneseným tématem, odpoledne buď individuální volno, 
nebo možnost konzultace s přítomnými odborníky či příležitost 
účastnit se společné aktivity (vycházky, koupání, kreativní dílny, 
táborák apod. podle počasí a zájmu účastnic). Po celou dobu se-
tkání je přítomen kněz.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail: 
reznickova@arcibol.cz

Příměstský tábor pro prarodiče s vnoučaty
Pořádá se od 18. do 22. července u Kapucínů v Olomouci
Bližší informace: Lucie Cmarová, tel.: 587 405 250, 733 755 955, 
e-mail: cmarova@arcibol.cz

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

Pouť k bráně Milosrdenství
Zveme na pouť k bráně Milosrdenství ty, kteří jsou zranění roz-
vodem vlastním, v rodině, u přátel nebo ve farnosti. Uskuteční 
se 10.  září v  Olomouci. Zahájení pro poutníky bude v  kostele 
svatého Michala v 8.30 hod.
Z  programu: 9.00 hod. • P.  Petr Glogar, OCD, přednáška na 
téma Boží milosrdenství; 9.50 hod. • P.  Damián Němec, OP, 
přednáška na téma Rozvod – bolest rodin i církve; 10.30 hod. • 
Cesta milosrdenství po skupinách ke Svaté bráně v  katedrále, 
průchod branou; souběžně s programem možnost svátosti smí-
ření, nebo duchovního rozhovoru a tichá adorace; 11.30 hod. • 
mše svatá v katedrále s arcibiskupem Janem Graubnerem; 13.15 
hod. • představení knihy Potkat kněze o  P.  Pavlu Kupkovi (sál 
kurie); 13.30 hod. • přednáška MUDr.  Jitky Krausové na téma 
Skutky milosrdenství“ (sál kurie)

Víkendová duchovní obnova pro seniory
Koná se od 23. do 25.  září na Svatém Hostýně. Součástí jsou 
přednášky zaměřené na „radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, 
vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu 
bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, ado-
raci, mši svatou, svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání ne-
mocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami.
Bližší informace: Marie Budínová, tel.: 608 407 141, Prostřední 
437, 765 02 Otrokovice

CENTRUM PRO MLÁDEŽ

Víkendový kurz přípravy na manželství
Snoubence, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu (bez ohle-
du na to, zda plánují církevní nebo civilní sňatek), zveme na 
víkendový kurz. Pro snoubenecké páry, které chtějí uzavřít cír-
kevní sňatek, tento kurz nenahrazuje kurz večerní, ale může se 
stát kurzem navazujícím. Obsahem kurzu jsou přednášky man-
želských párů a  kněze, úkolové listy v  páru, diskuzní skupiny, 
interaktivní práce s tématy, rozšiřující informace k přednáškám 
online. Představíme témata: Pět jazyků lásky, Co ohrožuje man-
želství, Finance v manželství, Pojetí manželství v křesťanské Ev-
ropě. Přednášející jsou absolventi Kurzu pro lektory snoubenců 
a odborníci. Výstupem je certifikát o absolvování kurzu. Cena 
víkendu je asi 700 až 1000 Kč za osobu. Uskuteční se na Svatém 
Hostýně od 16. do 18. září.
Bližší informace: Lucie Cmarová, tel.: 587 405 250, 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 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 na-
šich webových stránkách nebo je získáte na tel.: 587 405 250-3  
a e-mail: rodina@arcibol.cz
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Pozvánky sester premonstrátek
Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečku u Olomouce zvou na 
exercicie (pro všechny) s  P.  Lvem Pavlem Eliášem, OFMCap., 
které se uskuteční ve dnech 10. až 16. července.
Přihlášky: e-mail: info@premonstratky.cz

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečku u Olomouce zvou na 
exercicie (pro všechny) s P. Jakubem Berkou, OPraem., které se 
uskuteční ve dnech 1. až 5. srpna.
Přihlášky: e-mail: info@premonstratky.cz

Seminář o Bibli
Seminář Bible – základ naší kultury je určen těm, kteří pracují 
s dětmi a hledají způsoby, jak jim předkládat náboženská téma-
ta. Součástí semináře je powerpointová prezentace, tvůrčí dílna 
a další aktivity. Absolventi obdrží předvedené materiály na CD. 
Protože je seminář akreditován v  systému Dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků, mohou si jeho absolventi zažádat 
o osvědčení, které jim zdarma vystavíme.
Seminář se uskuteční 7. června od 15.30 do 18 hod. v budově 
kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc.
Přihlášky zasílejte do 5. června: e-mail: polcrova@arcibol.cz

Cyrilometodějské slavnosti  
na Velehradě 2016

Pondělí 4. července
 7.00 – Mše svatá
 16.00 – Mše svatá pro vozíčkáře
 19.30 – Koncert lidí dobré vůle
 23.00 – Biskupská půlnoční mše svatá

Úterý 5. července
HLAVNÍ POUŤ

 6.30 – Mše svatá – za farníky
 7.30 – Mše svatá, kterou celebruje provinciál Tovaryšstva  

Ježíšova
 8.30 – Mše svatá letošních novokněží
 9.40 – Modlitba růžence v bazilice
 10.30 – Slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazili-

kou, kterou slouží biskupové Čech a Moravy – je pře-
nášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha

 15.00 – Byzantsko-slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústé-
ho v bazilice

Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad.
Zdravotní službu zajišťuje Maltézská pomoc, o. p. s.

Neděle 10. července
MALÁ POUŤ

 7.30 – Mše svatá
 10.00 – Mši svatou slouží olomoucký arcibiskup Mons. Jan 

Graubner
 15.00 – Mše svatá

Výstava k výročí narození  
bývalého olomouckého arcibiskupa

Až do 10.  července je v  arcibiskupském paláci v  Olomouci 
výstava Osobnost a  dílo arcibiskupa Leopolda Prečana, který 
stál v čele olomoucké arcidiecéze od roku 1923 až do své smrti 
v roce 1947.
Expozice je přístupná v  rámci komentovaných prohlídek  
arcibiskupské rezidence. Na výstavě jsou představeny unikátní, 
dosud veřejnosti neprezentované umělecké předměty z Preča-
novy sbírky – slonovina, sklo, porcelán, necuke, knihy, dále por-
tréty arcibiskupa Prečana a další obrazy spojené s jeho rodištěm 
Velký Týnec, obrazy a pohlednice s motivem Svatého Kopečku, 
kde Prečan v zakoupené vile trávil volné chvíle a od roku 1939 
se mu stala trvalým domovem.

Rodina Neposkvrněné zve na poutní setkání
Setkání se uskuteční v sobotu 11. června ve Svatyni Božího mi-
losrdenství ve Smižanech na východním Slovensku (10 hod. – 
promluva; 10.30 hod. – slavnostní mše svatá; 14 hod. – mod-
litba 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 milosrden-
ství.
Přihlášky: na webových stránkách www.antoninek.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.

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

Zájezd do italských Dolomit
Společenství vdov a vdovců zve všechny milovníky hor do Dolo-
mit (Pastorační dům Velehrad, Sv. Martin, www.pdvelehrad.cz) 
na zájezd, který se koná ve dnech 11. až 18.  června. Cena za 
stravu a autobus 3 800 Kč, ubytování a poplatek obci 115 €
Bližší informace: Alenka Panáková, tel.: 604 252 629, e-mail: 
apanakova@volny.cz

Společné pouti ke Svaté bráně
 3. června – Pouť kněží - Svatý Hostýn
 27. srpna – Pouť rodin –Svatý Hostýn
 3. září – Pouť Charity – Svatý Hostýn
 10. září – Pouť rozvedených – Olomouc – dóm
 28. září – Pouť veřejných činitelů – Olomouc – dóm
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Biskup Petr II. je někdy titulován přídomkem „Andělův“. Ten 
pochází od jména jeho otce, jímž byl Mistr Angelus de Pontecor-
vo, který přišel asi kolem poloviny 13. století do Prahy z  Itálie. 
Oženil se s Petruší, která pocházela pravděpodobně z moravské-
ho rodu pánů z Lomnice. Z manželství vzešel jediný syn – Petr, 
který se narodil asi před rokem 1250. Po smrti manželky se Mi-
str Angelus rozhodl pro církevní dráhu, stal se knězem a později 

V těchto dnech, kdy probíhají velké oslavy jubilea 
sedmi set let od narození Karla IV., si naše arcidiecé-
ze připomíná také sedmisté výročí jednoho ze svých 
biskupů. Dne 7. černa 1316 totiž zemřel olomoucký 
biskup Petr II. de Pontecorvo, řečený Bradavice. Ač-
koliv episkopát tohoto představitelé tehdejší olo-
moucké diecéze byl nedlouhý a není o něm mnoho 
zpráv, přesto i tato osobnost stojí za připomínku.

VZPOMÍNKA NA OLOMOUCKÉHO BISKUPA

700 let od smrti  
olomouckého biskupa Petra II.

také vyšehradským kanovníkem. Duchovním a  stejně tak i  ka-
novníkem vyšehradské kapituly se později stal i  jeho syn Petr. 
Není však již známo, zda v nějaké časové periodě zasedal v ka-
novnickém kolegiu spolu se svým otcem. Z dochovaných zpráv je 
však zřejmé, že se Petr díky svému vzdělání záhy stal významným 
církevním hodnostářem a také držitelem velkého počtu církev-
ních funkcí, takže jeho mnohoobročnictví dosáhlo i na tu dobu 
nezvyklého rozsahu. V  letech 1289 až 1305 se totiž postupně 
stal mnohonásobným kanovníkem: Vedle vyšehradského kano-
nikátu získal také hodnost kanovníka sadského, svatovítského, 
vratislavského, olomouckého, brněnského, boleslavského, kra-
kovského a litoměřického. Navíc se v roce 1296 stal také prvním 
proboštem kolegiátní kapituly u sv. Petra v Brně a v  roce 1306 
také získal probošství vyšehradské kapituly. Ve stejném roce mu 
papež Klement V. většinu jeho postů (s výjimkou krakovského, 
boleslavského a  litoměřického kanonikátu) potvrdil. Je zřejmé, 
že získaná obročí byla nejspíše odměnou za služby, které Petr de 
Pontecorvo vykonával na královském dvoře Václava  II., kde se 
do roku 1289 vypracoval do funkce pronotáře. Navíc se také tě-
šil přízni papežské kurie. O kvalitách tohoto duchovního svědčí 
i to, že si ho po smrti krále Václava II. vzal do svých služeb i Vác-
lav III., který ho opět pověřil vedením celé kancelářské agendy. 
Později Petr vykonával i  funkci královského kancléře a v tomto 
úřadu působil až do doby vlády Jana Lucemburského.

V  roce 1311 ho kapitula u  sv.  Václava zvolila olomouckým 
biskupem. Biskupské svěcení ale přijal až 13.  července  1312.  
Ke zdržení došlo snad i kvůli tomu, že papeži muselo být nejprve 
předloženo potvrzení, že Petrův otec přijal kněžské svěcení až po 
narození potomka a že nový biskup vzešel z řádného manželství. 
Ještě téhož roku pak Petr svolal do Kroměříže diecézní synodu, 
jedinou za dobu jeho působení, která se mj. zabývala disciplínou 
kléru. Z působení Petra II. v Olomouci se příliš zpráv nedochova-
lo, patrně i proto, že se zde z důvodu výkonu výše uvedené funkce 
královského kancléře příliš nezdržoval. Z roku 1315 např. pochá-
zí zpráva, že spojil obročí kostela Panny Marie v Kroměříži s pre-
bendou děkana kroměřížské kolegiátní kapituly. Kromě toho Pe-
trův episkopát netrval ani příliš dlouho – zemřel již v polovině 
roku 1316 v Praze. Pochován byl v tamním biskupském kostele 
sv. Víta, místo jeho hrobky však dnes není známé. I přes značnou 
angažovanost v politice a přemíru získaných církevních postů se 
dobové prameny vyjadřují o  tomto biskupovi s  uznáním, když 
uvádí, že po smrti nezanechal žádné jmění, neboť za svého života 
podporoval chudé.                                                            Vít Němec

Letošní Otevřené brány
Pro letošní sezónu vydal Zlínský kraj nové tiskové materiály 

k  projektu Otevřené brány: obrázkovou mapu a  pracovní sešit 
pro děti. 

Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kra-
je, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve, měst, obcí 
a farností. Oficiálně byly zahájeny v roce 2009, kdy hejtman Zlín-
ského kraje Stanislav Mišák a olomoucký arcibiskup Jan Graub-
ner podepsali memorandum o spolupráci na tomto projektu.

Virtuální mapa s názorným označením všech 28 kostelů, kte-
ré jsou letos do projektu začleněny: http://mapy.kr-zlinsky.cz/
otevrene_brany                                                    Helena Mráčková Poutní kostel ve Štípě Snímek Jiří Husek



OLDIN • 6  /  2016 11NAPSALI JSTE NÁM

Vojenský kaplan přednášel na AG o misi v Afghánistánu
Mohlo by se zdát, že církev a armáda v dnešní době „nejdou moc dohromady“. Ale 

opak je pravdou. Studenty Arcibiskupského gymnázia (AG) v Kroměříži o tom přesvěd-
čil 20. dubna absolvent AG v Kroměříži plukovník P. Jaroslav Knichal, který je od loň-
ského roku hlavním kaplanem Armády České republiky. Připravil si přednášku pro stu-

denty třetího ročníku 
a kvinty.

Dozvěděli jsme 
se, co zahrnuje služba 
vojenských kaplanů. 
Ti v  armádě nejsou 
primárně proto, aby 
vykonávali nábožen-
ské obřady, ale zejmé-
na, aby doprovázeli 
vojáky v  jejich službě 
a na misích, pomáhali 
jim v  těžkostech, ko-
munikovali s  velením 
a  zajišťovali náleži-
tosti při úmrtí vojá-
ků. Duchovní služba 
AČR není zřízena jen 
pro věřící vojáky, ale 

pro všechny bez rozdílu vyznání. Jedná se totiž o ekumenickou službu, takže kaplani 
nejsou jen z římskokatolické církve ale i z ostatních církví. Otec Jaroslav nám popsal 
historii obnovy této služby v české armádě (Prvním vojenským kaplanem po roce 1989 
byl nový biskup plzeňské diecéze Tomáš Holub.). Hovořil i o své účasti na zahraničních 
misích, jak se chovat, když se základna ocitne v nebezpečí, a jaký je rozdíl mezi etickým 
chováním vojáka ve službě a mimo ni. Dověděli jsme se, kde má armáda své kaple.

Krátce zavzpomínal i na léta strávená na AG, kde byl prvním prezidentem SPAG. 
Na konci přednášky byl ještě čas na zodpovězení dotazů od studentů. Přednáška sklidila 
u studentů velký ohlas.

Večerní přednášku pro veřejnost ve studentském klubu AG obohatila přítomnost 
dalších dvou přímých účastníků misí, kteří se na misích setkali s P. Knichalem, absol-
ventky AG Martiny Štěpánkové (rozené Neškudlové) a Radka Dočkala. Obě přednášky 
moderoval předseda ČKA v Kroměříži Mgr. Štěpán Bekárek.

 Vojtěch Batůšek, student 5. K
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Ještě jeden ohlas na SMS zprávy otce arcibiskupa
Drahý otče arcibiskupe,
rád bych Vám ze srdce poděkoval (i když trochu se zpožděním) za posílání postních 

sms zpráv DAR 2016 a za Vaše myšlenky v nich. Velmi se mi tato aktivita líbila a každé 
ráno už jsem čekal na novou sms zprávu. Je krásné, jak taková krátká zpráva dokáže člo-
věka povzbudit do celého dne a hlavně si každodenně uvědomit, že se právě nacházíme 
v postní době a co bychom měli udělat pro to, abychom se na Vzkříšení Pána mohli co 
nejlépe připravit.

Zvlášť jedna smska mě velice zaujala a vryla se mi do paměti a  to: „Žasnout nad 
trpělivostí Boha se mnou.“ Děkuji za ni!

Také bych Vám rád řekl, jak se Vaše zprávy šířily i u starších lidí, kteří s mobilním 
telefonem neumí úplně dobře zacházet. Pamatuji si, jak jsem jednou jel k babičce a uviděl 
jsem u ní na stole lístek s sms zprávou, která mi ráno přišla. Ptal jsem se jí, odkud ten 
papírek má, a řekla mi, že jí to nosí každý den na kousku papíru napsané její syn (tedy 
můj strýc), že to je zpráva od otce arcibiskupa Jana. Byl jsem potěšen.

Děkuji za všechnu Vaši práci, kterou tak věrně vykonáváte, a přeji Vám hodně Božího 
požehnání do všech dní Vašeho života.   KV

HL A SY A OHL A SY
Boj s drakem

Kdo nezná střídmost v  pití, se svým 
„drakem“ do pekla se řítí. V pohádkách se 
setkáváme s  draky živočišného původu, 
kteří se k  jídlu dožadují zejména prince-
zen. Bývají tří až sedmihlaví a boj s nimi 
bývá obtížný a  vyžaduje notnou dávku 
odvahy.

V reálném životě je ale daleko nebez-
pečnější drak  – „drak závislák“. Ničeho 
nepožaduje, ale v pobízení sklenice piva, 
kořalky či vína je mistr. Jeho korunní tro-
fejí je pak člověk na alkoholu zcela závislý. 
A  porazit ho, zejména bez pomoci blíz-
kých, je téměř nemožné.

A  tak v  trojúhelníku mezi obcemi 
Zlínského kraje s příznačnými názvy Na-
pajedla, Slopné a Pitín, zápasí pod zášti-
tou občanského sdružení PREV ALCO 
(www.prevalco.cz) se závislostí na alko-
holu také mnozí z nás. V rámci postních 
40 dnů bez alkoholu jsme si někteří z na-
šich farníků ověřili, že takového „draka“ 
lze pevnou vůlí porazit a bez „draka“ žít. 
A ti, kteří to nezvládli, mají možnost tento 
boj začít kdykoliv.

V  neděli 24.  dubna sloužil náš otec 
Zdeněk Graas v kapli Panny Marie Kopa-
nické v Pitíně – pasekách bohoslužbu ke 
cti sv.  Jiří. Připomněli jsme si tak tohoto 
statečného světce a  mučedníka, který je 
napříč staletími vzorem věřícím a  který, 
dle báje, také zabil zlého draka  – mimo 
jiné požehnáním znamením kříže. A také 
jsme poděkovali Pánu Bohu za všechny, 
kteří ve své těžké zkoušce obstáli.

 Miroslav Kužela
Pitín
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Samolepky pro školní rok 2016/2017
Ať se nám to zdá nebo nezdá možné, samolepky pro děti slaví letos své desáté vý-

ročí. Jejich první sběratelé už pomalu maturují a z kostelních lavic s úsměvem pozorují 
farní „mrňousky“ dychtivě si běžící pro dárek na konci nedělní mše svaté. To byl vlastně 
původní záměr této pomůcky: pomoci těm nejmenším, aby si zapamatovali, že v kostele 
na ně vždycky něco pěkného čeká. V krátkém čase se okruh příjemců rozšířil i na děti 
z prvního stupně a samolepky dnes patří k nejrozšířenějším katechetickým pomůckám. 
Léta fungující dobrá spolupráce mezi olomouckým Centrem pro katechezi a redakcí ča-
sopisu Nezbeda ve Zlíně umožňuje každoročně v září rozdat sešitky tisícům dětí v naší 
arcidiecézi. A  dosta-
nou také první ze sady 
43 tematicky zaměře-
ných samolepek no-
vého školního roku.

Samolepky prová-
zí vždy Praktická pří-
ručka. Původně byla 
míněna jako inspirace 
pro kněze a katechety, 
ovšem zřetelně narůs-
tající potřeba katechi-
zovat už v  rodinách, 
vytvořila novou cílo-
vou skupinu odběra-
telů – rodiče a praro-
diče. Naše představa 
vychází z  předpokla-
du, že se rodině ale-
spoň jednou v  týdnu 
podaří sejít se spolu 
k  modlitbě a  povídá-
ní o  Bohu, otevřít si 
Písmo, přečíst si kou-
sek evangelia. Jednou 
z  možností jeho vý-
kladu pro děti jsou 
nabízené texty. Na 
každou neděli v  nich 
najdete krátký příběh 
ze života, který už 
děti svou zkušeností 
obsáhly, a jeho výpověď je propojena s nosnou myšlenkou nedělního evangelia. Text je 
prokládán otázkami, aby dítě nebylo pasivním příjemcem obsahu, ale aby mohlo samo 
do rozhovoru vstoupit se svou dosavadní zkušeností a přijalo tak snadněji nově objeve-
nou duchovní hodnotu prožívané reality.

Končící školní rok 2015/2016 provedl děti nedělními evangelii cyklu B/C, od letoš-
ního září na něj navazuje cyklus C/A. Pro osvojení přijatého poznání může mladším 
dětem posloužit i veršík, který mají v sešitku, školákům je nabídnuta varianta konkrétní 
drobné aktivity.

Těšíme se, že se samolepky stanou jednou z mnoha cest, kterými malí křesťané a je-
jich nejbližší nalézají hodnoty evangelia i přítomnost Boží ve světě kolem sebe a vypro-
šujeme všem, kdo je přijmou, Boží požehnání.

Samolepky i  příručku si můžete objednat u  svých kněží nebo přímo u  nás na  
e-mailové adrese: katecheti@arcibol.cz či v našem e-shopu. Texty budou od prázdnin 
k dispozici také v elektronické podobě na našich stránkách (www.katechetiolomouc.cz).

 Eva Blešová

Z E Ž IVOTA K ATE C HETŮ

Svatý Jan Nepomucký
Dosavadní sérii sešitkových knížeček 

formátu B6 o českých svatých doplnil na 
podzim výtisk Svaté Zdislavy a  nyní po 
Velikonocích vyšel jako devátý v  pořadí 
Svatý Jan Nepomucký. Jeho památka byla 
u nás velmi rozšířená, téměř v každé vět-
ší vesnici nechali naši předkové postavit 
jeho sochu. Až současná doba v  záplavě 
úkolů, povinností a všech možných infor-
mací potlačila u mnoha našich spoluobča-
nů vnímavost k hodnotám přenechaným 
našimi předky. Knížečky s  působivými 

ilustracemi Aleny Němečkové však už vy-
tvořily v  obrazotvornosti svých nejmlad-
ších čtenářů nový svět, ve kterém znovu 
ožívají významné osobnosti naší histo-
rie a  sdělují nám své důležité poselství.  
S  Janem Nepomuckým nahlédneme do 
středověku, do 14. století v Čechách a se-
tkáme se s vládcem i s poddanými, s lidmi 
bezcharakterními i s poctivci. Jan, podob-
ně jako hlavní hrdinové předchozích pří-
běhů, se musí střetnout se zlem své doby, 
ale je věrný Bohu, přijatému křesťanství 

a  navzdory zdánlivé prohře vnímáme 
v pozadí Boží režii, vítězství dobra a  lás-
ky, ze kterého čerpáme i  my stejně jako 
předchozí generace. Knížečka je k dostá-
ní na našem centru, nebo na stránkách 
(http://eshop.katechetiolomouc.cz). 
  Eva Blešová
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 1. Fotograf respektuje posvátnost místa tím, že je při práci 
slušně oblečen: tmavé sako nebo bunda, tmavé kalhoty (ne 
jeans), tmavé polobotky (ideálně s měkkou podrážkou, aby 
se mohl pohybovat potichu), muži si v kostele samozřejmě 
sundají pokrývku hlavy.

 2. Před bohoslužbou se fotograf představí knězi/ceremo- 
niáři – proto musí přijít s dostatečným předstihem, aby ten 
o něm věděl. Je dobré se přitom seznámit s průběhem litur-
gie a rozmyslet dramaturgii focení tak, aby pořídil potřebné 
záběry a co nejméně narušil obřad.

 3. Při liturgii si fotograf vypne mobilní telefon a chová se 
tiše. Fotoaparát má nastavený na tichý režim.

 4. Pokud je to možné, fotograf nepoužívá blesk. Pokud je to 
nutné, omezí použití blesku na minimum (ne série fotogra-
fií s bleskem) a má blesk nastavený na slabý výkon. Pokud 
v  kostele natáčí televize, nepoužívá blesk vůbec (v  kostele 
bývá dost světla z jejich osvětlovací techniky).

 5. Vlastní liturgický obřad je vždy důležitější než pořízení 
dobré fotografie. Fotograf v žádném případě nesmí vstupo-
vat na místa, kde by na sebe strhl pozornost věřících nebo 
kněze  – snaží se být „neviditelný“ (např.  nepřechází mezi 
první řadou lavic a kněžištěm).

 6. Pokud se fotograf potřebuje přemístit, dělá tak pomalu, 
potichu a  ideálně v  momentě, kdy v  kostele nějaký pohyb 
je (např. zpěv, společná recitace, průvody, rozdávání eucha-
ristie, změna liturgického postoje – vstávání apod.). Nepo-
hybuje se v  okamžicích tichého rozjímání. Pohybuje se co 
nejméně a spíše po stranách kostela.

 7. Fotograf se snaží, aby věřícím nebránil ve výhledu na 
kněžiště a zvláště na oltář. V případě, že je nutné pořídit fo-
tografie z místa, kde bude bránit ve výhledu, nezůstává tam 
dlouho – pořídí fotografii a vrací se na místo, kde ničemu 
nebrání. K lidem se přitom chová slušně a s úsměvem.

 8. Fotograf při práci respektuje soukromí věřících. Nefotí je, 
pokud s tím nesouhlasí, a neobtěžuje příliš blízkými záběry 
(pro detailní záběry používá teleobjektiv). Eliminuje „neli-
chotivé“ záběry.

 9. Pokud není domluveno jinak, fotograf během mše ne-
vstupuje do kněžiště.

 10. Fotograf omezí focení při kázání na minimum, při kázání 
nepoužívá blesk, aby nerušil kněze. Omezuje focení věřících 
při přijímání – je to pro věřící intimní chvíle.

 11. Pokud je při liturgii přítomno více fotografů, může ce-
lebrant jednomu z  nich poskytnout výsadní postavení 
a umožnit mu například přístup do míst, kam ostatní foto-
grafové nemohou vstoupit.                    Mons. Jan Graubner(Vydalo Arcibiskupství olomoucké 6. 5. 2016)

Kodex fotografa působícího při bohoslužbách

ANIMARO – vzdělávání pro manželské páry

Centrum pro rodinný život proto na 
přání otce arcibiskupa Jana Graubnera 
v  současné době připravuje formačně 
vzdělávací kurz pro manželské páry, které 
chtějí sloužit ostatním rodinám a pomá-
hat jim (nejen) na cestě k Bohu. Službou 
rodinám se myslí pomoc při zakládání 
společenství a jejich vedení, pořádání ak-
tivit pro rodiny, doprovázení rodin, podí-
lení se na přípravě snoubenců a přípravě 
rodičů a dětí ke křtu a k prvnímu sv. při-
jímání, popř.  mládeže ke svátosti biřmo-
vání apod.

Tento kurz dostal název ANIMARO. 
Je složen ze dvou slov: „animátor“ a „ro-
dina“.

Slovo „anima“ v latině znamená duše. 
Cílem kurzu je tedy připravit manžel-
ské páry, aby v přeneseném slova smyslu 
mohly pomáhat k „oživování duší“ rodin. 
Pokud vy nebo někdo ve vašem okolí cí-

„Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služ-
by, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž 
Bůh, který působí všecko ve všech.“ (1 Kor 12,1–30)
Sv. Pavel v 1. listu Korinťanům mluví o darech Ducha Sva-
tého, které dostáváme jednak pro naše obohacení, ale 
především pro službu druhým lidem (nejen v církvi). Služ-
ba v církvi by neměla být cizím pojmem ani pro křesťan-
ské manžele. Je vhodnou příležitostí, jak mohou manželé 
projevit svou víru v praxi. Je samozřejmé, že ti, kterým je 
v církvi svěřena nějaká služba, potřebují určitou formaci, 
ať už jde o osoby zasvěcené nebo právě o laiky. 

títe povolání ke službě ostatním rodinám 
a  chcete se rozdělit o  dary, které jste od 
Boha obdrželi, přijměte pozvání na tento 
kurz. Vždyť stále platí ono: „Kdo dává, do-
stává a přijme mnohem víc.“ (Sv. František 
z Assisi)

Rozsah kurzu
• Šest víkendů a  jedno čtyřdenní letní 

soustředění (vše v průběhu dvou let)
• Termín konání: 21. až 23. října 2016
• Víkendy probíhají na Svatém Hostýně 

a  letní soustředění se bude konat v  re-
kreační chatě Brněnka ve Velkých Losi-
nách.

Obsah kurzu
• Přednášky odborníků a  manželských 

párů
• Diskuze a práce ve skupinách i v páru
• Interaktivní práce s tématy

Kontakt na pořadatele
Centrum pro rodinný život – pasto-
rační centrum Arcibiskupství olo-
mouckého, Biskupské nám. 2, 779 00 
Olomouc, www.rodinnyzivot.cz

Kontaktní osoby
Mgr.  Josef Záboj, tel.: 731 402 102,  
e-mail: zaboj@arcibol.cz
Bc. Marcela Řezníčková, tel.: 
605 274 915, 
e-mail: reznickova@arcibol.cz

Přihlášky
Najdete je na www.rodinnyzivot.cz, 
závaznou přihlášku potvrzenou kně-
zem je nutné odevzdat na výše uve-
dených kontaktech nejpozději do 
30. června 2016.

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT / KODEX FOTOGRAFA
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V konečné fázi mělo 12 pavilonů a sa-
natorií a  mnoho dalších domů, kde bylo 
až 2500 pacientů a pracovalo zde 120 ře-
holních sester a 250 laiků. K tomu patři-
ly i nadační statky, kde v rámci pracovní 

terapie pracovali někteří psychiatričtí 
pacienti, a  jejichž výroba stačila nemoc-
nici živit. Stejně tak se klienti podíleli na 
vlastním provozu prádelny, pekárny a ku-
chyně. Součástí byly lázně, velký kostel 
a exerciční dům i škola a domov pro men-
tálně postižené děti. Areál měl park, hři-
ště s  kolotočem, střelnicí a  houpačkami, 
kuželnu a  tenisové kurty i  kino. Hrávalo 
se zde divadlo a dělaly koncerty, na nichž 

MĚ STE Č KO MILOSRDE NST VÍ

Ve Svatém roce milosrden-
ství je dobré se podívat do 
nedávných dějin. Kromě díla 
Charity, které si připomíná-
me a dále rozvíjíme, tu byla 
i mnohá jiná. V Branicích, 
které dnes patří do opolské 
diecéze v Polsku (ale do roku 
1945 byly součástí arcidiecé-
ze olomoucké), vyrostlo za 
působení Josefa Martina 
Nathana Městečko Milosr-
denství.

I v dnešní době se v naší arcidiecézi setkáváme s řadou konkrétních pří-
kladů různé dobrovolnické služby. Chybou však je, že se o ní málo ví, 
málo se prezentuje na veřejnosti. A není to škoda?
Pokud znáte ve svém okolí nějaké příklady dobrovolnické služby, napiš-
te nám o nich, ať o nich vědí i jiní… Vždyť příklady táhnou…

se podíleli i  pacienti. Snažili se vytvořit 
velkou rodinu.

Z čeho takové dílo vyrostlo?
Otec Nathan přišel do farnosti jako 

kaplan v  roce 1892, brzy se stal farářem, 
v  roce 1916 správcem 
pruské části diecéze, od 
roku 1938 i  generálním 
vikářem pro sudetskou 
část diecéze, od r.  1943 
byl pomocným biskupem 
olomouckým. Po válce 
byl z  Polska vypovězen 
a  zemřel v  Opavě. Roku 
2014 byly jeho ostatky 
slavnostně přeneseny 
do kostela v  Branicích. 
Po jeho smrti o  něm ně-
mecká Charita napsala: 
„Snažil se vždy pomoci 
a nikdy se při tom neptal, 

odkud člověk pochází.“ A představená se-
ster: „Byl věrně se starajícím otcem, který 
nepřekonatelným způsobem pečoval o je-
jich duchovní i tělesné potřeby.“

Veliké sociální dílo mu nikdo neuložil, 
nebylo v  jeho pracovní náplni. Začátek 
celého díla vidím v  jeho pastýřském po-
hledu. Ve farnosti viděl několik psychicky 
nemocných a  snažil se jim pomoci. Ne-
byl lhostejný. Kde viděl potřebu, nasadil 
se. Nouzi druhých řešil jako svou vlastní.  
Nehledal svůj klid a pohodlí. Nedovedl být 
šťastný, dokud kolem sebe viděl potřebné 

bez pomoci. Ti rozšiřovali jeho srdce i ak-
tivity. Takový byl ovšem už od mládí. Svo-
je studium v kněžském semináři přerušil, 
aby se mohl postarat o těžce nemocného 
otce. Jako kaplan ukazoval nezvyklou ak-
tivitu i  v  době „kulturního“ (proticírkev-
ního) boje v zemi s protestantskou vládou 
a pracoval s mládeží i dospělými, úspěšně 
cvičil pašijové hry, v  přifařené obci po-
stavil kostel, založil katolický spolek sta-
vitelů, řemeslníků a dělníků. Kromě toho 
postavil dalších jedenáct kostelů.

Od nás se nečekají veliké projekty, ale 
stejně otevřené oči a  srdce. A  pokud se 
necháme vést láskou skutečně milosrd-
nou, můžeme mít podíl na velkém díle ob-
novy celé společnosti. Milosrdenství plodí 
naději, které je v Evropě tolik potřeba.

 arcibiskup Jan
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Společný víkend českých 
a moravských bohoslovců

Od pátku 22. dubna do neděle 24. dub-
na proběhl již tradiční společný víkend 
bohoslovců a  představených pražského 
a olomouckého kněžského semináře. Ten-
tokrát byli hostiteli v rámci pravidelné vý-
měny olomoučtí představení semináře se 
svými svěřenci. Hlavní část české výpra-
vy dorazila na nádvoří Arcibiskupského 
kněžského semináře v  Olomouci kolem 
páté hodiny odpolední. Čekalo na ně ofi-
ciální přivítání a krátké komediální diva-
delně hudební představení, v jehož závěru 
bohoslovci  – herci příchozí hosty uvítali 
plody „órodné“ Hané  – krajícem chleba 
s tvarůžky a štamprlí slivovice.

Po ubytování se všichni sešli v  semi-
nární kapli sv. Cyrila a Metoděje ke spo-
lečným slavnostním nešporám a  poté 
k  večeři v  seminární jídelně. Následoval 
individuální program po jednotlivých 
bohosloveckých ročnících. Svoje setkání 
měli pochopitelně i  všichni představení, 
kteří se mohli během víkendu lépe po-
znat, podělit o  zkušenosti a  zážitky a do 
jisté míry i  odreagovat. V  sobotu ráno 
jsme se sešli po rozjímání ke mši sva-
té s  ranními chválami, poté ke společné 
snídani. Celý den byl opět v režii jednot-
livých ročníků, z  nichž každý si vytvořil 
a  zajistil svůj program. Nejčastěji se bo-
hoslovci rozhodli využít příhodné počasí 
k  výletům do přírody a  prohlídkám zají-
mavých míst, doprovázeným společným 
sdílením a  „pročištěním si hlavy“. V  šest 
hodin večer opět proběhly v  seminární 
kapli společné nešpory s následnou večeří 
v jídelně, po nichž bohoslovci prožili od-
dychový večer dle své libosti povětšinou 
přímo v budově semináře.

Nedělní den zahájila v  sedm hodin 
ranní modlitba s  rozjímáním. Po sní-
dani a  nácviku ministrantů a  zpěváků 
vyvrcholil nedělní program mší svatou.  
Zbytek dopoledne se nesl ve znamení 
balení návštěvníků z  Prahy a  posledních 
vzájemných setkání. V  poledne jsme za-
sedli ke společnému obědu, na jehož kon-
ci bylo setkání zakončeno poděkováním 
zástupců pražské výpravy a pozváním na 
další společný víkend – do Prahy na jaře 
příštího roku. Odjezd našich spolubratrů 
nedlouho po obědě byl již tečkou za krás-
ným a  zajímavým víkendem, který pro 
obě strany znamenal řadu podnětů, utu-
žení starých přátelství a navázání nových 
vztahů a  kontaktů, protáhnutí těla a  na-
brání zásoby kyslíku do plic během výletů 
a také ke společnému setkávání se s naším 
Pánem.  Jan Stejskal

Z E Ž IVOTA B OHOSLOVC Ů

Pouť na Svatý Hostýn za duchovní povolání
První májový den připutovali bohoslovci z  arcibiskupského kněžského semináře 

a studenti teologického konviktu na Svatý Hostýn, aby prosili za nová kněžská a řeholní 
povolání, a také aby svoje povolání zasvětili Matce Boží. Velká část bohoslovců připuto-
vala až z Olomouce pěšky.

Dříve než začala mše svatá, bohoslovci se společně s představenými pomodlili Cestu 
světla. V tento den také k Panně Marii Svatohostýnské přišel hojný počet mladých ro-
din ze vsetínského děkanátu, takže slavnostní mše svaté se kromě bohoslovců účastnilo 
mnoho rodičů s dětmi. Hlavním celebrantem byl P. Antonín Štefek, rektor kněžského 
semináře. Při mši svaté zpíval seminární sbor. Ve své homilii se otec Antonín dotkl dů-
ležitosti svátosti smíření a velké touhy člověka po odpuštění a smíření s Bohem. Ne na-

darmo je Svatý Hostýn 
nazýván velkou zpo-
vědnicí Moravy. Po 
obědě z  vlastních zá-
sob se seminární spo-
lečenství vydalo zpět 
na cestu k autobusu 
s  krátkou zastávkou 
u kapličky Panny Ma-
rie, kterou bohoslovci 
zbudovali již před ně-
kolika lety.

První májovou 
pobožnost jsme v ten-
to den mohli prožít 
v  klášteře Milosrd-
ných sester svatého 
Kříže v Kroměříži, kde 

jsme se zastavovali cestou do Olomouce. Ač by se mohlo zdát, že naším příjezdem zpět 
do semináře pouť za povolání k duchovnímu stavu skončila, není tomu tak, v našich 
modlitbách neustále Boha prosíme, aby poslal dělníky na svou žeň.  Vojtěch Libra

Ministrantský den 2016
Druhou květnovou sobotu bylo v semináři neobvykle živo. Bohoslovci totiž pořádali 

Ministrantský den. Každý rok do Olomouce proudí zástupy ministrantů z jiné moravské 
diecéze. Tentokrát byla na řadě olomoucká arcidiecéze. Z různých farností přijelo více 
než 680 ministrantů v doprovodu jejich vedoucích a kněží.

Po rozdělení do skupinek v jednotlivých věkových kategoriích se všichni účastníci 
shromáždili ke mši svaté v sousedním kostele sv. Michala. Liturgii předsedal otec biskup 
Josef Hrdlička. Během 
své homilie vyřídil všem 
přítomným pozdrav od 
otce arcibiskupa, který 
ministranty vyzval, aby 
se svou službou u  oltá-
ře stále více přibližovali 
Pánu Ježíši. I  přesto, že 
byl kostel úplně plný, 
ministranti pozorně po-
slouchali, čehož si všiml 
i otec biskup, a přítomné 
za to na konci mše svaté 
pochválil.

Dalším bodem programu byla velká hra, při níž skupinky ministrantů obcházeli 
stanoviště v  semináři a v přilehlém parku. Na každém stanovišti plnili soutěžící růz-
né úkoly, které byly zaměřeny na události ze života Ježíše a jeho učedníků. Za splnění 
úkolů získávali body k závěrečnému vyhodnocení, které proběhlo na dvoře semináře.  
Zde také rektor semináře P. Antonín Štefek na závěr poděkoval všem účastníkům a or-
ganizátorům a s Božím požehnáním všechny vyslal zpět do svých farností.

 Martin Mokrý
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ČERVEN 2016

Z DIÁŘE
ARCIBISKUPSTVÍ

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

1. 6. středa
 10.00 hod. • Prostějov – mše svatá a žehnání kaple v domo-

vě Daliborka • biskup Josef
 18.00 hod. • Zlín-alenovice – mše svatá a pastorační ná-

vštěva • arcibiskup Jan
3. 6. pátek
 10.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář –

mše svatá a Te Deum – pro studenty Teologického kon-
viktu • arcibiskup Jan

 17.00 hod. • Prostějov – Svatý Kříž – mše svatá a předávání 
maturitních vysvědčení • biskup Josef

4. 6. sobota
 10.00 hod. • Tovačov – biřmování • biskup Josef
 15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (Valašské Klobouky a Vsetín) • arcibiskup Jan
5. 6. neděle
 10.00 hod. • Ostrava – mše svatá k 20. výročí ostravsko-

-opavské diecéze • arcibiskup Jan
 10.00 hod. • Olomouc-Hejčín – biřmování • biskup Josef
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (Arcibis-

kupský kněžský seminář) • arcibiskup Jan
6. 6. pondělí
 16.00 hod. • Kroměříž – předávání maturitních vysvědče-

ní maturantům Arcibiskupského gymnázia a mše svatá  
• arcibiskup Jan

7. 6. úterý
 9.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť kněží za vlastní posvěcení 

• arcibiskup Jan a biskup Josef
 17.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše sva-

tá pro pouť dobrovolníků a přátele Maltézské pomoci  
• arcibiskup Jan

8. 6. středa
 9.15 hod. • Olomouc-Slavonín – konference kněží děkaná-

tu Olomouc • arcibiskup Jan a biskup Josef
11. 6. sobota
 9.00 hod. • Lidice – mše svatá a pietní vzpomínka vypálení 

Lidic • arcibiskup Jan
 10.00 hod. • Veselá – biřmování • biskup Josef
12. 6. neděle
 9.30 hod. • Loučka u Lipníku – biřmování • biskup Josef
 10.00 hod. • Vyškov – 550 let od posvěcení kostela  

• arcibiskup Jan
14. 6. úterý
 9.00 hod. • Praha-Dejvice – zasedání Stálé rady České  

biskupské konference • arcibiskup Jan
15. 6. středa
 16.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá a Te Deum 

pro Cyrilometodějsou teologickou fakultu Univerzity 
Palackého v Olomouci k ukončení akademického roku  
• arcibiskup Jan

16. 6. čtvrtek
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a setkání s kněží-

mi jubilanty • arcibiskup Jan
18. 6. sobota
 9.30 hod. • Olomouc – dóm – jáhenské svěcení • biskup  

Josef
 9.30 hod. • Opava – jáhenské svěcení • arcibiskup Jan
 10.00 hod. • Oskava-Třemešek – mše svatá a žehnání kaple 

sv. Antonína Paduánského • generální vikář Mons. Josef 
Nuzík

 15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská 
povolání (Uherský Brod) • arcibiskup Jan

Uzavřeno k 19. 5. 2016
Změna programu vyhrazena

19. 6. neděle
 10.30 hod. • Blatnice pod Svatým Antonínkem – hlavní 

pouť ke cti sv. Antonína • arcibiskup Jan
 14.00 hod. • Otaslavice – mše svatá a žehnání hasičského 

praporu • biskup Josef
20. 6. pondělí
  9.30 hod. • Olomouc – kurie – setkání ředitelů církevních 

škol • biskup Josef
 14.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá 

na poděkování za zdárné ukončení projektu v hospici  
• arcibiskup Jan

25. 6. sobota
 9.30 hod. • Olomouc – dóm – kněžské svěcení • arcibiskup 

Jan
 9.30 hod. • Ostrava – kněžské svěcení • biskup Josef
 15.00 hod. • Doloplazy – biřmování • arcibiskup Jan
26. 6. neděle
 10.00 hod. • Rajnochovice – mše svatá u příležitosti 20. vý-

ročí Archy • arcibiskup Jan
 10.00 hod. • Radějov – mše svatá a svěcení oltáře s vkládá-

ním ostatků • biskup Josef
 10.00 hod. • Ježov-Žádovice – mše svatá k 20. výročí posvě-

cení kostela • generální vikář Mons. Josef Nuzík
27. 6. pondělí
 9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – mše svatá pro 

absolventy Caritas-VOŠs. • arcibiskup Jan
30. 6. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – výročí posvěcení katedrály 

• biskup Josef

ČERVEN 2016

Úmysl všeobecný
Aby senioři, lidé žijící 
na okraji společnosti 
a ti, kteří jsou osamo-
cení, našli i ve velko-
městech 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.

ČERVENEC 2016

Úmysl všeobecný
Aby se dostalo větší úcty domorodým národům na pokraji  
přežití a ohroženým v jejich sebeuvědomění.
Úmysl evangelizační
Aby církev v Latinské Americe a Karibiku s obnovenou energií 
a novým nadšením hlásala evangelium v této části světa. 
Úmysl národní
Ať Bůh přitáhne k sobě srdce mladých lidí a pomůže jim  
poznat a přijmout povolání, které jim vložil do srdce.


