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Ohlédnutí za národní poutí ve Svatém 
roce milosrdenství do Krakova
Pořadatelé hlásí: Přihlásilo se 3800 poutníků. 
Předpoklad navýšili na 4300 poutníků a pořídi-
li 4500 poutnických balíčků. Přijelo přes 6000 
poutníků. Přivezlo je 110 autobusů devíti cestov-
ních kanceláří a farních skupin (5000 poutníků) 
a dále 500 aut (1500 poutníků). Přihlásilo se přes 
75 kněží. S rezervou se počítalo s 95. Přijelo 170, 
k tomu sedm biskupů českých a na odpoledne 
dva polští.                                                      (strana 5)

Svatý otec uznal 
heroické ctnosti 
arcibiskupa  
A. C. Stojana
Papež František 14. červ-
na 2016 schválil vydání 
dekretu o heroick ých 
ctnostech někdejšího olo-
mouckého arcibiskupa 
Antonína Cyrila Stojana. 
Zprávu vydalo vatikánské 
tiskové středisko.
                                 (strana 4)
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Přehled biskupství v České republice
Katolická církev v České republice se dělí na dvě církevní provincie:
ČESKOU CÍRKEVNÍ PROVINCII
tvoří arcibiskupství pražské, biskupství českobudějovické, královéhradecké, litoměřické a plzeňské.
MORAVSKOU CÍRKEVNÍ PROVINCII
tvoří arcibiskupství olomoucké, biskupství brněnské a biskupství ostravsko-opavské.
Třetím subjektem je APOŠTOLSKÝ EXARCHÁT, organizačně a právně církevní útvar pro katolíky byzantsko-slovanského obřadu 
(řeckokatolíky), kteří žijí na území České republiky. Je podřízen Svatému stolci.

K ATOLIČ TÍ BI SKUP OVÉ V Č R

Jmenováním nového biskupa Pavla Konzbula se zvýšil počet katolických biskupů v České republice na rekordních 
19 v novodobé historii České republiky, z nichž čtyři jsou emeritní.

Baxant GraubnerDuka Holub HučkoCikrle HerbstEsterka Hrdlička Kajnek

Kočiš MalýKročil Radkovský VokálKonzbul PosádLobkowicz Vlk

Seznam katolických biskupů v České republice
Mons. Mgr. Jan Baxant (1948), biskup litoměřický
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle (1946), biskup brněnský
Kardinál ThLic. Dominik Duka, OP (1943), arcibiskup pražský, primas český
Mons. ThDr. Petr Esterka (1935), titulární biskup čefalenský, emeritní pomocný biskup brněnský
Mons. Jan Graubner (1948), arcibiskup olomoucký, metropolita moravský
Mons. Karel Herbst, SDB (1943), titulární biskup siccesiánský, pomocný biskup pražský
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. (1967), biskup plzeňský
Mons. Josef Hrdlička (1942), titulární biskup thunudrumský, pomocný biskup olomoucký
Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc. (1948), titulární biskup orejský, apoštolský exarcha Apoštolského exarchátu v ČR
Mons. Josef Kajnek (1949), titulární biskup akvenský, pomocný biskup královéhradecký
Mons. Ján Eugen Kočiš (1926), titulární biskup abrittský, emeritní pomocný biskup Apoštolského exarchátu v ČR
Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr. (1965), titulární biskup litomyšlský, pomocný biskup brněnský
Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D. (1961), biskup českobudějovický
Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem. (1948), biskup ostravsko-opavský
Mons. Václav Malý (1950), titulární biskup marcelliánský, pomocný biskup pražský
Mons. Pavel Posád (1953), titulární biskup ptujský, pomocný biskup českobudějovický
Mons. František Radkovský (1939), emeritní biskup plzeňský
Kardinál PhDr. Miloslav Vlk (1932), emeritní arcibiskup pražský
Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. (1958), biskup královéhradecký

Několik zajímavých dat
Nejstarší věkem – Mons. Ján Eugen Kočiš, titulární biskup abrittský, emeritní pomocný biskup Apoštolského exarchátu v ČR  

(narozen 25. 6. 1926)
Nejmladší věkem – Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., biskup plzeňský (narozen 16. 8. 1967)
Nejstarší podle kněžského svěcení – Mons. Ján Eugen Kočiš, titulární biskup abrittský, emeritní pomocný biskup Apoštolského 

exarchátu v ČR (kněžské svěcení přijal tajně 1. 1. 1951)
Nejmladší podle kněžského svěcení – Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., titulární biskup litomyšlský, pomocný biskup brněnský 

(kněžské svěcení přijal 28. 6. 2003)
Nejstarší podle biskupského svěcení – Mons. Ján Eugen Kočiš, titulární biskup abrittský, emeritní pomocný biskup Apoštolského 

exarchátu v ČR (biskupské svěcení přijal tajně 3. 12. 1967)
Nejmladší podle biskupského svěcení – Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., titulární biskup litomyšlský, pomocný biskup brněnský 

(biskupské svěcení přijímá 29. 6. 2016)   Přehled připravil Josef Pala
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Snímek na titulní straně: 
Národní pouť v Krakově-Lagiewnikách 
snímek Dominik Polanský, Člověk a víra

1. červenec – Světový den architektury
2. 7. 1916 byl v Olomouci slavnostně intronizován nový arcibiskup Lev Skrbenský 

z Hříště (100 let)
5. 7. 1946 přijal v Olomouci kněžské svěcení Mons. Erich Pepřík, papežský prelát, ži-

jící na odpočinku v Kroměříži (70 let kněžství)
30. 7. 1916 se narodil ThDr. Antonín Němeček, katolický kněz, dogmatik a pedagog 

(100 let)
20. 8. 1946 se narodil v Bosonohách Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský 

(70. narozeniny)                       (jpa)

Cyrilometodějské slavnosti – Velehrad 2016
Pondělí 4. července
 6.30 mše svatá
 od 10.00 hry a soutěže pro děti i rodiče – dětská představení – prezentace charita-

tivních organizací, hnutí a komunit – výstava vítězných obrázků XI. roč-
níku dětské výtvarné soutěže „Cestou dvou bratří“ – fotografické soutěže 
pro malé i velké – cestovatelská soutěž – interaktivní workshopy – ruční 
přepisování Bible – soutěž ve fotbalových dovednostech aj.

 16.00 mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky (bazilika)
 19.30 Koncert lidí dobré vůle
 23.00 mše svatá (bazilika)

Úterý 5. července – HLAVNÍ POUŤ
 6.30 mše svatá
 7.30 mše svatá
 8.30 mše svatá novokněží České republiky
 9.40 modlitba růžence v bazilice
 10.30 slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou, kterou slouží bis-

kupové Čech a Moravy - je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem 
Praha (hlavní celebrant: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a me-
tropolita moravský; kazatel: kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský)

 15.00 byzantsko-slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v  bazilice (hlavní 
celebrant: Mons. Ladislav Hučko, titulární biskup orejský a  apoštolský 
exarcha)

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 mše svatá
 15.00 mše svatá

Více informací: www.farnostvelehrad.cz; www.velehradinfo.cz

Generální vikář olomouc-
ké arcidiecéze Mons. 
Josef Nuzík (na snímku 
vpravo – s arcibiskupem 
Janem Graubnerem na 
výstavě v kryptě olomouc-
ké katedrály) se dožívá 
25. července 50 let.

Snímek Luděk Peřina
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Svatý otec uznal heroické ctnosti  
arcibiskupa A. C. Stojana

Papež František 14. června 2016 schválil vydání dekretu o heroických ctnostech 
někdejšího olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Zprávu vydalo vati-
kánské tiskové středisko.

Dekret vydává vatikánská Kongregace pro svatořeče-
ní, jejich vydání však schvaluje papež. Uznání heroických 
ctností (tzn. uznání, že člověk žil křesťanské ctnosti v hero-
ické míře) je dalším krokem v procesu blahořečení rodáka 
z Beňova u Přerova.

Antonín Cyril Stojan se narodil 22. května 1851. Studo-
val na gymnáziích v Příboře a Kroměříži, poté na bohoslo-
vecké fakultě v Olomouci. Kněžské svěcení přijal roku 1876. 
Krátce nato, jako kaplan v Příboře, rozvinul své životní sna-
hy o zvelebení Velehradu a rozkvět Svatého Hostýna.

Roku 1885 založil Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, jehož 
úkolem měla být práce a modlitba ve prospěch sjednocení 
Slovanů ve víře. Stal se také propagátorem vědeckých uni-
onistických sjezdů na Velehradě, jejichž práci pro jednotu 
křesťanů vyzvedli později papežové Jan XXIII. i Pavel VI. K rozvoji obou myšlenek zaří-
dil Stojan vydávání časopisu Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, jakož i vědeckých časopisů 
Litterae Slavorum teologicae a později Acta Academiae Velehradensis.

Roku 1895 založil Matici svatohostýnskou a věnoval se rozvoji poutí na Svatém Hos-
týně i stavebnímu rozvoji místa. Od roku 1893 zahájil také exerciční činnost na Vele-
hradě. Životní touhu, vybudovat na tomto místě exerciční dům, uskutečnil později jako 
arcibiskup.

Roku 1897 vstoupil na politické kolbiště jako poslanec rakouského sněmu a po vzni-
ku Československa se stal senátorem Národního shromáždění. Neměl ovšem politické 
aspirace, pro kandidaturu se rozhodl kvůli péči o sociální otázky. Na pomoc potřebným 
bez rozdílu náboženského přesvědčení vykonal tolik intervencí, že si svou vysilující pra-
cí získal i obdiv nepřátel.

Po působeních ve Veřovicích, Svébohově a  Dražovicích u  Vyškova byl roku 1908 
jmenován nesídelním kanovníkem olomouckým a proboštem u sv. Mořice v Kroměříži. 
Po rezignaci kardinála Skrbenského roku 1920 se stal kapitulním vikářem a 10. břez-
na 1921 byl jmenován arcibiskupem olomouckým. V čele olomoucké arcidiecéze však 
stál jen něco přes dva roky, neboť vyčerpán a úplně vysílen zemřel v pověsti svatosti 
29. září 1923. Pohřben je v královské kapli na Velehradě.  (čbk)

Šťastný život Dr. Jiřího Koplíka
Arcibiskupská knihovna v Olomouci uspořádala poslední květnový den večer 

poezie u příležitosti životního jubilea olomouckého básníka Jiřího Koplíka, který 
letos slaví 85 let. V Prečanově jubilejní knihovně byla prezentována jeho nová sbír-
ka básní „Šťastný život“ (vydána vlastním nákladem, 2016). Jako některé předešlé 
práce ji graficky svými ilustracemi doprovodila Jana Krejčová.

Recitace výběru básní se ujali 
Martina Pavlíková a  Tomáš Žiž-
kovský. Síla verše doznívala za do-
provodu kytary v provedení Terezy 
Senovičové. Pro tuto příležitost 
byla vybrána skladba Septiembre 
argentinského skladatele Máxi-
ma Diega Pujola. Na závěr večera 
zazněly na počest jubilanta lido-
vé písně z  Hané (Daleká šeroká, 
V Prostijově na renko a Čelechov-
ská kaplečka). Zpívaly Vendula 
Burgetová, Marie Štěrbová a  Jana 
Trtíková.

Doktor Koplík v roce 1998 pře-
vzal od Bohuslava Smejkala správu Arcibiskupské knihovny v Olomouci. Knihovně zů-
stal věrný do konce roku 2011.   Martin Kučera

Arcibiskup Graubner: 
S úsilím o Stojanovo  

blahořečení jsme  
na správné cestě

Vydání dekretu o heroických ctnos-
tech někdejšího olomouckého arcibis-
kupa Antonína Cyrila Stojana, které 
v úterý 14. června 2016 schválil papež 
František, je podle současného arci-
biskupa Jana Graubnera potvrzením 
dosavadních snah diecéze o  Stojanovo 
blahořečení a výzvou k modlitbě.

Z  dekretu papeže Františka, kterým 
uznává hrdinské ctnosti Antonína Cy-
rila Stojana, mám velikou radost,“ svěřil 
se krátce po oznámení zprávy arcibiskup 
Graubner. Podobný krok se však podle 
něho dal očekávat: „Věděl jsem, že dobro-
zdání komise teologů bylo jednoznačné, 
a tak jsem čekal, že podobně to dopadne 
i v komisi kardinálů, která zasedala před 
pár dny. Papežův dekret je potvrzením, že 
s úsilím o Stojanovo blahořečení jsme na 
správné cestě,“ dodal arcibiskup.

Dalším krokem ke Stojanovu blaho-
řečení je podle arcibiskupa Graubnera 
uznání zázraku na kandidátovu přímluvu. 
„Máme řadu hlášení o  vyslyšení proseb, 
které věřící Stojanově přímluvě přisuzují. 
Zatím ale žádné není tak přesvědčivé, aby 
bylo možné zahájit proces, na jehož konci 
by papež zázrak uznal,“ vysvětlil arcibis-
kup Graubner.

Dekret o  Stojanových ctnostech sám 
vnímá jako povzbuzení k modlitbám: „Ty 
budou výrazem lásky k nemocným, jimž 
chceme vyprosit uzdravení, projevem 
víry, která věří v  Boží uzdravující moc 
a  Stojanovu přímluvu, a  povedou k  pro-
hloubení naší zbožnosti  – zvláště, když 
se budeme modlit společně v  rodinách 
či společenstvích,“ připomíná olomoucký 
arcibiskup.  Jiří Gračka

Arcibiskupství vyhlásí  
soutěž na sochy  

pro velehradský areál
Olomoucké arcibiskupství, které je 

spoluvlastníkem velehradské baziliky  – 
národní kulturní památky, připravuje 
vyhlášení veřejné výtvarné soutěže na 
ztvárnění návrhu výtvarného díla, odkazu  
sv. Cyrila a Metoděje. Po dokončení staveb-
ní části vstupu do poutního areálu je totiž 
potřeba dotvořit místo osazením výtvar-
ného díla na pilíře lemující vstup. Vyhláše-
ní soutěže je připraveno na svátek těchto 
světců 5.  července 2016, kdy budou rov-
něž na webových stránkách www.ado.cz 
zveřejněny soutěžní podmínky.  (ado)

Snímek Marta Švecová
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Snímek Petr Polanský, Člověk a víra

Na českou Národní pouť do Krakova  
dorazilo šest tisíc poutníků

Věřící z České republiky slavili v sobotu 28. května 2016 významný den v rámci 
probíhajícího Svatého roku milosrdenství. Konala se Národní pouť do Krakova, na 
které se sešlo přibližně šest tisíc poutníků ze všech diecézí. Účastnili se i biskupo-
vé, mezi nimi také olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který kázal při poutní mši 
svaté.

Tradiční pouť médií konaná v posledních letech touto dobou na Svatém Hostýně se 
tentokrát spojila s poutí trochu jiného rázu, a to díky probíhajícímu Svatému roku mi-
losrdenství. Organizátor Radio Proglas spolu s Českou biskupskou konferencí tak zval 
do polského Krako-
va, místa, kde Ježíš 
zjevoval svaté sestře 
Faustyně velikost 
své lásky k  člověku 
a  kde ji také určil 
za svou „sekretářku 
milosrdenství“.

Program začal 
v  bazilice Božího 
milosrdenství, v  je-
hož úvodu se všem 
přítomných hostům 
postupně předsta-
vila jednotlivá ka-
tolická média, v ná-
vaznosti na tradici 
pouti médií. Následovala slavnostní mše svatá, kterou sloužil kardinál Dominik Duka, 
homilie se ujal arcibiskup Jan Graubner.

„Někdy se ptáme, jak je to s tím milosrdenstvím? Je ho málo či moc? Je to spravedl-
nost nebo nespravedlnost?“ - zeptal se v úvodu. „Lidé často nevidí žádné řešení ze svých 
obtížných situací, kapitulují, utíkají. Ale ani útěk do jiného města, do jiného zaměstnání, 
do jiné rodiny často nepomáhá,“ upozornil olomoucký arcibiskup.

Odpověď je v milosrdenství: „Odpuštění, smíření a milosrdenství způsobuje něco 
nemožného, to co je z  hlediska spravedlnosti neospravedlnitelné. Není třeba se ptát, 
jestli je odpuštění spravedlivé, protože odpuštění je vždy nezasloužený dar. Bůh je ten, 
který nám odpustil jako první, Kristus svou obětí na Kalvárii spustil lavinu milosrden-
ství, a k tomu i nás vyzývá Svatý rok milosrdenství: spustit lavinu milosrdenství ve světě,“ 
řekl arcibiskup Graubner.

Celým dnem hudebně doprovázel Schola brněnské mládeže, ten pak odpoledne na-
bídl i koncert jako jeden z volitelných programů. Na výběr byla také adorace s biskupem 
Vokálem, přednáška biskupa Posáda či přednáška sester z  kongregace Matky Božího 
milosrdenství. Na závěr se všichni přítomní pomodlili Korunku Božího milosrdenství 
s úvodním slovem biskupa Tomáše Holuba.

Velká účast českých poutníků překvapila i samotného krakovského arcibiskupa kar-
dinála Stanisława Dziwisze, který ve svém pozdravu s úsměvem podotkl, že by Polsko 
mělo přehodnotit představu o víře v Čechách.  Zuzana Lášková

Ohlédnutí za národní poutí  
ve Svatém roce milosrdenství do Krakova

Pořadatelé hlásí: Přihlásilo se 3800 poutníků. Předpoklad navýšili na 4300 
poutníků a pořídili 4500 poutnických balíčků. Přijelo přes 6000 poutníků. Přivezlo 
je 110 autobusů devíti cestovních kanceláří a farních skupin (5000 poutníků) a dále 
500 aut (1500 poutníků). Přihlásilo se přes 75 kněží. S rezervou se počítalo s 95. 
Přijelo 170, k tomu sedm biskupů českých a na odpoledne dva polští.

Zpěv zajistila Schola brněnské mládeže. Organizaci zvládli pracovníci Radia Proglas, 
kteří by měli práci snadnější, kdyby byli všichni poutníci přihlášení, ale ukázalo se, že 
Boží pomoc byla veliká.

Děkuji všem organizátorům a  těm, kdo jakýmkoliv způsobem sloužili. Děkuji 
všem, kteří svou poutí připravovali letní pouť mládeže, kteří se svými postoji zapojí  
do Svatého roku milosrdenství šířením odpuštění, smíru a skutků milosrdné lásky.

 arcibiskup Jan

Program cesty papeže 
Františka do Polska

Během své apoštolské cesty do Pol-
ska navštíví papež František ve dnech 
27. až 31. července 2016 Krakov, Osvě-
tim a  Čenstochovou. Hlavním bodem 
programu bude Světový den mládeže, 
na němž se očekává přítomnost až dvou 
milionů mladých z celého světa.

Papež František je očekáván na kra-
kovském letišti ve středu 27. července. Po 
příletu a přivítání se odebere na hrad Wa-
wel, kde promluví k diplomatům a navští-
ví polského prezidenta Andrzeje Dudu.  
Ve zdejší katedrále se pak setká s biskupy.

Ve čtvrtek 28. července odletí Franti-
šek na známé poutní místo Čenstochová, 
kde setrvá v modlitbě před obrazem Čer-
né Madony a bude slavit mši u příležitosti 
1050. výročí křtu Polska. Po návratu do 
Krakova se setká v parku v Krakově-Blonii 
s mladými lidmi.

V  pátek 29.  července papež navštíví 
koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau. 
V  pozdním odpoledni zavítá do dětské 
nemocnice v Krakově. Večer se společně 
s mladými pomodlí křížovou cestu.

V  sobotu 30.  července František na-
vštíví poutní místo zasvěcené Božímu 
milosrdenství, na kterém také proběhla 
28. května 2016 česká národní pouť. Zde 
bude slavit mši svatou a vyzpovídá několik 
mladých. Večer proběhne modlitební vi-
gilie se statisíci až miliony mladými lidmi.

V neděli 31. července pak bude slavit 
mši svatou u  příležitosti Světového dne 
mládeže. Před odletem se setká s dobro-
volníky.  (čbk)

Spiritualita  
chrámového sboru

Katedrální vzdělávací středisko li-
turgické hudby a zpěvu při Metropolitní 
kapitule Olomouc oznamuje, že vydává 
v  nakladatelství Matice cyrilometodějská 
v  Olomouci knížečku „Spiritualita chrá-
mového sboru“, obsahující studii ctihodné 
sestry Elisabeth Hal-
bmannové z  Klášte-
ra sester vincentek 
z  německého Un-
termarchtalu. Jedná 
se o  vhodnou pasto-
rační pomůcku pro 
duchovní život a for-
maci členů našich 
chrámových sborů 
a schól. Knížečka má 
45 stran a pojednává o sboru, jako místu 
projevu víry, o duchovním rozměru zpě-
vu, který je základním povoláním člověka 
pro rozvoj jeho lidské existence. Učí, jak 
zpívat srdcem i ústy a správně naslouchat. 
Všímá si zkušeností a příkladů ze Starého 
i  Nového zákona a  z  odkazu církevních 
otců.  Jan Kupka
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I letos změny  
v obsazení farností

Stalo se již tradicí, že v  souvislos-
ti s  vysvěcením nových kněží a  jáhnů, 
která se konají každoročně před prázd-
ninami, dochází k  četným změnám ve 
vedení mnohých římskokatolických 
farností.

K 1. červenci 2016 provedl olomoucký 
arcibiskup Jan Graubner více než sedm-
desát personálních změn v olomoucké ar-
cidiecézi, z nichž některé uvádíme.
P. Mgr. Pavel Hödl, SL. L., farář v Dlouhé 

Loučce, jmenován farářem v Zubří
P. Mgr. Jan Hrudík, farář ve Strání, jme-

nován farářem v  Bystřici pod Hostý-
nem

P.  Mgr.  Jiří Kopřiva, biskupský delegát 
pro pastoraci pro ALSOL, s. r. o., jme-
nován farářem v Hulíně

P. Mgr. Jiří Kupka, farář v Bánově, jme-
nován biskupským delegátem pro péči 
o ministranty

P.  Mgr.  Ing.  Jindřich Peřina, farář ve 
Vizovicích, jmenován farářem v  Bílo-
vicích

P. Mgr.  Josef Rosenberg, farář v Litovli, 
jmenován farářem ve Vizovicích a  zá-
roveň děkanem děkanátu Vizovice

P. Josef Říha, farář v Bílovicích, jmenován 
farářem v Uherském Hradišti a zároveň 
děkanem děkanátu Uherské Hradiště

P. Mgr. Ing.  Josef Slezák, kaplan v Kro-
měříži ve farnosti Panny Marie, jmeno-
ván administrátorem v Jevíčku

P. Mgr. Ing. Pavel Šupol, vicerektor Ar-
cibiskupského kněžského semináře 
v  Olomouci, jmenován biskupským 
delegátem pro péči o kněžská povolání

P.  Mgr.  Jan Bronislaw Turko, farář 
v  Uherském Hradišti, jmenován fará-
řem v Kněždubu   (jpa)

Kurz duchovního  
doprovázení

Cyrilometodějská teologická fakul-
ta Univerzity Palackého v  Olomouci 
nabízí Kurz duchovního doprovázení.

Ve dnech 23. až 24. září a 25. až 26. lis-
topadu 2016 se uskuteční dvě setkání teo-
retické části kurzu (přednášky a praktické 
ukázky), která je otevřena širšímu okru-
hu zájemců. Cena 1900 Kč. Informační 
brožura je ke stažení a  přihlašování je 
možné do 15.  července  2016 přes webo-
vé stránky: www.cmtf.upol.cz/skupiny/ 
verejnosti/celozivotni-vzdelavani

Témata přednášek: Examen  – mod-
litba zpytování vědomí; Lidství; Základy 
vedení duchovního rozhovoru; Uvedení 
do modlitby Lectio divina a imaginativní 
kontemplace; Rozlišování vnitřních hnutí 
podle sv. Ignáce; Individuální a genderové 
rozdíly v  prožívání religiozity a  spiritua-
lity; Praktické otázky duchovního života; 
Obrazy Boha a duchovní doprovázení.

  P. František Hylmar

Rekonstrukce hospice na Svatém Kopečku dokončena
V hospici na Svatém Kopečku u Olomouce byla dokončena rekonstrukce hlavní 

budovy a také přístavby. Tříletá rekonstrukce hospice stála deset milionů korun. 
„Museli jsme provést sanaci hlavní budovy, kde byly problémy s vlhkostí, a to zejmé-

na ve sklepních prostorách. Dále jsme zrekonstruovali přístavbu, kde v přízemí nově 
funguje vzdělávací místnost, půjčovna kom-
penzačních pomůcek a  je tam také zázemí 
pro lektora. Nahoře jsou kanceláře a také dva 
pokoje pro blízké našich klientů,“ přibližuje 
ředitel hospice Jiří Borik.

V  hospici je osmnáct jednolůžkových 
a  šest dvoulůžkových pokojů, přičemž 
u  dvoulůžkových není možnost přistýlky. 
Pokud budou chtít rodinní příslušníci tam 
ubytovaných klientů s nimi přenocovat, mají 
teď možnost v nových pokojích.

Za dobu svého fungování se stal hospic na Svatém Kopečku útočištěm pro téměř 
4 000 pacientů.

Rekonstrukce byla financována z Programu švýcarsko-české spolupráce.
 Karolína Opatřilová

Brno má nového pomocného biskupa
Papež František jmenoval 21. května 2016 novým pomocným brněnským bis-

kupem a zároveň titulárním biskupem litomyšlským dosavadního faráře u kated-
rály sv. Petra a Pavla v Brně P. Pavla Konzbula.

Mons. Ing.  Mgr.  Pavel Konzbul, Dr., se narodil 17.  říj-
na 1965 v Brně. Po maturitě pokračoval ve studiu na elektro-
technické fakultě VUT Brno – obor elektrotechnologie, které 
absolvoval v  roce 1989. Po vykonání roční základní vojenské 
služby nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník do 
Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky 
v Brně.

V roce 1995 vstoupil do Laického sdružení sv. Dominika, 
kde byl několik let zástupcem národní provinční představené 
v Praze. V témže roce zahájil studium na Cyrilometodějské te-
ologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které dokončil v roce 2000. V roce 
2003 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně kněžské svěcení z rukou biskupa Vojtěcha 
Cikrleho. Poté působil jako farní vikář v Boskovicích a Svitávce, v Hustopečích u Brna, 
Starovičkách a excrurrendo administrátorem ve Starovicích. V roce 2005 byl ustanoven 
spirituálem Biskupského gymnázia v Brně a v roce 2013 jmenován farářem ve farnosti 
u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a členem Kněžské rady brněnské diecéze.

Jmenováním nového biskupa Pavla Konzbula se zvýšil počet katolických bisku-
pů v České republice na rekordních 19 v novodobé historii České republiky, z nichž 
čtyři jsou emeritní.   Josef Pala

Olomoucký arcibiskup v Lidicích
V Lidicích na Kladensku si v sobotu 11. června lidé připomněli 74  let od vy-

hlazení obce nacistickými vojáky. Vzpomínková akce začala ranní mší svatou, kte-
rou na základech zbořeného kostela sv. Martina sloužil olomoucký arcibiskup Jan 
Graubner.

Ve své homilii připomněl lidického faráře P.  Josefa Štemberku, který v obci půso-
bil 33  let až do dne, kdy 
ho nacisté v  Lidicích po-
pravili spolu s  ostatními 
lidickými muži. Boho-
služby se zúčastnilo přes 
sto lidí.

I  přes deštivé poča-
sí pietní akt pokládání 
věnců na hrob lidických 
mužů a  projev preziden-
ta ČR Miloše Zemana 
sledovalo více než tisíc 
lidí včetně lidických žen 
a dětí.  Pavel SkálaSnímek Tomáš Ježek, Člověk a víra
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Arcidiecézní muzeum Olomouc otevřelo novou expozici
Deset let od otevření slaví Arcidiecézní muzeum Olomouc, které vzniklo na 

základě společné dohody mezi státem a církví. Při této příležitosti se dočkala kom-
plexní obměny jeho stálá expozice „Ke slávě a chvále“. Muzeum, které je jako jediné 
v ČR držitelem prestižního titulu Evropské dědictví, představuje od 2. června 2016 
nové exponáty či rozšiřuje i nabídku pro malé návštěvníky. A speciální narozeni-
nový dárek zapůjčilo Metropolitní muzeum umění v New Yorku – součástí expozi-
ce bude do 4. září obraz „Klanění pastýřů“ světoznámého španělského manýristy 
El Greca.

Co nového v  muzeu ná-
vštěvníci uvidí? Autoři re-
instalace, kterou významně 
podpořilo ministerstvo kul-
tury, především chtějí, aby 
stálá expozice dostatečně, 
uceleně a  atraktivně vypo-
vídala o  některých specific-
ky olomouckých tématech. 
Tím hlavním je „olomoucké 
baroko“ – jedno z nejvýraz-
nějších období kulturního 
vzepětí města.

„Město zažilo v 17. a 18. 
století tak intenzivní roz-
mach, že můžeme mluvit 
o  místním fenoménu a  od-
stínu olomoucké barokní 
kultury. Její podobu spoluut-
vářely vlivy z Itálie, Francie, Podunají a sousedních Čech i Slezska, ale zejména lokální 
specifika,“ připomněla spoluautorka koncepce stálé expozice Helena Zápalková.

Olomoucké baroko byl také největší projekt v  historii olomouckého muzejnictví, 
který na přelomu let 2010 a  2011 propojil Muzeum umění a  Vlastivědné muzeum. 
A právě výstava, která skončila s rekordní návštěvností, byla pro autory nové stálé expo-
zice Arcidiecézního muzea velkou inspirací. „Mezi klíčové protagonisty barokní kultury 
patřily zejména instituce olomouckého biskupství, jezuitská univerzita a široké ducho-
venské prostředí. A my chceme jejich důležitou roli adekvátně ukázat,“ doplnil zástupce 
ředitele Ondřej Zatloukal.

Jak upozornil vedoucí Arcidiecézního muzea Miroslav Kindl, oslava má jednoho 
unikátního „hosta“ – obraz „Klanění pastýřů“ od El Greca. Dílo světoznámého španěl-
ského manýristy do Olomouce do 4. září zapůjčilo Metropolitní muzeum v New Yorku 
výměnou za zápůjčku Tizianova obrazu „Apollón a Marsyas“ ze sbírek Arcibiskupství 
olomouckého. Vystavení zhruba metr a půl vysokého obrazu z let 1605 až 1610 bude 
nejvýznamnějším lákadlem oslavy.   Jiří Gračka

P. Stanislav Dubina, dobrý a věrný služebník Boží
Veřejnosti se dostává do rukou z pera P. Jana Larische další z příběhů našich 

kněží 20. století, a to příběh P. Stanislava Dubiny. V tomto roce uplynulo 110 let 
od jeho narození (*1906) a také 30  let od jeho smrti (1986). Jako kaplan působil 
v Dobromilicích, v Kozlovicích a v Polešovicích, následně pak jako farář v Kozlovi-

cích (1936–1950) a po propuštění z komunistického vězení 
v Želechovicích nad Dřevnicí (1958–1965) a ve Vizovicích 
(1965–1973), zemřel V Charitním domově pro duchovní na 
Moravci (1986), pochován je na hřbitově v Kozlovicích.

Je to příběh obyčejného katolického kněze. Charakteristic-
kým rysem jeho života byla nejen stálá touha dát všem lidem 
pocítit milosrdnou Boží lásku, ale i  z  této touhy vycházející 
schopnost vykonat konkrétní – tuto lásku zpřítomňující – sku-
tek. Lidé v jeho blízkosti mohli zakoušet často originálním, ale 
zároveň pravdivým a reálným způsobem Boží blízkost.

V souvislosti s aktuálně probíhajícím Svatým rokem milo-
srdenství nelze jinak než vybídnout čtenáře, aby si z předlože-
ného životního příběhu P.  Stanislava Dubiny vzali nejen po-
třebné poučení, ale i onu schopnost konat dobro „zde a nyní“.

Publikace je k dispozici na farách v Želechovicích nad Dřevnicí a ve Vizovicích.
 Jan Larisch

Na snímku: (zprava) ředitel Muzea umění Olomouc  
Michal Soukup, generální vikář olomoucké arcidiecéze 
Josef Nuzík, obraz Klanění pastýřů

Snímek Muzeum umění Olomouc

Hledáme nové  
zaměstnance

Společnost Kristýn služebník hle-
dá kvalifikované zaměstnance pro ar-
cibiskupskou pizzerii, restauraci a  bar 
v Olomouci U KRISTÝNA.

Vypisuje výběrové řízení na pozice:
Samostatný (kuchař) pracovník  – 

pro výrobu pizzy s praxí alespoň 3  roky, 
HPP (2 osoby)

Podmínky pro přijetí do výběrového 
řízení: samostatnost, komplexní znalost 
výroby pizzy, včetně kalkulací a zpracová-
ní objednávek pro výrobu, základní zna-
lost restauračních systémů pro kalkulace 
jídel apod., HACCP certifikát, zdravotní 
průkaz, základní znalost jednoho světo-
vého jazyka, ŘP – B, čistý trestní rejstřík, 
nekuřák, v případě cizích státních přísluš-
níků velmi dobrá znalost češtiny a  trvalé 
povolení k  pobytu, ověřitelné reference 
z předchozí praxe 

Samostatný kuchař (sous chef ) 
s praxí alespoň 5 let v oboru, včetně výro-
by moučníků, HPP (2 osoby) 

Podmínky pro přijetí do výběrového 
řízení: vyučení v  oboru (nikoliv rekva-
lifikace), samostatnost, dobrá znalost 
jednoho světového jazyka, výroba teplé, 
studené a kontinentální kuchyně, základ-
ní znalost restauračních SW systémů pro 
kalkulace jídel apod., HACCP certifikát, 
zdravotní průkaz, ŘP – B, čistý trestní rej-
střík, nekuřák, v  případě cizích státních 
příslušníků velmi dobrá znalost češtiny 
a trvalé povolení k pobytu, ověřitelné re-
ference z předchozí praxe 

Číšník/servírka s praxí v oboru ales-
poň 5 let, HPP (4 osoby)

Podmínky pro přijetí do výběrového 
řízení: vyučení v  oboru praxe min. 3  let 
(v případě rekvalifikace praxe min. 5  let) 
plná samostatnost v provozu, dobrá zna-
lost jednoho světového jazyka, dobrá zna-
lost restauračních SW systémů, HACCP 
certifikát, zdravotní průkaz, ŘP – B, čistý 
trestní rejstřík, nekuřák, v případě cizích 
státních příslušníků velmi dobrá znalost 
češtiny a trvalé povolení k pobytu, ověři-
telné reference z předchozí praxe

Asistent výroby a provozu kuchyně/
kavárny, HPP (VPP) (2 osoby) 

Podmínky pro přijetí do výběrové-
ho řízení: základní praxe v  restauračním 
provozu, samostatnost práce v  provozu 
kuchyně a  restaurace, čistý trestní rejst-
řík, nekuřák, HACCP certifikát, zdravotní 
průkaz, v případě cizích státních přísluš-
níků dobrá znalost češtiny a trvalé povo-
lení k pobytu, ověřitelné reference z před-
chozí praxe 

Žádosti posílejte prosím na ad-
resu: Kristýn služebník, s. r. o., Wur-
mova 9, 77900 Olomouc, nebo e-mail: 
pizzerieol@gmail.com  (ado)
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

KDY – KDE – CO

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.
Kontakt: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-3, e-mail: 
reznickova@arcibol.cz

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

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 ví-
kendový 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 cca 700 až 1000 Kč za osobu. Uskuteční se na Svatém 
Hostýně od 16. do 18. září.
Kontaktní osoba: Martina Orságová, tel.: 587 405 253, e-mail: 
orsagova@arcibol.cz

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

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, Prostřední 437, 765 02  
Otrokovice, tel.: 608 407 141

Malá pouť za velké věci
Zveme všechny pouť za víru v našich rodinách, která se usku-
teční 11.  září (přes prázdniny tyto společné poutě nebudou). 
Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navští-
vení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. V říjnu bude 
pouť 9. října.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail: 
reznickova@arcibol.cz

Víkend s duchovním programem pro ženy
V dřívějších dobách se ženy scházely u studny, aby nabraly živo-
todárnou vody, aby se potkaly, aby se povzbudily. Centrum pro 
rodinu zve všechny ženy od pátku 14. října do neděle 16. října 
na duchovní víkend v Kroměříži s dominikánem P. Antonínem 
Krasuckim.
Místo konání: klášter Milosrdných sester sv. Kříže na ulici  
Koperníkova; cena víkendu je 450 Kč.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail: 
reznickova@arcibol.cz
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CENTRUM PRO MLÁDEŽ

BUDE VÁS ZAJÍMAT

CENTRUM PRO ŠKOLY

KDY – KDE – CO

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

ČERVENEC  2016

Úmysl všeobecný
Aby se dostalo větší 
úcty domorodým ná-
rodům na pokraji pře-
žití a ohroženým v je-
jich sebeuvědomění.
Úmysl evangelizační
Aby církev v Latinské Americe a Karibiku s obnovenou ener-
gií a novým nadšením hlásala evangelium v této části světa.
Úmysl národní
Ať Bůh přitáhne k sobě srdce mladých lidí a pomůže jim po-
znat a přijmout povolání, které jim vložil do srdce.

SRPEN  2016
Úmysl všeobecný
Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi ná-
rody a významně přispěl k míru ve světě.
Úmysl evangelizační
Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali svědec-
tví víry, úcty a lásky k bližnímu.
Úmysl národní
Nanebevzatá Matka Boží ať nám vyprosí a upevní v nás jisto-
tu, že víra v Boha a poslušnost vůči jeho vůli jsou největším 
bohatstvím, radostí, důstojností a krásou člověka.

ZÁŘÍ  2016
Úmysl všeobecný
Aby každý člověk přispíval k obecnému dobru a povznesení 
společnosti, v níž lidská osoba bude středem pozornosti.
Úmysl evangelizační
Aby si křesťané, kteří přijímají svátosti a  rozjímají o  Písmu 
svatém, stále více uvědomovali své poslání šířit evangelium.
Úmysl národní
Ať Duch Svatý pomáhá všem rodičům, vychovatelům, uči-
telům, kněžím a katechetům v jejich evangelizačním poslání 
a povolání.

Výstava k výročí narození bývalého  
olomouckého arcibiskupa

Až do 10. července je v arcibiskupském paláci v Olomouci vý-
stava 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.

Duchovní cvičení VIA
Duchovní cvičení určená pro mladé muže od 17 do 40 let a za-
měřená na rozlišování povolání se uskuteční od 8. do 12. srpna 
v  Arcibiskupském kněžském semináři v  Olomouci. Duchovní 
cvičení povede P.  Mgr.  Vojtěch Janšta, spirituál Biskupského 
gymnázia v Ostravě.
Informace a přihlášky: www.knezskyseminar.cz/via

 Zajímavá knižní nabídka  
k Svatému roku milosrdenství

Joël Guibert: Přijď tvé milosrdenství (Osobní zkušenost s Bo-
žím milosrdenstvím)
Každý člověk je zván k tomu, aby vstoupil do tajemství Božího 
milosrdenství a zakusil tak radost z bezpodmínečné Boží lásky, 
která je vždy živá a  přítomná. Podle slov papeže Františka „je 
církev v této epoše velkých změn povolá-
na k tomu, aby umožnila věřícím vydávat 
silnější a účinnější svědectví o přítomnosti 
a blízkosti Boží. Není to čas odpočinku, ale 
naopak čas bdělosti a  probouzení schop-
nosti vidět to podstatné“. Kniha Joëla Gui-
berta, prodchnutá myšlenkami svaté Faus-
tyny Kowalské, může být průvodcem na 
cestě k živé zkušenosti s Božím milosrden-
stvím v osobním životě i v církvi. V rámci 
katecheze je možné z ní čerpat pro tema-
tické katecheze mládeže a dospělých.
Autor je kněz katolické církve, který působí v nanteské diecézi 
ve Francii. Je zejména vyhledávaným exercitátorem, duchovním 
vůdcem a také autorem několika dalších knih.
Brož., 308 str., 295 Kč

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, svědectví, 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: www.facebook.com/raft.krestansky.camp; 
mladez.ado.cz

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.
Přihlásit se lze prostřednictvím e-mailu: 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.

Přihlásit se lze prostřednictvím e-mailu: 
info@premonstratky.cz
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AKTUALIT Y

Zemřel jezuitský filozof  
P. Karel Říha

Ve věku 93  let zemřel 13.  červ-
na  2016 v  kroměřížské nemocnici Mi-
losrdných sester sv. Vincence de Paul 
docent PhDr. P. Karel Říha, SJ, dlouho-
letý vyučující na Cyrilometodějské te-
ologické fakultě Univerzity Palackého 
v  Olomouci, kněz žijící na odpočinku 
na Svatém Hostýně.

P.  Karel Říha se narodil 11.  květ-
na 1923 v Radkově, okres Žďár nad Sáza-
vou. V roce 1943, po maturitě na reálném 
gymnáziu ve 
Velkém Meziříčí, 
vstoupil do br-
něnského kněž-
ského semináře, 
odkud byl v roce 
1945 poslán na 
studia do Říma. 
V listopadu 1946 
vstoupil na Velehradě do noviciátu Tova-
ryšstva Ježíšova a po složení prvních slibů 
v  roce 1948 odešel studovat filozofii do 
Děčína. Zde byl spolu s ostatními jezuity 
v dubnu 1950 zatčen a do roku 1952 inter-
nován v Bohosudově, Oseku u Duchcova 
a  Hejnicích. Poté dva roky pracoval jako 
dělník ve Veselí nad Lužnicí a v roce 1954 
se vrátil do rodného Radkova, kde pra-
coval v  zemědělství. V  roce 1959 odešel 
do Brna, kde až do roku 1968 pracoval 
jako stavební dělník. Mezitím si tajně 
dodělával filozofická a  teologická studia 
a 28. srpna 1967 přijal v Görlitzu z rukou 
biskupa Gerharda Schaffrana tajně jáhen-
ské a den nato i kněžské svěcení.

V  roce 1968 byl řeholními předsta-
venými poslán na teologickou fakultu 
do Innsbrucku k  doplnění teologických 
studií. V roce 1972 zde dosáhl doktorátu 
z  filozofie. Mezitím v  roce 1969 zahájil 
v  Innsbrucku třetí probaci a  6.  listopa-
du 1972 složil slavné sliby. Pak se věnoval 
pastorační činnosti na různých místech 
Rakouska. Pobýval v  řeholních domech 
v Innsbrucku, ve Vídni a Steyeru. Od roku 
1979 až do roku 1989 působil v římské ko-
leji Nepomucenum a spolupracoval s čes-
kou sekcí Vatikánského rádia.

Po návratu z exilu do vlasti v roce 1990 
vedl na Cyrilometodějské (bohoslovecké) 
teologické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci Katedru filozofie a patrologie. 
Přednášel dějiny filozofie a ze systematic-
ké filozofie pak úvod do filozofie, formální 
logiku, noetiku, ontologii a  kosmologii, 
ale také psychologii. Zabýval se vzájem-
ným vztahem mezi noetikou a ontologií. 
Vedl semináře ke studiu Aristotela, Kanta, 
Heideggera, Blondela atd.

Malé ohlédnutí za Nocí kostelů 2016
Už posedmé otevřely v olomoucké arcidiecézi kostely a kaple svoje brány a na-

bídly návštěvníkům Noci kostelů to jedinečné, co právě ony ukrývají – prostor pro 
setkání člověka s Bohem a příležitost vnímat Boží velikost, krásu a lásku Stvořitele 
k člověku. To je hlavní myšlenka Noci kostelů, která může možná i na druhou stra-
nu položit návštěvníkovi otázku: „Proč tu jsem, odkud a kam jdu, co je smyslem 
mého života a jestli na to křesťanství nedává nějakým způsobem odpověď.“

Motto letošní Noci kostelů, úryvek z knihy Zjevení – „Noc tam už nebude…“ – to 
vhodně doplňuje a poukazuje k přesahu konečného lidského života do Božího království 
a na věčnost. Tuto úžasnou skutečnost se snaží organizátoři přiblížit ve svých progra-
mech těm, kteří se s Bohem nesetkávají skrze víru, ale i oni jsou citliví na krásu a lásku, 
za kterou je skrytý Bůh. O letošní páteční Noci kostelů 10. června se v olomoucké arci-
diecézi otevřelo více než 200 kostelů a kaplí a celkový počet návštěvnických vstupů byl 
okolo 70 000. Počet programů, nabízených v těchto kostelích se blížil k tisícovce. Neexis-
tuje v celé naší vlasti jiný den v roce, který by měl tak srovnatelnou a pestrou nabídku, ze 
které si může vybrat i ten nejnáročnější návštěvník. Ve většině kostelů byly komentova-
né prohlídky, výstupy na věže a k varhanám, prohlídky krypt a sakristií, varhanní a jiné 
koncerty, vystoupení sborů a schól, výstavy ornátů, přednášky, rozhovory s duchovními, 
promítání filmů, fotografie ze života farnosti, soutěže pro děti a jiné běžnější programy. 
V nabídce ale byly díky inven-
ci organizátorů i  netradiční, 
ale zajímavé věci jako např. 
Výstava aforismů hraběnky 
Dubské ze Zdislavic u  Kro-
měříže, Adopce varhanních 
píšťal, Cesta manželů Nocí 
kostelů, Anděl z  Dachau: 
P. Unzeitig, Biblický maraton, 
Výstava křížů farníků a další. 
Vše je možné dohledat a  in-
spirovat se na www.nockos-
telu.cz, kde je i  archiv všech 
kostelů a tisíců programů od 
začátku Noci kostelů v  roce 
2009.

Počet těch, kteří programy pro kostely připravovali nebo v nich vystupovali a těch, 
kteří pomáhali s organizací a věnovali se návštěvníkům, se pohybuje okolo dvou tisíc. 
Všem jim patří veliký dík a uznání, protože se velkou měrou zasloužili o úspěch Noci 
kostelů 2016. Počet těch, kteří se za to modlili, si odhadnout netroufám, ale byl určitě 
hodně veliký. Proto ještě jednou všem z celého srdce upřímně děkuji.  Luboš Nágl

koordinátor Noci kostelů

Roku 1997 se habilitoval na FF UP v Olomouci obhájením práce „Identita a relevan-
ce. Pokus o vzájemné uzásadnění ontologie a etiky“. Docentem pro obor dějiny filozofie 
byl jmenován dne 12. listopadu 1997. Roku 2001 byl emeritován. V roce 2002 odešel na 
Svatý Hostýn, kde se věnoval spisovatelské činnosti a až téměř do konce života vypo-
máhal jako zpovědník v bazilice. Byl autorem řady knih, studií, článků, lyrických próz 
a zamyšlení, určených odborné i široké veřejnosti. Napsal např. „Vzdálený zvonu hlas“ 
(Matice cyrilometodějská, Olomouc 1995), „Zrození ducha“ (Vyšehrad, Praha 1998), 
„Identita a relevance“ (Trinitas, Svitavy – Křesťanská akademie, Řím 2002). Roku 2010 
vydalo nakladatelství Trinitas sbírku Říhových meditativních črt, vzpomínek a povídek 
„Hledání středu“, ve které se autor mimo jiné ohlíží za událostmi, které byly rozhodující 
pro jeho životní volbu a filozofické směřování. Loňského roku vyšel soubor Říhových 
vánočních a velikonočních promluv „Uvěřili jsme v lásku“ (Trinitas, Svitavy 2015).

V důsledku zhoršujícího se zdravotního stavu byl v květnu 2016 hospitalizován v ne-
mocnici v Kroměříži. Poté se zotavoval u Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, kde 
také zemřel.

Poslední rozloučení se zesnulým se uskutečnilo 17. června 2016 při mši svaté, kterou 
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně celebroval olomoucký arcibis-
kup Jan Graubner. Po zádušní mši bylo tělo zesnulého uloženo do hrobu na místním 
lesním hřbitově.   Josef Pala
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Výroční pěší pouť za umělce se vrací na Moravu
Pěší pouť za umělce 2016 slaví v letošním roce deset let svého trvání. Po sedmi 

ročnících na Moravě a dvou v Čechách se opět vrací na Moravu, tentokrát na hra-
nici se Slovenskem. Trasa povede z Luhačovic na mariánské poutní místo Turzovka 
na Slovensku a uskuteční se od neděle 31. července do soboty 6. srpna.

Program pěší pouti sestává z každodenního putování a společného slavení mše svaté 
s krátkou adorací. Součástí programu jsou také duchovní a umělecká vystoupení, pořady 
slova a hudby, přednášky, komorní koncerty. To vše je určeno nejen poutníkům, ale i ve-
řejnosti, která je informována prostřednictvím propagačních materiálů umisťovaných 

na trase pouti, dále za po-
moci mediálních partnerů, 
kterými jsou Radio Proglas, 
TV Noe, ČRo a  Katolický 
týdeník; informace jsou i na 
webových stránkách Ar-
cibiskupství olomouckého 
a  na www.facebook.com/
poutzaumelce

Do programu pro veřej-
nost patří i jednotlivé trasy 
v  průběhu týdne. Zájem-
ci se v  jednotlivých dnech 
mohou podle svého uváže-
ní přidat k putující skupině. 
Sama poutnická skupina je 

limitovaná, tvoří ji společenství asi 20 lidí různého věku, profesí a vyznání, kteří společ-
ně putují, stravují se a přespávají ve skromných podmínkách různých far, klášterů apod. 
Doprovází je vozidlo, přepravující zavazadla. Poutníci si sebou nosí potřebné věci pouze 
pro jeden den.

A  proč pěší pouť za umělce? Pěší pouť za umělce umožňuje setkání s  člověkem, 
s přírodou, s krásou kulturního bohatství naší země. Objevuje krásu Božího stvoření. 
Pěší pouť za umělce je modlitbou za člověka v církvi i mimo ni. Modlitbou za všechny 
lidi, působící v uměleckém prostředí, aby zatoužili poznat životadárnou krásu, zdrojem 
svého uměleckého tvoření, které by následně pomáhalo rozvíjet tvořivého ducha spo-
lečnosti. Je modlitbou za každého člověka, aby své srdce otevřel živé kráse a nechal se jí 
obohacovat a posilovat. Tato se uskutečňuje formou programu, který předkládá hodno-
ty kultury, vzešlé z křesťanské tradice.

Případné dotazy posílejte na e-mailovou adresu: pavlikova@arcibol.cz nebo volejte 
na telefonní číslo 587 405 223.   Martina Pavlíková

Snímek Marián Pavlík

Celá publikace je rozdělená do čtyř 
částí. První část pojednává o  stvoření, 
Bibli, představuje jádro křesťanské víry, 
mluví o  konci lidského života i  o  konci 
světa. Druhá část se věnuje církvi a struč-
ně prochází také jednotlivými kapitolami 
z dějin církve. Třetí část se zabývá mod-
litbou, liturgií a  svátostmi a  čtvrtá část 
mluví o  křesťanském životě, přičemž se 
zvláště zastavuje u  některých morálních 
oblastí. Součástí projektu je také propoje-

Tweetuj s Bohem
Letos na jaře vydaly Paulínky knihu „Tweetuj s Bohem“ a v této chvíli již 
připravují její dotisk. O jakou knihu jde? Jako autor je uváděn holandský 
kněz Michel Remery. Počátky celého projektu Tweeting with GOD však 
spadají do společenství mladých lidí, kteří se již dříve scházeli ve farnos-
ti otce Remeryho a hovořili zde spolu o víře. Kniha „Tweetuj s Bohem“ 
je tedy jednak populárním zpracováním katechismu katolické církve, ale 
současně vychází i z diskuzí a otázek konkrétních mladých lidí.

ní tištěné publikace se zdarma dostupnou 
aplikací pro Android a  iPhone a s webo-
vou stránkou, nabízející doplňující texty 
k rozebíraným oblastem.

Knihu „Tweetuj s  Bohem“ je mož-
né využít jako podklad pro společenství 
mládeže, ale i  dospělých věřících či hle-
dajících, k  prohloubení víry jednotlivců. 
Může být také praktickou pomůckou pro 
výuku náboženství na 2. stupni ZŠ, při 
přípravě biřmovanců či dospělých k  ini-

ciačním svátostem. Objednat si ji bude 
možné buď v  našem katechetickém cen-
tru (katecheti@arcibol.cz) nebo přímo na 
e-shopu Paulínek (www.paulinky.cz).

 Martina Orlovská

Pomoc mladým  
manželským párům

Cyrilometodějská teologická fakul-
ta Univerzity Palackého v  Olomouci 
zahajuje od letošního října kurz v rám-
ci systému celoživotního vzdělávání, 
který bude zaměřen na formaci a  vý-
cvik zkušených manželských párů, kte-
ré budou po jeho absolvování schopni 
nabízet službu párového doprovázení 
mladým manželským párům v začátku 
jejich manželského života.

Pro studium jsou vyhledávány k  této 
službě motivované manželské páry, kte-
ré žijí v  křesťanském manželství již 10 
až 15  let. Mají již odrostlejší děti a  mají 
v rámci normy dobré komunikační schop-
nosti. Studiu bude předcházet jednoden-
ní prezenční přijímací řízení, v  němž 
bude ze všech přihlášených vybráno asi 
deset pro výcvik a  studium vhodných 
párů. Pro vybrané vznikne studijní po-
vinnost absolvovat pět setkání v Manžel-
ské a  rodinné poradně Bethesda v  Brně, 
kde bude vlastní vzdělání a  výcvik pod 
garancí fakulty probíhat vždy od pátku 
18.00 až 20.30 hod. a v sobotu od 9 00 do 
18 hod. Předpokládané termíny víkendů 
jsou: 7. – 8. 10. 2016, 18. – 19. 11. 2016, 
20. – 21. 1. 2017, 17. – 18. 2. 2017 a 17. – 
18. 3. 2017. Předpoklady k získání dokla-
du o úspěšném ukončení studia od CMTF 
UP v Olomouci budou upřesněny. Cena 
kurzu, účtovaná teologickou fakultou, za 
každý ke studiu vybraný manželský pár 
je 5000 Kč a musí být uhrazena do začát-
ku kurzu. Manželé potřebují doporučení 
místního děkana nebo faráře. 

Bližší informace: zemanjosef@volny.cz
 arcibiskup Jan
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Misionářka: Chceme změnit  
pohled Haiťanů na život

„Ten, kdo byl na Haiti, se už ni-
kdy nebude bát,“ říká sestra Re-
nee Quadros. Indická misionářka 
vede zdravotní centrum se školou 
v haitském Gonaïves. Kousek di-
voké země přivezla s sebou i do 
Olomouce. Začátkem května ji 
tam pozvala Arcidiecézní charita 
Olomouc, která s řádovou sestrou 
sv. Josefa spolupracuje už léta.
Jaké to je být misionářkou v zemi, 
kde nevládne žádný systém a kde 
lidé přežívají v přítomnosti, aniž 
by dohlédli dál? Má vůbec Haiti 
budoucnost?

Velkoměsto Gonaïves leží v  severo-
západní části Haiti. Časté tropické bouře 
a hurikány tam střídá v posledních dvou 
letech extrémní sucho. Země praská žízní, 
takže je tam obtížné cokoli pěstovat, ne-
dostatek pitné vody pociťují i lidé. „Gona-
ïves leží v těsné blízkosti moře, takže kro-
mě slané vody tu téměř žádná jiná není. 
Pitnou vodu si tak musíme kupovat. Naše 
centrum navíc stojí v  okrajové slumové 
části Gonaïves, kde přebývají ti nejchud-
ší. Po zemětřesení v  roce 2010 sem při-
šla spousta lidí, kteří ztratili své domovy.  
Dosud přebývají na půdě, která jim ne-
patří. Občas tak se sestrami pomáháme 
některé z  rodin, která je znenadání vy-
kázána,“ přibližuje situaci řádová sestra. 
Ani o nejrůznější nepokoje není na Haiti 
nouze. Hrozí tam únosy nebo ničení ma-
jetku, takže gonaïvské centrum obklopuje 
vysoká zeď a hlídá je strážce.

Součástí centra je nutriční oddělení, 
kam každý den přichází pětašedesát ma-
minek s  podvyživenými dětmi. Uvaří si 
jídlo a  poradí se o  nejrůznějších problé-
mech. Pod centrum patří i  rehabilitač-
ní středisko, kde sestry pomáhají dětem 
s pohybovými problémy. Mnozí Haiťánci 
se totiž nedostanou ke zdravotnímu ošet-
ření, a tak kvůli banalitám v dospívání tře-
ba i ochrnou. To se sestry snaží změnit.

Děti – naděje na lepší budoucnost
Školu v  Gonaïves pomohla postavit 

Arcidiecézní charita Olomouc. Studuje 
tam přes šest set žáků. I  tyto nejchudší 
děti jsou v zemi, kde je polovina obyvatel 
negramotných, nadějí. „Se vzděláním mají 
děti šanci na lepší budoucnost. Postarají 

Snímek Jiří Pasz

se o sebe, svou rodinu. Půjdou pak příkla-
dem svým vlastním dětem. Kromě studia 
vedeme děti i  k  zodpovědnosti za jejich 
zem. Učíme je třeba, jak sázet rostliny 
a jak o ně pečovat. Je důležité, aby se změ-
nil pohled Haiťanů na život,“ dodává Re-
nee. Ta působí také na rodiče a snaží se do 
rodin, které jsou mnohdy rozpadlé, vrátit 
zodpovědnost vůči dětem, vůči životu.

Většina Haiťanů žije přítomností a ne-
dohlédne dál. Nutí je k tomu bída. „Hai-
ťané si například kupují jen deset deka 
mouky, což jim vystačí na jediný den. Víc 
peněz nemají. Když něco dostanou, ihned 
to prodají nebo vymění za něco jiného, 
co potřebují zrovna teď. A to i přesto, že 
to pro ně není efektivnější do budoucna. 
Byla jsem z  toho frustrovaná, stávám se 
ale víc a víc trpělivější. Je Svatý rok milo-
srdenství a právě milosrdenství chci Hai-
ťanům ukázat,“ míní Renee.

Misie na Haiti stojí hodně sil a  tato 
práce by se mohla zdát beznadějnou. Re-
nee to vidí jinak. „Když Kristus viděl hla-
dové, dal jim najíst. Když viděl nemocné, 
pomohl jim. To vše děláme i my. Pevně vě-
řím, že Kristus je na Haiti přítomný v naší 
práci. Spasení, které tam začal, neustále 
pokračuje a  my jsme součástí jeho misie 
na spásu celého světa,“ říká sestra (více na: 
www.haiti.cz).

Reneein příběh
Renee Quadros se narodila v katolické 

rodině v indické Bombaji. Byla bezstarost-
né dítě se spoustou přátel. Od malička se 
chtěla starat o  nemocné jako zdravotní 
sestra. „Ať se chceš stát čímkoli, můžeš, 
není to problém. Ale pilně studuj.“ Říkali 

jí rodiče. Když v  šestnácti letech dokon-
čila školu, její nejstarší sestra onemoc-
něla a  musela do nemocnice. Renee šla 
s ní. Jednou v noci se vyděsila, její sestra 
měla vysokou horečku a  potíže s  dýchá-
ním. Přišla řádová sestřička, postarala se 
o  pacientku a  Renee zároveň ujistila, že 
vše bude v pořádku. Dívky nebyly její ro-
dinou, přesto přišla s úsměvem a ochotou 
pomoci uprostřed noci. Tehdy Renee po-
prvé pocítila povolání k této službě.

Celá rodina se Reneeinu přání jít do 
kláštera smála. Její strýc, který je kněz, ji 
tehdy varoval: „Když tvůj otec nebo mat-
ka onemocní, nebudeš za nimi moci přijít. 
Dokážeš to unést?“ A Renee odpověděla: 
„Ano, dokážu.“

Z počátku musela mladá dívka v kláš-
teře krotit svou spontánní povahu. Zjisti-
la, že nemůže komukoliv a kdykoliv říkat, 
co má zrovna na jazyku. Jsou chvíle, kdy 
má být ticho. „Ticho pro mě bylo obtížné, 
ale konzervativní a přísné sestry mě nako-
nec měly rády,“ usmívá se Renee.

Haiti se vepsalo do jejího života v roce 
2004, kdy působila v  indické provincii 
Kongregace sester sv. Josefa. V  té době 
chtěly ukončit misii na Haiti sestry z Gua-
temaly. „My se v misii rozhodli pokračovat 
a o tom, že Haiti potřebuje pomoc, jsem se 
přesvědčila už při mé první návštěvě. Ude-
řil tam silný hurikán,“ vzpomíná Renee. 
Od té doby se na Haiti vracela. Trvale tam 
žije od roku 2013. „Za celou tu dobu jsem 
o svém rozhodnutí nezapochybovala. Ani 
v době, kdy onemocněla a umírala má ma-
minka a já si přála být s ní a starat se o ni,“  
podotýká.  Karolína Opatřilová
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Desátý ročník kurzu pro varhaníky byl ukončen 11. červ-
na 2016 mší svatou v katedrále sv. Václava v Olomouci. 
Dvouletý kurz pořádalo Vzdělávací středisko liturgické 
hudby při Metropolitní kapitule sv. Václava v Olomouci 
a byl určen varhaníkům a vedoucím chrámových schól 
a sborů.

9. V prázdninové měsíce v  roce 1936 přivezli nám čeští krajané z Vídně skupinu českých dětí, které jsme v Břeclavě převzali 
a rozvezli do charitních ústavů, které je po 2 měsíce bezplatně vydržovaly. Jak ve Vídni, tak ani u nás v tomto roce hospodář-

ské krise nepovolila. Do tiskem vydané výroční zprávy za rok 
1936 jsem tehdy doslovně napsal: „Je v našem státě tolik, tolik 
kruté bídy a nouze, většinou v tiché resignaci utajené a nevy-
křikované, že až srdce bolí ty, kteří jsou pověřeni tuto bídu 
vyhledávati a ji umenšovati.“ A tak ještě i v tomto roce jsme ze 
sbírek a milodarů dobrodinců rozdali 176 q pšenice a žita, 252 
q brambor, 905 kg luštěnin, cukru, ovoce, rýže a tuků a dalších 
7 vagonů dřeva z daru p. arcibiskupa.
 V roce 1937 jsme opětně or-
ganisovali dvouměsíční zá-
jezd chudých dětí českých 
krajanů z Vídně na prázd-
ninový pobyt v  charitních 
ústavech na Moravě. Bylo 
těch dětí 23 a přispěli jsme 
tím velmi podstatně naší 
české větvi na Dunaji.

10. Dne 6.  listopadu  1938 zemřel náš předseda, světící biskup Msgre Jan Stavěl, budovatel 
charitního ústavu a  katolické školy v  Zašové. V  tomto roce jsme po mobilizaci pečovali 
v rámci celostátní akce o tisíce uprchlíků, kteří z pohraničí od německých a polských hranic 
utekli do našeho vnitrozemí namnoze bez prostředků. Část velkého vydání při této akci 
byla nám uhrazena z daru londýnského starosty, který u nás v tomto roce rozdělil na péči 
o uprchlíky 50 milionů Kčs. V tomto roce jsme ztratili kontakt se 103 farními odbory Cha-
rity, které jako sudetské území byly zapojeny do německé říše.

 Pokračování redakčně připravil Martin Kučera

Patronka chudých svatá Ludmila, podle kresby Jano Köhlera 
(ZAO, pobočka Olomouc)

Olomoucký světící biskup Jan 
Stavěl, jedna z  hlavních osob-
ností charity mezi světovými vál-
kami (ZAO, pobočka Olomouc)

Střípky z dějin Charity – V

Probíhal každou třetí sobotu v  měsíci v  prostorách Konzer-
vatoře Evangelické akademie v Olomouci pod vedením Františka 
Macka. Vyučovacími předměty byly: spiritualita varhaníka, kterou 
přednášel otec biskup Josef Hrdlička, hudební nauka, kterou uči-
li P.  Česlav Plachý a  Filip Macek, liturgiku přednášel Willi Türk, 
nauku o varhanách Jan Gottwald, idividuální hru na varhany vedli 
František Macek, Stanislav Haloda a Jan Gottwald. Zpěv vyučovala 
Hana Bernátková, klavír Hana Kučová. Duchovním rozhovorem 
a svátostí smíření sloužil P. Česlav Plachý, OP. V průběhu vzdělá-
vání varhaníci také absolvovali exkurze k varhanám olomouckých 
chrámů. Součástí vzdělávacího programu bylo i  diecézní setkání 
varhaníků s  významnou hudební osobností, např. P.  Angelikem 
Mičkou, Janem Bernátkem a dalšími skladateli duchovní hudby.

V  průběhu dvaceti let, po kterou toto vzdělávání varhaníků 
trvá, se kurzu zúčastnilo téměř čtyři sta hudebníků. Důkazem obo-
hacující úrovně a krásného společenství je opakovaná účast někte-
rých kurzistů. V příštím roce připravujeme jedenáctý ročník.

 Zdislava Vyvozilová

KUR Z PRO VARH ANÍKY
Kurz pro varhaníky skončil
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Pouť rodin k Bráně milosrdenství na Svatém Hostýně
Srdečně zveme všechny rodiny na tradiční arcidiecézní pouť rodin k Panně Marii Svato-

hostýnské. V mimořádném Svatém roce milosrdenství využijte přítomnost Svaté brány na 
tomto poutním místě. Pouť se uskuteční v sobotu 27. srpna.

Na co se poutníci mohou těšit?
 8.00 pěší putování od brány hřbitova v Bystřici pod Hostýnem
 10.15 poutní mši svatou na venkovním pódiu celebruje arcibiskup Jan Graubner
 11.30 – 12.30 oběd
 12.45 – 14.00 loutkové divadlo Dana Taraby – pro děti (sál poutního domu č. 3 – 2. patro)
 13.00 – 14.00 Mons. Jana Graubnera (Jurkovičův sál)
 14.00 – 15.00 P. Pavel Šupol: „povídání pro náctileté“
 14.00 – 16.00 „CESTA PRO RODINY s průchodem Svaté brány“ (začátek před bazilikou 

na schodišti), připravila děkanátní Centra pro rodinu
 14.00 – 16.00 stanoviště plné her a soutěží pro děti – na téma skutky milosrdenství (louka 

za pódiem) - odměny, zmrzlina pro děti zajištěna
 15.00 modlitba růžence nejen pro prarodiče (v bazilice)
 15.00 adorace dětí a rodičů (v bazilice)

Pouť pořádá: Duchovní správa na Svatém Hostýně, Matice svatohostýnská a Centrum pro 
rodinný život v Olomouci   Peter Markovič

Pouť k Bráně milosrdenství pro rozvedené
Bolestí dnešní doby je vysoké procento rozvodovosti. Jak je známo, v naší republice se rozpadá přibližně každé druhé manželství. 

Troufnu si říci, že každý ve svém okolí (ve své rodině, u přátel a známých, ve své farnosti) zná někoho, koho se nějak bolestně rozvod 
dotkl. Ať už je to přímo člověk, který se rozvedl se svým manželem/manželkou, ať jsou to děti, které poznamenal rozvod jejich rodičů, 
vnoučata, které poznamenal rozvod jejich prarodičů, ať jsou to rodiče dospělých dětí, kterým se rozpadlo manželství, či přátelé roz-
vedených manželů. Rozvod se v dnešní době bohužel týká i křesťanských rodin a pro všechny blízké i vzdálenější příbuzné je velkou 
bolestí. Ještě několik měsíců budeme prožívat Svatý rok milosrdenství vyhlášený papežem Františkem.

V olomoucké katedrále mnozí z nás již prošli Branou milosrdenství a mnozí také pocítili uzdravující a osvobozující dotek milo-
srdného Boha. V sobotu 10. září chceme nabídnout zvláště těm, kteří se ve svém životě nějak potýkají s následky rozvodu (ať už 
osobního nebo rozvodu někoho z příbuzných či přátel) společnou pouť k Bráně milosrdenství. V tento den budeme Boha vzývat 
a prosit, aby jeho milosrdná láska pronikla do všech duší zraněných rozvodem, aby se Bůh dotkl ran, které je potřeba uzdravit, aby 
přinesl pokoj do rozvrácených rodin, aby dal sílu k odpuštění a novou naději do situací, které se z našeho pohledu zdají bezvýchodné.

Program pouti bude rozmanitý. Je připraven tak, aby si z něj mohl každý vybrat to, co nejvíc potřebuje. Chceme vás povzbudit, 
abyste si v sobotu 10. září udělali čas, našli odvahu přijít a využili tak výzvu papeže Františka, který v bule Misericordiae Vultus říká: 
„Mimořádný Svatý rok je tedy příležitostí, abychom v každodenním životě prožívali milosrdenství, kterým nás Otec zahrnuje od věků. 
Nechme se v tomto Jubileu Bohem překvapit. On nikdy neustává otevírat dokořán bránu svého srdce, aby nám opakoval, že nás má 
rád a chce s námi sdílet svůj život.“ (MV, čl. 25)

Program Pouti k Bráně milosrdenství pro rozvedené
Začátek v 8.30 hod. v kostele sv. Michala v Olomouci
souběžně s programem:

 8.30 – 11.15 možnost svátosti smíření, nebo duchovního rozhovoru u P. Bohumila Vitáska (misionář milosrdenství pro olomouc-
kou arcidiecézi) v místnosti pro kolegia kaple Božího milosrdenství (areál ACHO na Křížkovského ulici)

 9.00 – 11.15 tichá adorace v kapli Božího milosrdenství (areál ACHO na Křížkovského ulici)
 9.00 – 9.45 P. Petr Glogar, OCD: přednáška „Boží milosrdenství“ u Svatého Michala
 9.50 – 10.20 P. Damián Němec, OP: přednáška na téma „Rozvod – bolest rodin i církve“ u Svatého Michala
 10.20 organizační vstup
 10.30 cesta milosrdenství (po skupinách ke Svaté bráně v katedrále, následný průchod Bránou milosrdenství)
 11.30 mše svatá v katedrále, celebruje arcibiskup Jan Graubner
 12.30 možnost občerstvení před katedrálou

Po občerstvení možnost výběru z více možností:
 13.15 – 15.00 možnost svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru (katedrála)
 13.15 představení knihy „Potkat kněze“ o P. Pavlu Kupkovi (sál kurie)
 13.30 – 14.15 přednáška MUDr. Krausové „Skutky milosrdenství“ (sál kurie)
 14.30 – 14.45 svědectví sester Kongregace Matky Božího milosrdenství o jejich poslání a spiritualitě (sál kurie)

souběžně s programem:
 13.00 – 14.00 tichá adorace v kapli milosrdenství (Křížkovského ulice) nebo individuální možnost prohlídky arcibiskupského palá-

ce, nebo arcidiecézního muzea v Olomouci
 15.00 závěr dne v katedrále (zpívaná korunka k Božímu milosrdenství, požehnání)

Pouť pořádá Centrum pro rodinný život, více informací: www.rodinnyzivot.cz   Lucie Cmarová

Poutě rodin k Bráně milosrdenství 

Snímek Leoš Hrdlička
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Příběhy 20. století a Cena Evy Vláhové
Soutěž Příběhy 20. století je celorepubliková soutěž pořádaná společností Post Be-

llum a Občanským sdružením PANT, v níž studenti zaznamenávají, tedy zapisují a na-
hrávají, životní osudy lidí v dobách totality. S možností účasti a podmínkami soutěže mě 
seznámila třídní učitelka Mgr. Petra Sukupová. Zprostředkovala mi také setkání s řádo-
vými sestrami a kněžími z kláštera Milosrdných sester, a pomohla tak najít pamětníka. 
Já jsem si padla do oka se sestrou Bernar-
detou Růžičkovou, která se nabídla, že mi 
vypoví svůj životní příběh z období, kdy se 
odehrávalo největší pronásledování církve. 
Její osud mě hluboce dojal. Seznámení s ní 
bylo pro mě obrovskou radostí.

Když jsem se rozhodla zúčastnit této 
soutěže, neměla jsem nejmenší ponětí, do 
čeho jdu a  jak to celé dopadne. Počátky 
byly těžké, dokonce se mě chvílemi zmoc-
nila panika, jestli to vše dotáhnu do konce. 
Nakonec jsme to však spolu se sestřičkou 
zvládly. V dějepise jsme se zatím k historii 20. století nedostali, proto jsem si musela vět-
šinu informací dostudovat. Při samotné práci jsem se zdokonalila nejen v dějepise, ale 
i českém jazyce, náboženství a získala jsem zkušenosti i v oblasti technologií. Do života 
si z toho odnesu zajisté mnohé.

Do soutěže bylo zasláno celkem 94 příběhů. Během dubna mohla o svého favorita 
hlasovat i veřejnost na internetových stránkách soutěže. Všichni ti, kdo nás podpořili, 
nám udělali velkou radost. Obrovské překvapení nastalo, když jsem se dozvěděla, že ve 
své kategorii patřím mezi šest finalistů.

Slavnostní vyhlášení se konalo v domě U Kamenného zvonu na Staroměstském ná-
městí. Na cestě do Prahy mě doprovodila paní ředitelka RNDr. Olga Loučková. Organi-
zátoři soutěže všechny účastníky přivítali a následně prezentovali nejlepší příběhy. Byl 
to nezapomenutelný zážitek slyšet z reproduktorů část nahrávky mé práce. Vyhlašování 
mělo tři části: Cena Evy Vláhové, Cena veřejnosti a Cena odborné poroty. Mnou sepsaný 
příběh „Byli proti naší víře, ale já se jí nehodlala vzdát“ zaujal natolik, že jsem se v Ceně 
Evy Vláhové umístila ve své kategorii na prvním místě. Odborná porota pak mou práci 
ocenila místem pátým. Mám z toho velkou radost. Vyhlášení i pobyt v Praze jsem si ná-
ramně užila. Bylo mi dopřáno zhlédnout Staroměstský orloj, Muzeum voskových figu-
rín, Karlův most, Národní divadlo, Muzeum komunismu a Slovanskou epopej Alfonse 
Muchy, která mi doslova vyrazila dech.

Když jsem sestřičce Bernardetě o všem vyprávěla, měla z toho náramnou radost.
Na závěr chci poděkovat: pamětnici sestřičce Bernardetě, třídní učitelce Mgr. Petře 

Sukupové, paní ředitelce RNDr. Olze Loučkové, učitelům, žákům, kamarádům, kteří pro 
tento příběh hlasovali, a všem těm, kteří mě jakkoli podporovali. Vážím si této pomoci 
a děkuji za ni. Já sama jsem získala mnohem víc, než jsem si na začátku mohla přát.

 Anna Mičolová, 8. třída
Církevní základní škola v Kroměříži

Jak Alenka s babičkou našly úkryt
Pro letošní sezonu vydal Zlínský kraj nové tiskové materiály k projektu Otevřené 

brány  – obrázkovou mapu a  malou barevnou knížečku o  28 stranách s  názvem „Jak 
Alenka s babičkou našly úkryt“.

Pracovní sešit formou krátkého ilustrovaného příběhu seznamuje malé děti s pro-
středím kostela. „Má jednoduchý námět: Babička provází svou vnučku venkovským 
kostelíkem a vysvětluje jí, co a proč tady je. Je to jakési prvotní uvedení do křesťanské-
ho sakrálního prostoru určené těm nejmladším,“ přiblížila obsah brožurky Mgr. Helena 
Mráčková z tiskového oddělení Odboru Kanceláře hejtmana Zlínského kraje, která je 
autorkou textu. Výtvarného zpracování knížečky se ujali studenti Střední umělecko-
-průmyslové školy v Uherském Hradišti.

Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olo-
mouckého, Českobratrské církve evangelické, měst, obcí a farností. Oficiálně byly zahá-
jeny v roce 2009, kdy hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a olomoucký ar-
cibiskup Mons. Jan Graubner podepsali memorandum o spolupráci na tomto projektu.

   Pavel Skála

HL A SY A OHL A SY
Absolventi AG zakončili 

studium pěší poutí  
na Svatý Hostýn

V pondělí 6. června proběhlo na kro-
měřížském zámku předávání maturit-
ních vysvědčení čerstvým absolventům 
Arcibiskupského gymnázia v  Kroměříži. 
Vyslechli jsme si závěrečná slova třídních 
profesorů, kteří bilancovali uplynulá léta, 
poté proběhlo samotné předání vysvědče-
ní a také poděkování třídním profesorům. 
Z  hlediska výsledků studentů to byl rok 
velmi úspěšný, protože více než polovina 

studentů prospěla s  vyznamenáním. Hu-
dební doprovod této významné události 
zajišťoval školní sbor AVE, o krátké vstu-
py se postaralo žesťové trio. Na zámek 
zavítal i  otec arcibiskup, který pronesl 
několik slov a všem udělil na závěr požeh-
nání. Poté byli absolventi i  jejich rodiče 
pozváni do školní kaple Panny Marie, kde 
otec arcibiskup společně se školním kap-
lanem P. Martinem Sekaninou celebroval 
mši svatou.

Po vydatné večeři, která následovala, 
se vydala skupinka odolných absolven-
tů vedená otcem Martinem pěšky smě-
rem na Svatý Hostýn. Protože se jednalo 
o pouť noční, nezapomněli jsme se posil-
nit kávou již v Kroměříži a poté v Holešo-
vě, kde nám pozdně večerní občerstvení 
nachystala milá paní Slámková. U  kávy 
a  jahod ovšem nezůstalo, po celou dobu 
jsme se občerstvovali taktéž duchovně, 
a to modlitbou růžence.

Okolo čtvrté ranní jsme dorazili na 
místo a  ubytovali se v  poutním domě. 
Ráno jsme se zúčastnili mše svaté při pří-
ležitosti pouti kněží ve svatohostýnské ba-
zilice a poté se navrátili do svých domovů.

Zdárným příchodem na Svatý Hostýn 
jsme tak skončili nejen pěší pouť, ale také 
naši pouť středoškolským vzděláním.

 Jana Rusková
absolventka AG Kroměříž

NAPSALI JSTE NÁM
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ČERVENEC 2016 SRPEN 2016
2. 7. sobota
 9.30 hod. • Zvole – mše svatá k 140. výročí posvěcení kos-

tela • arcibiskup Jan
 11.00 hod. • Luká – mše svatá u příležitosti 100. výročí na-

rození arcibiskupa Františka Vaňáka • biskup Josef
 14.00 hod. • Brodek u  Prostějova  – žehnání hasičského 

praporu • generální vikář Mons. Josef Nuzík
3. 7. neděle
 15.00 hod. • Uherské Hradiště-Sady – mše svatá ke cti  

sv. Cyrila a Metoděje • arcibiskup Jan
4. 7. pondělí
 19.30 hod. • Velehrad – Večer lidí dobré vůle • arcibiskup 

Jan a biskup Josef
5. 7. úterý
 10.30 hod. • Velehrad – slavnostní mše svatá před bazili-

kou u příležitosti Národní poutě k sv. Cyrilu a Metodějo-
vi • arcibiskup Jan a biskup Josef

6. 7. středa až 7. 7. čtvrtek
 Velehrad – Plenární zasedání České biskupské konference 

• arcibiskup Jan a biskup Josef
8. 7. pátek
 Svatý Hostýn – Mariapoli • arcibiskup Jan
9. 7. sobota
 15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (Uherské Hradiště) • rcibiskup Jan
10. 7. neděle
 10.00 hod. • Velehrad – Malá pouť ze slavnosti sv. Cyrila 

a Metoděje • arcibiskup Jan
16. 7. sobota
 10.30 hod. • Karolinka – mše svatá a žehnání nové mozai-

ky • arcibiskup Jan
23. 7. sobota
 10.00 hod. • Hora sv. Anny (Polsko)  – setkání české 

mládeže před Světovým setkáním mládeže v  Krakově  
• arcibiskup Jan

 20.00 hod. • Velehrad  – zahájení orelského tábora  
• arcibiskup Jan

24. 7. neděle
 10.30 hod. • Kostelec na Hané – svěcení oltáře • arcibis-

kup Jan
 14.00 hod. • Janoušov – žehnání nové roubené kapličky  

• biskup Josef
25. 7. pondělí až 31. 7. neděle
 Krakov (Polsko)  – Světové setkání mládeže • arcibiskup 

Jan
30. 7. sobota
 10.30 hod. • Olšovec – mše svatá k 500. výročí obce  

a 125. výročí hasičů • biskup Josef

Z DIÁŘE
ARCIBISKUPSTVÍ

Uzavřeno k 17. 6. 2016
Změna programu vyhrazena

1. 8. pondělí až 12. 8. pátek
 Portugalsko – setkání s biskupy  • arcibiskup Jan
2. 8. úterý
 10.00 hod. • Uherské Hradiště – mše svatá u příležitosti 

svátku Porciunkule • biskup Josef
7. 8. neděle
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá u příležitosti 4. pou-

tě dechových hudeb • biskup Josef
13. 8. sobota
 11.00 hod. • Maria Hilf – mše svatá u příležitosti hlavní 

poutě • biskup Josef
 14.30 hod. • Zborovice-Troubky – mše svatá s žehnáním 

praporu a hasičského auta • generální vikář Mons. Josef 
Nuzík

14. 8. neděle
 10.00 hod. • Nedašov – mše svatá u příležitosti 100. výročí 

konsekrace kostela a žehnání pamětní desky • arcibiskup 
Jan

 10.15 hod. • Svatý Hostýn – hlavní pouť ze slavnosti Nane-
bevzetí Panny Marie • biskup Josef

15. 8. pondělí
 10.00 hod. • Velehrad – mše svatá ze slavnosti Nanebevze-

tí Panny Marie • arcibiskup Jan
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá ze slavnosti Nane-

bevzetí Panny Marie • biskup Josef
16. 8. úterý
 17.15 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

mše svatá pro exercicie Komunity Blahoslavenství  
• arcibiskup Jan

20. 8. sobota
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť pedagogů • arcibiskup 

Jan
21. 8. neděle
 9.30 hod. • Piekary (Polsko) – poutní mše svatá pro ženy 

a dívky • arcibiskup Jan
22. 8. pondělí
 11.00 hod. • Rajnochovice – mše svatá pro ministrantský 

tábor • arcibiskup Jan
27. 8. sobota
 10.00 hod. • Dub nad Moravou – mše svatá u příležitosti 

Hanácké dožínkové pouti • biskup Josef
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá u příležitosti arci-

diecézní poutě rodin • arcibiskup Jan
28. 8. neděle
 9.00 hod. • Zábřeh – mše svatá a žehnání zvonu pro kostel 

sv. Barbory • arcibiskup Jan
 10.00 hod. • Hustopeče nad Bečvou – mše svatá v rámci 

hustopečských dnů a žehnání zámku • biskup Josef


