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Pastýřský list k zahájení
školního roku 2016/2017
Drazí bratři a sestry,
milost a pokoj od našeho Pána Ježíše
Krista ať naplní srdce každého z vás,
zvláště pak dětí a mládeže, kteří začínají nový školní rok. Začátek září patří
k nejnáročnějším obdobím roku v našich rodinách...
(strana 2)

„Zanechejte stopu,“ vyzval
papež mladé v Krakově
Šest tisíc mladých Čechů se
v červenci zúčastnilo Světového
dne mládeže v Krakově. Setkali
se tam s papežem Františkem
a více než dvěma miliony dalších mladých z téměř 200 národů...
(strana 14)
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Pastýřský list k zahájení školního roku 2016/2017
Drazí bratři a sestry,
milost a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista ať naplní srdce každého z vás, zvláště pak dětí a mládeže, kteří začínají nový školní
rok. Začátek září patří k nejnáročnějším obdobím roku v našich
rodinách. Předcházely však prázdniny, které nabídly většině z vás
chvíle odpočinku a načerpání nových sil i upevnění vztahů v rodině díky společným zážitkům. Láska projevená druhým snahou
naslouchat, porozumět, potěšit a pomoci, přinést radost, projevit
uznání, či jen tiše doprovázet nebo nést kříž druhého, odpouštět
a znovu dávat důvěru, vytváří domov, šťastné a pevné zázemí,
které potřebují vaše děti. Blahopřeji všem, kterým se to aspoň
trochu daří, a děkuji všem, kteří se o to snaží. Děkuji všem, kteří
i přes těžkosti a někdy i velké překážky budují stabilitu rodiny,
nebo se ji snaží udržet. Děkuji všem rodinám, které mají tak široké srdce, že přijímají i větší počet dětí. Takoví si zaslouží naši
úctu a taky pomoc. Zároveň prosím mladší zdravé rodiny, aby
měly dost odvahy rozšířit srdce pro přijetí dalších dětí, a vyprošuji jim zkušenost velkorysé Boží pomoci, která nikdy nezklame zdravou důvěru a umí překvapit svou štědrostí a nečekanou
pomocí.
Dovolte však, prosím, abych vedle přání k začátku školního
roku se vám svěřil i s jednou ze svých bolestí. Raduji se z každého
pokřtěného dítěte, ale mám starost o velkou část z nich, protože
nejsou vychovávány ve víře vůbec, nebo chodí do náboženství jen
do prvního svatého přijímání. U každého křtu dítěte někdo slíbil,
že je vychová a vyučí ve víře. Slib před Bohem je velmi vážná věc.
Křtem jsme děti zavázali ke křesťanskému životu. Když je nenaučíme křesťansky žít, těžce jim ubližujeme. I když už školní rok
začal a přihlášky do náboženství měly být podány před prázdninami, přihlaste, prosím, nepřihlášené děti mimořádně aspoň
nyní a to i do vyšších ročníků včetně situací, kdy už nějaký čas
nechodily. Všechny školy – i střední a učňovské – mají povinnost
zajistit výuku náboženství, když se přihlásí aspoň sedm žáků.
Pokud je jich někde méně, mají děti a mládež možnost výuky na
každé faře.
Školní náboženství však nestačí. Děti potřebují příklad a zkušenost víry v rodině i ve farním společenství. Milí rodiče, vidí
vás děti klečet při modlitbě? Mluvíte s nimi někdy o svém životě
s Bohem? Snažíte se budovat domácí církev, když společně nasloucháte Božímu slovu a učíte se jeden v druhém vidět Krista
a dávat si navzájem lásku Ducha Svatého?
Nejsme andělé a všichni hřešíme. Proto potřebujeme pokání
a odpuštění. Kardinál Dolan v jedné knize vzpomíná na manžele,
kteří slavili 65. výročí svatby. Když se jich ptal na jejich tajemství,
manžel odpověděl: „Když jsme se brali, řekl nám kněz, že každý
večer před spaním si máme kleknout vedle sebe u postele, pomodlit se spolu Otče náš a pak se jeden druhému omluvit za cokoliv, čím jsme jeden druhého zranili. Bez ohledu na únavu, rozzlobení či rozrušení jsme nikdy neměli ulehnout, aniž bychom si
řekli „promiň“, když mezi námi něco skříplo. Měli jsme i hodně
těžká období, ale toto jsme dodrželi.“
Jak jednoduché! V manželství není důležité, kdo má pravdu, kdo vyhraje, ale kdo více miluje, kdo umí z lásky odpouštět
s vědomím, že on sám potřebuje odpuštění od lidí i od Boha.
Milosrdná láska nepohrdá spravedlností, ale ze soucitu ji překračuje, když doplňuje, co druhý v lásce nedotáhl. Láska, která

odpustí, nikdy odpuštěnou vinu nepřipomíná, ale vidí druhého
novýma očima jako očištěného.
Drazí rodiče, zaveďte tuto praxi do vaší rodiny a naučte to
i vaše děti. Zachráníte svou rodinu před nebezpečím rozpadu,
dětem zajistíte lásku domova, na kterou mají právo, a budete
z nich mít radost i v budoucnosti. Nemůžete dát dětem nic většího, než dobrou křesťanskou výchovu. Skvělé zkušenosti by nám
mohli vyprávět rodiče, kteří své děti svěřili, zasvětili Bohu rukama Panny Marie, kteří je ve svém srdci přinášeli na mši svatou
už od početí, nebo tehdy, kdy se v dospívání od Boha vzdalovali.
Bůh je nezklamal a Panna Maria se ukázala jako dobrá matka
a mocná přímluvkyně, jako spolehlivá průvodkyně na cestách
i pro ty, kteří bloudili.
Všem rodinám naší arcidiecéze denně posílám požehnání,
zvláště v tomto roce milosrdenství, a prosím Boha, aby nechal
své uzdravující milosrdenství vítězit ve vašich srdcích a v celých
rodinách.
Váš
arcibiskup Jan

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY
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,
učitelům, kněžím a katechetům v jejich evangelizačním poslání a povolání.
ŘÍJEN 2016
Úmysl všeobecný
Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni úctou k pravdě a vytříbeným smyslem pro etiku.
Úmysl evangelizační
Aby Světový den modliteb za misie obnovil ve všech
křesťanských společenstvích radost a odpovědnost za
zvěstování evangelia.
Úmysl národní
Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům
a naši biskupové ať mají odvahu jasně se svým slovem
vyjadřovat k problémům ve společnosti.
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L I S T Z K A L E N DÁ Ř E
Září 2016
3. 9. 1966 zemřel v Brně prelát prof. ThDr. František Cinek, děkan Cyrilometodějské
bohoslovecké fakulty v Olomouci (50 let)
11. 9. 1941 zemřela služebnice Boží Anička Zelíková (75 let)
12. 9. 1416 zemřel Václav Králík z Buřenic, olomoucký biskup v letech 1413 až 1416
(600 let)
14. 9. 1925 se narodil Mons. Antonín Pospíšil, kněz – důchodce, spisovatel, žijící na
odpočinku v Brně (91. narozeniny)
14. 9. 1991 zemřel ThDr. František Vaňák, olomoucký arcibiskup v letech 1989 až
1991(25 let)
16. 9. – Den církevních škol
25. 9. – Mezinárodní den neslyšících – slaví se od roku 1958, z rozhodnutí Mezinárodní organizace neslyšících					
 (jpa)

Přehled církevních škol v olomoucké arcidiecézi
Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké
Církevní mateřská škola Ovečka v OLOMOUCI
Církevní mateřská škola v PŘEROVĚ
Církevní mateřská škola Svatojánek v LITOVLI
Mateřská škola sv. Josefa v KOJETÍNĚ
Mateřská škola při Cyrilometodějském gymnáziu a základní škole v PROSTĚJOVĚ
Mateřská škola při Církevní základní škole ve ZLÍNĚ
Církevní základní škola v KROMĚŘÍŽI
Církevní základní škola ve VESELÍ NAD MORAVOU
Církevní základní škola a mateřská škola ve ZLÍNĚ
Katolická základní škola v UHERSKÉM BRODĚ
Základní škola při Cyrilometodějském gymnáziu a mateřské škole v PROSTĚJOVĚ
Základní škola Salvátor ve VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Arcibiskupské gymnázium v KROMĚŘÍŽI
Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v PROSTĚJOVĚ
Stojanovo gymnázium VELEHRAD
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální OLOMOUC
Školy jiných zřizovatelů
Základní církevní škola svaté Voršily v OLOMOUCI
(Česká provincie Římské unie Řádu sv. Voršily)
Církevní střední odborná škola v BOJKOVICÍCH
(Česká kongregace sester dominikánek)
Církevní gymnázium Německého řádu v OLOMOUCI
(Řád bratří a sester Německého domu Panny Marie v Jeruzalémě)
Školská zařízení katolické církve
Teologický konvikt OLOMOUC
Církevní dětský domov Emanuel STARÁ VES
Ve školním roce 2016/2017 působí v olomoucké arcidiecézi celkem 19 církevních
škol a dvě školská zařízení katolické církve.
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A K T UA L I T Y
Novokněží nastupují na svá
první kněžská působiště

Olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner vysvětil 25. června 2016 v katedrále sv. Václava v Olomouci dva nové
kněze pro olomouckou arcidiecézi, kteří k 1. 7. 2016 nastoupili na svá první
kněžská působiště.
P. Mgr. Jiří Luňák (1983) – kaplanem ve
Vyškově
P. Mgr. Bc. Tomasz Žurek (1985) – kaplanem v Uherském Brodě
 (jpa)

Noví jáhni olomoucké
arcidiecéze

V sobotu 18. června 2016 se konalo v kated rále sv. Václava v Olomouci
jáhenské svěcení. Olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička vysvětil pět nových jáhnů, kteří nastoupili
k 1. 7. 2016 na svá jáhenská místa v olomoucké arcidiecézi.
Ondřej Poštulka (1989) ze Svitav, kandidát kněžství – zůstává jako jáhen v kněžském semináři v Olomouci
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D. (1974) –
trvalým jáhnem v Babicích
Ing. František Hodinka (1967) – trvalým
jáhnem v Dubu nad Moravou
Mgr. František Klíč (1971) – trvalým jáhnem v Šumperku
Mgr. Jan Kotas (1974) – trvalým jáhnem
v Holešově
Jan Berka (1991), vysvěcen na jáhna
v roce 2015 – jmenován jáhnem pro Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Mgr. Oleg Elchaninov (1962), vysvěcen
na jáhna v roce 2007 v Košicích – jmenován jáhnem v Kojetíně
 (jpa)

Olomoucký kraj má novou
památku, stal se jí sloup
v Úsově

Olomoucký kraj rozšířil seznam
svých nemovitých kulturních památek. Na návrh olomouckého pracoviště
Národního památkového ústavu byl
do seznamu zařazen Mariánský sloup
v Úsově na Šumpersku.
Pískovcový sloup s Bolestnou Pannou
Marií, který pochází z 18. století, má výšku tři metry a dotváří sakrální historický
prostor u místního kostela sv. Jiljí. Sloup
prošel v minulých letech odborným restaurováním. Na přelomu roku 2008
a 2009 byla socha zrestaurována akademickým sochařem Jaroslavem Jelínkem.
Další restaurátorské práce proběhly v roce
2011.
 (ps)

Oslavy blahořečení P. Engelmara
v jeho rodném kraji na Svitavsku

Neděle 25. září 2016
8 hod. mše svatá na poděkování a Te Deum – farní
kostel v Hradci nad Svitavou
10 hod. mše svatá a prezentace zvonu BEATUS
ENGELMAR – farní kostel ve Svitavách
HLAVNÍ OSLAVY BLAHOŘEČENÍ
Sobota 8. října 2016
10 hod. farní kostel ve Svitavách – mše svatá se svěcením zvonu (Mons. Pavel Posád, světící biskup
českobudějovický)
Sobota 19. listopadu 2016
10.30 hod. oslava blahořečení – farní kostel v Hradci nad Svitavou
Mše svatá s žehnáním bohoslužebného interiéru (Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský)
Prosinec 2016
Žehnání vitráže BEATUS ENGELMAR – kostel sv. Josefa ve Svitavách
P. ENGELMAR HUBERT UNZEITIG „Anděl z Dachau“ bude blahořečen v sobotu
24. září 2016 ve Würzburgu
Mučedník víry a katolický kněz Engelmar Unzeitig se narodil 1. března 1911 v chudé
rolnické rodině v Hradci nad Svitavou, tehdy německy zvaném Greifendorf. Ve zdejším
kostele byl 4. března 1911 pokřtěn jménem Hubert. V témže kostele přijal v 9 letech
16. května 1920 první svaté přijímání. O rok později 26. září 1921 byl biřmován ve Svitavách ve farním kostele Navštívení Panny Marie. Jeho biřmovací jméno bylo František.
Ve 14 letech (1925–1926) pracoval u sedláka ve Vřesicích, farnost Křetín. V 17 letech
v roce 1928 odešel mladý Hubert Unzeitig z českomoravského pomezí k mariannhillským misionářům do Reimlingenu v augsburgské diecézi a přijal jméno Engelmar.
Dne 6. srpna 1939 byl ve Würzburgu ve svých 28 letech vysvěcen na kněze. 15. srpna
téhož roku potom sloužil v Hradci nad Svitavou primiční mši svatou. Jeho prvním samostatným kněžským místem se stala – už za války – šumavská Zadní Zvonková (Glöckelberg). Po udání jedním z místních obyvatel za výroky nepřátelské nacistickému režimu (mj. údajné „zastávání se Židů při kázání“) se v roce 1941 P. Engelmar ocitl nejprve
ve vězení v Linci a po několika týdnech vazby pak v koncentračním táboře v Dachau
nedaleko Mnichova.
V „kněžském“ bloku nosil od té chvíle vězeňské číslo 26 147 jako jeden z bezejmenných mezi třemi tisíci duchovními nejrůznějších vyznání. „Anděla z Dachau“, jak je tento kandidát blahořečení také nazýván, z něho učinilo rozhodnutí pomáhat z lásky k bližním v nejtěžších podmínkách těm snad nejvíce postiženým, ruským zajatcům smrtelně
nakaženým tyfem. Jako budoucí misijní kněz uměl česky, francouzsky, italsky a rusky.
Některé části Písma svatého překládal do ruštiny. Ve svém posledním dopise se označoval za dosud zdravého a „neporušeného“. Krátce nato se nakazil tyfem a 2. března 1945
nemoci podlehl. Vzhledem k jeho pověsti bylo tělo spáleno zvlášť a urna s jeho tělesnými
ostatky propašována z koncentračního tábora. Od roku 1968 je uložena v chrámu mariannhillských misionářů ve Würzburgu.		
 (aco)

Arcibiskupský palác vydává k výročí Františka Josefa I.
turistickou známku a pohlednici

Arcibiskupský palác Olomouc nabízí k prodeji
dvě novinky – výroční turistickou známku Františka
Josefa I. a výroční pohlednici s vyobrazením nastolení Františka Josefa I. na trůn.
Pohlednice byla vydána pouze v počtu 500 ks
a k prodeji je jen na dvou místech – v arcibiskupském
paláci Olomouc (Wurmova 9) a v informačním centru
opavského magistrátu. Dostupnost výroční turistické
známky je také pouze na několika místech v ČR a zahraničí.		
 (ado)
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Arcibiskupský palác vystavuje fotografie
Rudolfa Smahela

Až do 25. září si mohou návštěvníci arcibiskupského paláce v Olomouci prohlédnout výstavu fotografií z díla Rudolfa Smahela (1916–1997). Výstava se koná
u příležitosti 100. výročí narození této významné olomoucké osobnosti, která ve
světě fotografie zanechala výraznou stopu. Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s jeho dcerou Janou Smahelovou proto připravilo výstavu výběru jeho fotografií.
Jak uvádí vedoucí turistického centra arcibiskupského paláce Martin Kučera, výstava
souvisí mimo jiné s dalším letošním 100. výročím – narozením olomouckého arcibiskupa ThDr. Františka Vaňáka. „Oba se znali od mládí, byli dlouholetí přátelé, naposledy se
společně setkali v arcibiskupském paláci, kde Rudolf Smahel arcibiskupa fotografoval,“
říká Martin Kučera a doplňuje, že hlavním důvodem, proč arcibiskupství chce olomouckého fotografa připomenout, je jeho osobitý fotografický um a výrazná umělecká stopa,
kterou zanechal ve světě fotografie.
Podle Jany Smahelové vycházel u jejího otce impuls k fotografické tvorbě z jeho nejvnitřnějších potřeb, z touhy objevovat neznámé a krásné. „Jeho tvorba byla podmíněna
láskou k fotografii jako médiu již na samém počátku a především díky ohromné vytrvalosti překonal všechny překážky, aby se své profesi mohl věnovat,“ uvedla Smahelová
a popsala také otcovu pečlivost při hledání záběru: „Byl zvyklý si nejprve obcházet lokality a hledat místa, zaznamenával si údaje o poloze světla a různé poznámky o lokalitě.
Kladl veliký důraz na výběr konkrétního místa záběrů, až si byl jist, že zvolil to nejlepší,
a pak teprve začal fotografovat.“
Rudolf Smahel zemřel 15. září 1997, poslední tři léta prožil ve ztrátě zraku. Za své
dílo byl oceněn Krajskou cenou v oboru výtvarného umění a v roce 2006 mu byla in
memoriam udělena cena města Olomouc. V roce 2008 byla na jeho počest pojmenovaná
ulice v Olomouci-Slavoníně. Mezi jeho vydanými 21 publikacemi nalezneme knihy věnované vedle Olomouce také Kroměříži, Litovli, Velehradu, Jeseníkům nebo Beskydám.
Během svého života vystavoval samostatně v Olomouci a Prostějově, zúčastnil se mezinárodních výstav umělecké fotografie v Bratislavě a Praze a společně s dcerou Janou
vystavoval po roce 1989 ve Versailles a v německém Münsterschwarzachu.
 (ado)

Podmínky výtvarné soutěže na sochy
pro velehradský areál

Olomoucké arcibiskupství vyhlásilo 5. července 2016 veřejnou výtvarnou soutěž na ztvárnění návrhu výtvarného díla, odkazu sv. Cyrila a Metoděje. Dílo, které
ze soutěže vzejde, bude osazeno na pilíře lemující vstup do velehradského poutního areálu. Soutěžní podklady si lze vyzvednout do října tohoto roku, hotový návrh
musí být odevzdán do ledna a výsledky budou známy v průběhu března 2017.
„Pro Velehrad byla v minulosti vytvořena nádherná díla zpodobňující bratry ze Soluně a doufám, že tato soutěž přinese ovoce v podobě soudobého ztvárnění neméně
kvalitního, které zanechá potomkům otisk naší víry zhmotněné v dostavbě a výzdobě
poutního areálu,“ uvedla architektka olomouckého arcibiskupství Blanka Roubíková,
která je zároveň sekretářkou soutěže a u ní si tak zájemci mohou vyzvednout potřebné
podklady: k dispozici je jim v sídle arcibiskupské kurie (Biskupské nám. 2, Olomouc) do
konce října; vždy v pondělky a středy po předchozí domluvě prostřednictvím telefonu
(587 405 216) nebo e-mailu (roubikova@arcibol.cz).
 (ado)

Vychází Novéna o Antonínu Cyrilu Stojanovi

Jezuitské nakladatelství Refugium Velehrad-Roma přichází s aktuální novinkou; je jí brožura s Novénou o Antonínu Cyrilu Stojanovi. Publikace vychází krátce
poté, co papež František uznal jeho hrdinské ctnosti a arcibiskup Jan Graubner
tento krok označil za výzvu k modlitbě.
Novéna – devítidenní modlitba soustředěná na zvolené
téma – sleduje osobnost olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (1851–1923). Jeho jednání odpovídá zralému postoji, který nekalkuluje, nepolitikaří, a přitom vykazuje obrovskou svobodu. Nechlubivou prací byl k dispozici
lidem v naléhavých potřebách.
Text uvádí svědectví o jeho věcné komunikaci s lidmi
různých životních zkušeností a bez rozdílu na jejich politické přesvědčení.
Olomoučtí jezuité k vydání knížečky dodávají: „Upřímně se tedy modlíme za jeho blahořečení: jeho aktuálnost
v dnešní době je zásadní.“
 (čbk)
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Dlouhodobá výstava
Otmara Olivy na Velehradě

Měsíc před cyrilometodějskou poutí
otevřela obec Velehrad tříletou výstavní expozici o sochaři Otmaru Olivovi,
který zde žije a více než tři desetiletí
tvoří ve svém ateliéru. V Turistickém
centru Velehrad se návštěvníci mohou
seznámit nejen s jeho uměleckým dílem, ale také s důležitými momenty
poutního místa.
„O výstavě jsme přemýšleli už několik
let a myšlenka se stala aktuální pokaždé,
když u nás doma zazvonili návštěvníci Velehradu s tím, že by rádi viděli sochařův
ateliér,“ říká umělcův syn a jeden z organizátorů výstavy Ondřej Oliva a pokračuje: „Z rozsáhlého díla jsme vybrali ta,
která co nejlépe zachycují široký záběr
jeho tvorby. Přednost jsme pak dali sochám, které mají vztah k Velehradu, které
jsou pro dnešního člověka nejaktuálnější a zároveň vydávají svědectví o časech
minulých i současných. Vystavená díla
pocházejí ze soukromých sbírek, ze sochařova velehradského ateliéru a také
z galerií.“
Společně s dvěma desítkami plastik
bude součástí expozice i dosavadní životní příběh sochaře a jednoho z jeho prvních děl, a to oltáře velehradské baziliky
z roku 1985.
„Jsem velmi rád, že můžeme na Velehradě vytvořit prostor, v němž se lidé budou moci přímo seznámit s dílem Otmara
Olivy nejen proto, že sochař je s Velehradem bytostně spjat. Podílet se na přípravě
výstavy sochaře, jehož dílo a myšlenkový
náboj oslovuje lidi nejen v regionu, v naší
republice, ale i v jiných zemích, je pro nás
velkou ctí,“ říká starosta Velehradu Aleš
Mergental. Výstava potrvá až do prosince 2019.
 Jiří Gračka

Národní svatováclavská
pouť 2016

Středa 28. září
7.00 Mše svatá na hrobě sv. Václava ve
svatovítské katedrále v Praze
8.30 Mše svatá v kryptě sv. Kosmy
a Damiána v bazilice sv. Václava
ve Staré Boleslavi
10.00 Poutní mše svatá na Mariánském
náměstí ve Staré Boleslavi (hlavní celebrant: brněnský biskup
Vojtěch Cikrle; kazatel: kardinál
Dominik Duka)
14.00 Modlitba za národ u Palladia
země české v chrámu Nanebevzetí
Panny Marie ve Staré Boleslavi
18.00 Mše svatá ve svatovítské katedrále
v Praze
 (aco)
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Setkání nemocničních
kaplanů na Velehradě

Duchovní obnova a dvoudenní odborný program na téma „Poslední věci
člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie“ budou součástí XII. formačně
vzdělávacího setkání nemocničních
kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnických a sociálních
službách. Uskuteční se ve dnech 2. až
5. října na Velehradě.
Setkání zahrnující jednodenní duchovní obnovu a dvoudenní odborný
program pořádá Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice
pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské konference a ve spolupráci
s Arcibiskupstvím olomouckým.
Přihlásit se lze zasláním vyplněné
závazné přihlášky do 15. září na adresu
sekretariat.kank@seznam.cz
 (ado)

Zemřel strahovský
premonstrát
Radim Štěpán Horký

Ve věku 31 let zemřel po tragické
nehodě 2. srpna 2016 v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně strahovský premonstrát Radim Štěpán Horký
z Otrokovic.
Do premonstrátského řádu vstoupil
7. prosince 2012, časné sliby složil 10. prosince 2013.
Těšil se na slavné sliby a také na jáhenské a kněžské svěcení, které se měly konat
v září v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
v Praze na Strahově.
Poslední rozloučení se zesnulým premonstrátským bratrem se konalo 8. srpna 2016 v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích. Pohřební obřady vykonal generální
vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef
Nuzík. Zesnulý byl pohřben 10. srpna 2016 do hrobu na řádovém hřbitově
v Praze-Nebušicích.
 (ps)

Zemřel
JUDr. Miroslav Svoboda

Ve věku 90 let zemřel 19. července 2016 v Olomouci JUDr. Miroslav
Svoboda. Působil jako
právník v několika organizacích v Olomouci
a Ostravě. Po odchodu
do důchodu vykonával
22 let práci notáře u Interdiecézního soudu
v Olomouci. Pohřební
obřady za zesnulého
vykonal 22. července 2016 v katedrále sv.
Václava v Olomouci arcibiskup Mons. Jan
Graubner.
 (ps)

ZPRAVODAJSTVÍ

Stanovisko k novele zákona
o registrovaném partnerství

Přinášíme v plném znění stanovisko předsedy rady Iustitia et pax při ČBK
Mons. Václava Malého k výroku ústavního soudu, jímž zrušil zákaz adopce dětí
registrovanými homosexuálními páry, a k novele zákona č. 115/2006Sb. o registrovaném partnerství.
Je nutné, abychom si uvědomili, že existuje něco ještě hlubšího a zásadnějšího než
naše svoboda a naše práva, a to respekt k druhým, zvláště k těm, kteří své oprávněné
potřeby nemohou prosadit sami. Jako jsou děti, jimž chybí fungující biologická rodina.
Narůstající počet zachycených případů týraných, zanedbávaných a zneužívaných
dětí je alarmující. Od roku 2009 se u nás zvýšil ze 4447 na 8478 v roce 2014 (ročně
zachycených případů). Za rok 2015 se počet těchto dětí opět vyšplhal až na 9433 (dle
SPOD/MPSV), a to jsou pouze podchycené případy.
Každého člověka napadne, zda by těmto dětem nebylo lépe v pěstounské péči, ve
specializovaných ústavech, zda by je z jejich situace nevysvobodilo osvojení, a to třeba
i registrovanými páry. Seriózní diskuse o těchto otázkách je víc než žádoucí. Neztrácejme však ze zřetele fakt, že ti, jichž se tato diskuse týká nejvíce, promluvit dost dobře
nemohou. A v celospolečenské debatě se pak bez skrupulí prosazují většinou představy
a „práva“ dospělých.
Ministerstvo práce a sociálních věcí má velkou zásluhu na řadě projednávání a aplikací změn a přístupů, které byly uzákoněny ve prospěch rodin a dítěte. Uveďme např.
návrh mechanismu dělení rodičovské dovolené či rozhodování o střídavé péči o dítě
po rozvodu rodičů. Nelze než souhlasit s tím, že dítěti prospívá péče a výchova obou
rodičů.
Sama paní ministryně Marksová, uvádí, že je zastánkyní tradiční rodiny. Model rodiny, již zakládá muž a žena, se osvědčuje po tisíce let a bezpočet odborných studií opakovaně dokládá, že nejlépe odpovídá zdravotním i psychickým potřebám dítěte. Nemá
na ni tedy dítě nárok?
Souhlasíme proto s doporučením zamítnout návrh novely zákona o registrovaném
partnerství, jak je formulovala Asociace center pro rodinu (ACER), jež sdružuje v současné době 28 právnických osob v České republice, které se angažují v oblasti rodinné
a sociální problematiky a ochrany práv dětí. Návrh novely je dalším oslabením významu
biologického rodičovství jako jedinečného a nenahraditelného potenciálu v životě člověka, které nelze oddělit od jeho biologické podstaty. Zárodečné buňky nelze považovat
pouze za biologický materiál a jejich dárce za pouhé zprostředkovatele bez jakékoliv
odpovědnosti za osud nově vzniklého života.
Na rozdíl od praxe většiny evropských zemí není v naší legislativě respektováno právo dítěte znát identitu svých biologických rodičů. To má nevyhnutelně dopad na psychický vývoj dítěte, a co víc z dítěte se tak může stát „komodita“, něco jako prostředek
k uspokojení individuálních potřeb těch, kdo si chtějí „pořídit dítě“.
Souhlasíme s tím, že stávající právní úprava nevyžaduje změny, protože diskutovaná
problematika je již dostatečně upravena zákonem o registrovaném partnerství a občanským zákoníkem.
Adopce dětí v registrovaných partnerstvích se netýká jen dětí, které vzešly z původně heterosexuálního vztahu, ale otevírá diskusi o záměrném plození dětí v homosexuálním vztahu. Důsledky plynoucí z takového zplození dítěte nelze postihnout vzhledem
k tomu, že je zaručována anonymita dárcům.
Všichni lidé si zaslouží respekt, protože jsme všichni byli stvořeni k obrazu Božímu. Všichni jsme také byli pozváni ke spolupráci na zlidštění toho světa, jsme pozváni
podílet se na Božím stvořitelském díle. Každý podle svých možností. Každý máme jiné
nadání, jiné tužby, jiné možnosti dané našimi vrozenými danostmi a sociální situací.
Mějme na paměti velkou odpovědnost a ochotu k hlubšímu chápání svého lidství, když
vstupujeme do diskuse, kde se hraje o budoucnost našich dětí, o budoucnost toho nejlepšího, co máme.		Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský
předseda rady Iustitia et pax ČBK
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Zemřel P. František Hurina,
nejstarší kněz ostravsko-opavské diecéze

Ve věku nedožitých 95 let zemřel 26. června 2016 v klášteře redemptoristů ve
Frýdku P. František Hurina, CSsR, nejstarší kněz ostravsko-opavské diecéze, který
dlouhá léta působil v olomoucké arcidiecézi.
P. František Hurina se narodil 11. září 1921 ve Staškově (okres Čadca) na Slovensku. Kněžské svěcení mu udělil 20. června 1948 v Praze arcibiskup ThDr. Josef Beran.
Od 13. dubna 1950 byl internován v klášteře v Králíkách a později byl na tři a půl roku
v PTP. Poté pracoval jako dělník v Ostravě až do opětovného uvěznění v roce 1961. Teprve Pražské jaro v roce 1968 mu umožnilo nastoupit do duchovní správy. Od 1. 5. 1968 do
31. 7. 1973 byl kooperátorem v Ostravě-Zábřehu. Pak byl půl roku provizorem v Újezdu
u Uničova a zároveň exkurendo provizorem v Pasece. Až do roku 1984 pak působil jako
administrátor v Sobotíně, odkud přešel do Rapotína, kde byl administrátorem šest let.
Od roku 1990 byl administrátorem v Litovli a zároveň rektorem kostela v Července.
Důchodový věk prožíval od roku 1993 ve Frýdku, kde také zemřel v klášteře redemptoristů. Pohřben byl do hrobu redemptoristů na frýdeckém hřbitově.
 Josef Pala

Zemřel P. Gustav Riedl

Takřka v předvečer svých 94. narozenin zemřel 30. června 2016 v Kroměříži
P. Gustav Riedl, emeritní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci.
Narodil se 16. července 1922 v Šumvaldu u Uničova. Na kněze byl vysvěcen arcibiskupem Josefem Karlem Matochou v Olomouci 5. července 1949. Po krátkém pětiměsíčním kaplanském působení v Kopřivnici musel nastoupit téměř tříletou vojenskou službu u PTP. Deset let (1954–1964)
pak působil jako kooperátor v Místku a poté byl osm let administrátorem v Potštátu. K 1. 7. 1972 byl jmenován administrátorem na Svatém Kopečku u Olomouce. I když s krátkým
odstupem je možno již dnes říci, že toto ustanovení bylo pro
nejznámější hanácké poutní místo doslova záchranou. Jeho
působení v těžké době tvrdé husákovské normalizace bylo
od počátku klidné, neokázalé a duchovně velmi účinné. Aby
mohl rozšířit počet nedělních mší svatých na čtyři, získal
podmíněný souhlas k výpomoci pro dva kněze.
Zásluhou P. Riedla byl pořízen v celém svatokopeckém
objektu inventární seznam dochovaných předmětů, byl zabezpečen vstup do historických sálů a s nájemníky v objektu byly uzavřeny řádné smlouvy. Postupně se začalo
s úpravami poutního chrámu. V červnu 1977 byl postaven v presbytáři nový obětní stůl.
Na začátku roku 1978 přijel na Svatý Kopeček akademický sochař Karel Stádník, aby
odborně zrestauroval milostný obraz Panny Marie, uctívaný zde od roku 1632. V tomtéž
roce byly provedeny opravy omítek celého průčelí chrámu. Rozsáhlé opravy poutního
areálu trvaly až do listopadových událostí roku 1989.
Neděle 11. února 1990 se stala významným dnem v historii svatokopeckého poutního místa. Při slavnostní bohoslužbě předal olomoucký arcibiskup a metropolita moravský ThDr. František Vaňák správu chrámu a farnosti strahovským premonstrátům, kteří
se vraceli na Svatý Kopeček po čtyřiceti letech nuceného odloučení. Zvláštní poděkování patřilo právě P. Gustavu Riedlovi za vzornou osmnáctiletou správu nejznámějšího
hanáckého poutního místa.
Ze Svatého Kopečku odešel P. Riedl jako farář do farnosti Olomouc-Hodolany, kde
také završil svoji aktivní kněžskou službu a v roce 2002 odešel do důchodu. Olomoucký
arcibiskup Jan Graubner ocenil jeho zásluhy jmenováním sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci (16. 6. 2002). Emeritován byl 23. 4. 2013. Posledních šest let strávil v klášteře Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži.
Pohřební obřady za zesnulého P. Gustava Riedla vykonal 8. července 2016 v poutní
bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký. O den později byl zesnulý pohřben ve svém rodišti v Šumvaldu za přítomnosti
olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.
 Josef Pala

Zemřel P. Milan Šeliga

Ve věku 51 let zemřel 12. července 2016 na Slovensku P. Milan Šeliga, SVD,
který působil v letech 1999 až 2002 v olomoucké arcidiecézi.
Zesnulý kněz, který byl členem Společnosti Božího Slova (verbisté), pocházel ze Slovenska (narozen 25. 9. 1964), kněžské svěcení přijal 27. 4. 1996 v Polsku. V letech 1999
až 2001 působil jako kaplan Novém Hrozenkově, poté byl rok administrátorem farnosti
Velké Karlovice. Pak přešel na Slovensko. V roce 2012 byl inkardinován do řeckokatolické košické eparchie a stal se výpomocným knězem pro pastoraci Romů v Sečovciach,
kde byl také pohřben na místním hřbitově.
 Josef Pala
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Nabídky
z Nakladatelství Paulínky
Kapesní diář na rok 2017
Ke každému dni je uveden církevní a občanský svátek, odkaz na denní modlitbu církve a na liturgické texty, antifona
k žalmu. Jedna dvojstrana zahrnuje jeden
týden s místem na poznámky u každého
dne. Jednotlivá liturgická období roku
provází myšlenky papeže Františka z encykliky Laudato si’.
Brož., plastové desky v barvě modré
a bordó, 144 str., 88 Kč
Liturgický kalendář 2017
Praktické vydání na cesty nebo k vložení do velkých pracovních diářů či vašich
Biblí. Každá stránka
obsahuje jeden týden. Dny jsou barevně odlišeny podle
liturgického období.
Obsahuje popis metody lectio divina.
Nechybí ani další
informace, na které
jste zvyklí z předešlých diářů.
Brož., 64 str., 48 Kč
Velký diář na rok 2017
Diář formátu A5 v pevné vazbě s obálkou
modré či zelené barvy se zlatou ražbou.
Ke každému dni je uveden církevní a občanský svátek, odkaz na denní modlitbu
církve a na liturgické texty, antifona k žalmu a myšlenka na den vybraná z knižní
edice Rozmluvy s Bohem.
Brož., 408 str., 200 Kč
Stormie Omartianová: Síla manželovy
modlitby
Další
povzbuzení k modlitbě ve
vztazích, tentokrát
zaměřené na manželovu modlitbu za
svou ženu. Po přečtení této knihy si
uvědomíte, že když
do svého manželství pozvete Boha,
i ta nejbezradnější situace se může změnit
k lepšímu.
Brož., 216 str., 199 Kč
Kontaktní informace: Nakladatelství
Paulínky, Jungmannovo nám. 18, 110 00
Praha 1, w w w.paulinky.cz , e-mail:
objednavky@paulinky.cz, tel.: 224 818 757
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
Pouť k Bráně milosrdenství v Olomouci

Zveme na pouť k Bráně milosrdenství ty, kteří jsou zranění rozvodem vlastním, v rodině, u přátel nebo ve farnosti či jinak touží
po Božím milosrdenství. Pouť se uskuteční 10. září v Olomouci.
Zahájení v kostele sv. Michala v 8.30 hod. Zde pokračuje další
program: 9.00 až 9.45 hod. – P. Petr Glogar, OCD, přednáška
Boží milosrdenství, 9.50 až 10.20 hod. – P. Damián Němec, OP,
přednáška Rozvod a milosrdenství?, 10.30 hod. – cesta milosrdenství po skupinách ke Svaté bráně v katedrále, průchod branou, souběžně s programem možnost svátosti smíření, nebo duchovního rozhovoru a tichá adorace (8.30 až 11.15 hod.), 11.30
hod. – mše svatá v katedrále s arcibiskupem Janem Graubnerem, odpolední program, 15.00 hod. – závěr dne zpívaná korunka k Božímu milosrdenství a požehnání (katedrála)

Víkendový kurz přípravy na manželství

Snoubence, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu (bez
ohledu na to, zda plánují církevní nebo civilní sňatek), zveme
na víkendový kurz. Pro snoubenecké páry, které chtějí uzavřít
církevní sňatek, tento kurz nenahrazuje kurz večerní, ale může
se stát kurzem navazujícím. Obsahem kurzu jsou přednášky
manželských 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
manželství, Finance v manželství, Pojetí manželství v křesťanské
Evropě. Přednášející jsou absolventi Kurzu pro lektory snoubenců a odborníci. Výstupem je certifikát o absolvování kurzu. Cena
víkendu je 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

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, adoraci, mši svatou, svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami.
Bližší informace: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141

Seznamovací kafe pro nezadané

Jsi katolík, katolička a rád bys poznal(a) další svobodné, případně ovdovělé lidi? Tak přijď! Zveme všechny svobodné a ovdovělé
katolíky a katoličky na seznamovací akci, určenou pro věkovou
skupinu 27 až 40 let. Bude to rychlé několikanásobné rande, kde
potkáte zhruba 5 až 10 potenciálních partnerů a s každým z nich
si asi 15 min. budete povídat o sobě navzájem. Bude zaručena
částečná anonymita (ostatní účastníci budou znát pouze vaše
křestní jméno) a přesto se budete moci dobře bavit a cítit se příjemně. Na akci je třeba se předem přihlásit (plánujeme ji pro
stejný počet mužů a žen). Setkání se bude konat 8. října v Olomouci. Upozorňujeme, že akce je určena pro svobodné a rozvedené po církevní anulaci manželství.
Informace a přihlášky: e-mail: reznickova@arcibol.cz, tel.:
587 405 251 (zašlete: křestní jméno, příjmení, věk, obec a kontakt – telefon a e-mail).

Malá pouť za velké věci

Zveme všechny pouť za víru v našich rodinách, která se uskuteční 11. září (přes prázdniny tyto společné poutě nebudou). Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení
Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Další pouť bude
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 životodárnou vody, aby se potkaly, aby se povzbudily. Centrum
pro rodinu, zve všechny ženy, jakéhokoliv stavu (vdané, svobodné, rozvedené, ovdovělé) od pátku 14. října do neděle 16. října
na duchovní víkend v Kroměříži s dominikánem P. Antonínem
Krasuckim.
Víkend se skládá z přednášek, příležitostí k osobním rozhovorům a svátosti smíření, nebudou chybět ani chvíle společné či
soukromé modlitby.
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

Škola partnerství

Je roční kurz (šest víkendů) určený především pro páry. Připraveny jsou různé interaktivní přednášky, workshopy, diskuze, při
kterých mohou účastníci lépe poznat sebe, partnera a především svůj partnerský vztah. Škola partnerství slouží taktéž jako
příprava na manželství, po skončení kurzu obdrží pár potvrzení o absolvování. Kurz pořádáme ve spolupráci s arcidiecézním centrem mládeže (víkendy probíhají zejména v táborovém
středisku ARCHA – Rajnochovice). První víkend je od 14. do
16. října.
Bližší informace: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, e-mail:
vecerova@arcibol.cz

SMS služba – 731 731 800 – Chceme se spolu
s vámi modlit za vaše úmysly

Nabízíme již čtvrtým rokem možnost zasílat nám vaše osobní
prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho centra společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství. Každý čtvrtek je pak za všechny tyto
úmysly sloužena mše svatá. Vaše prosby můžete posílat SMS
zprávou na tel. číslo 731 731 800 (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání prosby na e-mailovou adresu:
rodina@arcibol.cz (prosby nebudou zveřejňovány).

Nabízíme poradenství

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

Setkání ministrantů od 1. do 5. třídy ZŠ se koná v Domě Ignáce
Stuchlého ve Fryštáku od 2. do 4. září.
Bližší informace a přihlášky: www.ministranti.info v záložce
Léto 2016

Pouť k Panně Marii Určické

Již počtvrté se první zářijový týden koná v Určicích pouť k Panně Marii Určické. Jedná se o obnovenou tradici poutí, které byly
v obci a širokém okolí živé od poloviny 17. století do první světové války. Poutní úcta
k Určicím byla spojena
se zázračným obrazem Panny Marie, který uzdravoval nemocné. Obraz se původně
nacházel na stromě
u hlavní cesty spojující Určice a Prostějov.
Po sérii zázračných
uzdravení a zjevení byl
slavnostně přenesen
do určického kostela,
kde je uchován dodnes.
M š i s v ato u 4. z á ř í
v 11 hod. celebruje
kardinál Miloslav Vlk,
po ní bude vysvěcena
nová kaple sv. Lazara
a boží muka sv. Lazara. Celý den bude pro zájemce otevřena kostelní věž, která
prošla náročnou opravou. Jedná se o unikátní věž z počátku 15.
století, která není součástí hmoty kostela, ale stojí samostatně.

Ovdovělí se na Velehradě setkají
s arcibiskupem Graubnerem

Celodenní program s modlitbami, přednáškami a svědectvími
bude náplní akce, která se uskuteční ve středu 7. září na Velehradě. Pořádá ho zde Společenství vdov a vdovců a k účastníkům
promluví také arcibiskup Jan Graubner.
Setkání začne v 9.30 hod. modlitbou růžence, po které následuje mše svatá v bazilice a v 11.15 hod. promluva arcibiskupa
Graubnera. Na 11.35 hod. jsou plánována svědectví účastníků
a představení plánu akcí.
Přihlášky a bližší informace: Marie Máčalová, tel.: 739 202 770,
e-mail: majka.macal@seznam.cz

Interaktivní seminář pro manžele
„Jak žít spolu a ne vedle sebe“

Uskuteční se v nové aule pedagogické fakulty na Žižkově náměstí v Olomouci v sobotu 8. října; přednáší manželé Irena a Petr
Smékalovi. Zveme všechny manžele a snoubence, kteří chtějí
prohloubit svůj vztah a věnovat čas svému manželství. V tématu
se dozvíte o vzájemné komunikaci, o prioritách a také o stresu
v manželství a jeho rozdílném prožívání u žen a mužů. Hlídání
dětí je zajištěno. Seminář pořádá nadační fond Credo ve spolupráci s Centrem pro rodinný život Olomouc.
Přihlášky a více informací: na www.credonadacnifond.cz

Výstava připomíná jubileum
významného chrámu

Významu a historii chrámu Panny Marie Sněžné v Olomouci,
vysvěceného před 300 lety, se věnuje komorní výstava v olomouckém Arcidiecézním muzeu nazvaná „Ad maiorem Dei gloriam“ (K větší slávě Boží), otevřená do 25. září.
Barokní kostel, dochovaný v téměř nezměněné podobě, je těsně
spjatý s působením jezuitského řádu v Olomouci. Zároveň jde
o kostel univerzitní, což z něj v kontextu barokní Olomouce činí
mimořádný fenomén.

Podzimní pouti na Svatém Hostýně

Dvacátá čtvrtá muklovská pouť – sobota 3. září
Pouť členů Matice svatohostýnské – neděle 4. září
Národní pouť Sekulárního františkánského řádu – pátek 16.
a sobota 17. září
Růžencová pouť – neděle 2. října
Dušičková pouť – v sobotu 8. října (po mši svaté světelný průvod na lesní hřbitov) a také v neděli 9. října
Osmnáctá svatohubertská – sobota 15. října

Duchovní obnova
na téma Svaté děti nás učí milosrdenství

Koná se na Svatém Kopečku u Olomouce ve dnech 10. a 11. září
a pořádají ji místní sestry premonstrátky.
Bližší informace: tel.: 733 755 836, e-mail: info@premonstratky.cz

Program hlavní pouti ve Štípě u Zlína

Sobota 10. září
13.30 mše svatá pro děti a mládež s následným zábavným programem pro děti (14.30–15.30)
16.30 modlitba růžence
17.00 poutní mše svatá
18.00 koncert Add Gospel
Neděle 11. září
mše svaté 7.00, 8.15, 9.30, 11.00 (slouží P. Pavel Šupol, vicerektor
kněžského semináře z Olomouce)
15.00 svátostné požehnání
Kostel otevřen do 18 hod. – k dispozici průvodce

Mše svaté na Svatém Hostýně
(do 16. října 2016)

ve všední dny: 7.15, 9.15, 11.15
v sobotu: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
v neděle: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou sobotu a neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

Závěr poutní sezony v Provodově u Zlína

Po dobu poutní sezony, která zde končí v neděli 23. října, budou
slouženy v neděli dvě mše svaté: v 10.15 hod. a ve 14.30 hod.
Dušičková pouť, která zde uzavírá poutní sezonu, se koná v neděli 23. října, mše svatá je v 16.30 hod. a po ní následuje světelný
průvod na místní hřbitov.

Rodina Neposkvrněné Svatému otci

Rodina Neposkvrněné oznamuje, že i v letošním roce připravuje
k Vánocům duchovní kytici uvitou z modliteb a obětí pro Svatého otce Františka. Obětované dny zašlete na adresu: Bohumila
Vystrčilová, 687 54 Bánov 224
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Díky! Vzkazují od povodní,
z letních táborů i hospice
Fotbal, výdej jídla či naslouchání lidem na sklonku života. Tak pomáhají
dobrovolníci.
Břehy ohlodala divoká voda, zakousla se i do silných zdí domů, takže některé spadly. Ve stavbách, co odolaly, se topil nábytek – nejdřív ve vodě
pak v blátě. Nyní se do něj noří lidé v gumácích a rukavicích. Stejně tak
se noří do života těch, jejichž domovem se povodeň přehnala. Vyklízejí
bláto, vynášejí zmoklé věci, otloukají zdi, vysoušejí. Dobrovolníci „nedrží hlavu nad hladinou“ potřebným jen při mimořádných událostech.
S Charitou pomáhají také při Tříkrálové sbírce, v hospici, s doučováním
dětí, doprovázením seniorů k lékaři…
Při záplavách v Čechách před třemi
lety telefonovalo Martinu Zamazalovi z Arcidiecézní charity Olomouc i pět
skupin dobrovolníků denně. „Při mimořádných událostech lidé nejsou lhostejní.
Ozývají se nám z celého Česka. Dobrovolníků je tedy spousta a mnohé z nich vůbec neznáme. V tak hektickém čase, brzy
po povodni, je velmi obtížné je proškolit,“
říká koordinátor pro mimořádné události. Dobrovolníci se často zapojují do pomoci při vyklízení bahna ze zatopených
domů. Vyfasují rukavice a další ochranné
pomůcky, kolečka, lopatu a mapku s místem, kde mají pomáhat. Do nebezpečných
situací se dobrovolníci nedostávají. Do
akce jsou totiž povoláni až poté, co opadne voda a může se začít s úklidem. „Spíš
se vždycky zamýšlím nad tím, aby nebyli nebezpečím pro ty, kterým pomáhají.
Přicházejí totiž k lidem, kteří jsou zranitelní a jejich domovy nezamčené, musí
mít proto empatii a dobré srdce,“ dodává
Zamazal.
Dobrovolníci pomáhají prostřednictvím Charity v nejrůznějších oblastech.
Nejvíce dobrovolníků se podle charitní pracovnice Anny Grúzové zapojuje
do Tříkrálové sbírky. „I díky nim se daří
získat peníze například pro asistenta pro

postižené dítě, stravné pro děti z chudých
rodin nebo vybavení do domu zničeného požárem. Další dobrovolníci pracují v charitních šatnících nebo pomáhají
s humanitárními sbírkami,“ přibližuje
žena, která stála u zrodu dobrovolné Charity Bohuňovice. Tato organizace začínala
v počtu dvanácti žen, které se běžně skládaly na aktivity pořádané pro obyvatele
obce.
Dobrovolníci mají z aktivit pro potřebné bohatě na výběr. Doučují romské děti,
vydávají jídlo lidem bez domova nebo
pletou obvazy. „Také navštěvují starší lidi
a pomáhají jim v domácnosti, doprovázejí
nebo odvážejí je do kostela a k lékaři. Dále
jim pomáhají s nákupy, úklidem nebo
v nemoci,“ pokračuje Grúzová. Podle posledních průzkumů se do dobrovolnictví
v Charitách arcidiecéze olomoucké zapojují nejčastěji muži a ženy ve věku 30 až
60 let.
Zpívat s dětmi
Mladé dobrovolníky láká například
Ukrajina. Tam Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá s pořádáním letních táborů pro děti ze sociálně slabých rodin a děti
z dětských domovů ve věku od 8 do 17 let.
Na letním táboře pomáhala například
studentka z Olomouce Klára. „Bylo vidět,

Dobrovolník Jan Sapara
že dětem chybí láska, pozornost. Většina z nich byla ráda za objetí a stačilo jim
málo k radosti. Půjčili jste jim míč a kopaly by si s ním celý den, také rády zpívaly
karaoke. Když jsem odjížděla, plakaly ony
i já, byl to pro mě silný zážitek,“ říká dobrovolnice.
Pomoc potřebují také lidé, kteří stojí na sklonku svého života. V Hospici na
Svatém Kopečku u Olomouce je „na druhý břeh“ doprovázejí kromě duchovních
také dobrovolníci. „Lidé mi často vyprávěli o svých pocitech, vzpomínkách, ale
i o strachu. Je důležité, aby došli smíření,
a to se některým opravdu povede. Nejvíc
mě zasáhl případ zhruba čtyřicetiletého
muže, který byl kvůli násilí a krádežím
ve vězení. Rodina ho zavrhla a neodpustila mu ani poté, co onemocněl. Dožíval
u nás v hospici úplně sám a upínal se na
nás. Tehdy jsem si uvědomila, jak důležité
je odpuštění,“ dodává žena.
 Karolína Opatřilová

Dobrovolnická služba je důležitou
součástí Charity Olomouc. Dobrovolníci patří do našeho týmu, pomáhají
nám vylepšovat a zkvalitňovat služby
pro naše klienty. Přinášíme drobné medailonky našich charitních dobrovolníků – seniorů, kteří již po několik let
vypomáhají v nízkoprahovém denním
centru Střediska Samaritán pro lidi
bez domova. Prvním z nich je pan Jan
Sapara.
„Kdo prokázal dobrodiní, ať mlčí,
nechť vypráví ten, který je přijal.“

Citát římského filozofa Senecy je
osobním mottem dvaasedmdesátiletého
pana Jana Sapary. Profesí inženýr ekonom, dnes činorodý muž v důchodovém
věku, vystřídal v průběhu své čtyřicetileté aktivní pracovní činnosti dvě povolání
jako bankovní úředník a učitel. O tom, že
dochází jako dobrovolník do Charity, nevěděla zpočátku ani jeho žena.
„Nikdy mi nebyl lhostejný osud druhých. Moje maminka mě od dětství vedla
k tomu, abych se v životě snažil pomáhat
těm, kteří to potřebují. Pamatuji, jak ke

konci války darovala jídlo jedné německé ženě se dvěma malými dětmi. Říkala,
že bylo vidět, že mají hlad,“ vzpomíná Jan
Sapara. Charitu si vybral pro svoji dobrovolnickou činnost před pěti lety, když při
návštěvě baziliky na Svatém Kopečku uviděl na nástěnce letáček, že Charita hledá
dobrovolníky pro výdej obědů o sobotách
a nedělích pro lidi bez domova.
Kromě výpomoci v nízkoprahovém
denním centru se Jan Sapara zapojuje i do
dalších aktivit, jako je Tříkrálová sbírka,
Den pro malé i velké koledníky, Romský
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den a po čtyřikrát se účastnil přípravy
Štědrého dne pro lidi bez domova.
„Na štědrovečerní oběd se v Charitě
sešlo asi 150 lidí. Postupně se prostřídali
po čtyřech desítkách v jídelně, kde se vydává denně pouze polévka. Servíroval se
řízek s tradičním bramborovým salátem,
což bylo pro mnohé lidi na ulici první
větší jídlo po dlouhé době. Vždy mě mile
překvapí a dojme ta nádherná solidarita
lidí z farností, kteří napečou a nachystají cukroví, aby obdarovali druhé… Když
jsem pak večer doma usedl spolu se svými
blízkými k štědrovečerní večeři, stále jsem
musel přemýšlet nad životy těch, které
jsem toho dne potkal. Myslel jsem na to,
kde ti lidé budou spát, a co s nimi bude
dál,“ pokračuje ve vyprávění Jan Sapara.
„Víte, velmi mě oslovil papež Franti-

šek, jak mluvil o současné spotřební společnosti. Když jsem se nedávno setkal se
svým starým známým a zmínil jsem se,
že pracuji jako dobrovolník v Charitě, zeptal se mě, kolik za to mám… Bojím se, že
ztrácíme schopnost udělat pro druhé něco
zadarmo,“ sdílí své postřehy v úvahách
nad soudobou společností bývalý inženýr
ekonom, který v posledních letech přednášel bankovnictví na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,
a pokračuje: „Na druhou stranu jsem se
při dobrovolnické činnosti setkal s řadou
lidí, kterých si vážím pro jejich ochotu pomoci druhým. Jsou to nejen dobrovolníci,
ale i zaměstnanci Charity, s nimiž žijeme
a pracujeme ve vzájemné symbióze, kdy
jeden bez druhého nemůžeme být. Jsme
na jedné lodi, hrajeme na stejnou strunu.“

Snímky Arcidiecézní charita Olomouc
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Jan Sapara zároveň vnímá, že pohled
na lidi žijící na ulici je ve společnosti vesměs negativní, s čímž se nemůže plně
ztotožnit. „Hodně jsem přemýšlel nad
problematikou bezdomovectví. Při své
dobrovolnické činnosti se setkávám různými klienty. Jsou mezi nimi lidé slušní,
kteří spadli na dno nešťastnou náhodou a kterých si vážím pro jejich snahu
a schopnost postavit se nepříznivým
okolnostem a ranám osudu. Najdou se
zde samozřejmě i lidé, kterým se nechce
pracovat, propadli alkoholu a se svojí situací už nejsou schopni nic dělat. Díky
těmto lidem je pak celkový pohled na bezdomovce ve společnosti špatný. Ne každý
je však schopen si pomoci sám,“ líčí zkušenosti ze setkání s lidmi bez domova.
Povídáme si… O dobrovolnictví, Charitě, víře, i o těch, které jsme potkali a kteří nám uvízli v paměti. V Podobenství
o milosrdném Samaritánovi v Lukášově
evangeliu čteme, že když na své cestě do
Jericha Samaritán uviděl ležet polomrtvého člověka, byl pohnut soucitem. Neptal
se po příčinách, ale přistoupil k němu,
ošetřil mu rány olejem a vínem, obvázal
mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj postaral…
Přemýšlivý muž, sběratel a milovník výroků moudrých Jan Sapara dodává, že již
velikán naší české literatury Karel Čapek
řekl, že úroveň společnosti se posuzuje
podle toho, jak se dokáže postarat o děti,
nemocné a staré lidi. „A také o ty, kteří se
ocitli v nouzi,“ doplňuje závěrem.
 Eva Štefková

Střípky z dějin Charity – VI
11. V roce 1939 ani po obsazení republiky nacisty a německou armádou
jsme ve zřízeném protektorátu Čechy a Morava neustali v práci, jak to
učinili mnohé dobrovolné organizace jiné. Právě naopak: v tomto roce
jsme na podkladě nových stanov založili ve všech skoro okresích Okresní
Charity jako naše pobočné spolky a tyto začali rozvíjeti velikou činnost
ve svých okresích.
V tomto roce jsme pomáhali zřizovat letní prázdninové tábory a kursy
pro katolické studentstvo, které rázem získaly sympatie v širší veřejnosti.
Od státního zápalkového monopolu získali jsme na krabičkách zápalek
i nálepku s odznakem Charity a nad to i provisi Kč 10,– z každé prodané
bedny těchto zápalek.
V tomto roce za pomocí Okresních Charit začala se utěšeně rozvíjeti
i ošetřovatelská a zdravotní služba v rodinách, která se zvláště za války
rozrostla do nečekaných rozměrů.
12. V roce 1940 převedli jsme ostravský časopis Ludmila do Olomouce a přetvořili jsme jej na měsíčník pod vedením Dra P. Hloucha.
Počet Okresních Charit vzrostl na 20, pořádány již samostatné organizační i ošetřovatelské kursy.
Obálka charitního časopisu Ludmila
13. V roce 1941 oslaveno 20tileté jubileum trvání Ar-Chy. Prvním jejím
(ZAO, Olomouc)
předsedou byl od r. 1922 vicepresident krajského soudu v Olomouci a senátor Dr. Adolf Procházka, druhým v r. 1923 a 1924 ředitel státních drah
p. Josef Koláček, třetím od června 1924 kanovník a pozdější světící biskup Msgre. Jan Stavěl, po jeho smrti od listopadu 1937
prelát Frant. Světlík jako čtvrtý a po jeho smrti od 14. března 1951 pátým předsedou do dneška je J.M. Msgre Dr. Frant. Kutal.
Sloužím tudíž od r. 1928 již pod třetím předsedou a na všechny tři budu míti až do smrti jen milé a vděčné vzpomínky.
 Pokračování redakčně připravil Martin Kučera
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CENTRUM PRO RODINU / CENTRUM PRO KATECHEZI

Aktivity pro muže a otce
pořádané Centrem pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého
Poslední víkend před prázdninami už posedmé putovali otcové se svými dětmi z posvátného Velehradu na nejnavštěvovanější
moravské poutní místo Svatý Hostýn. Letos za doprovodu P. Jiřího Putaly to bylo 15 otců a 35 dětí, kdy nejmladší poutnici bylo 5 let!
Poutníci putovali celkem tři dni, nocovali v tělocvičnách v Napajedlích a ve Štípě. Společně všichni prožívali to těžké, letos zvláště horké počasí, ale především to hezké, na co se rádo vzpomíná… Společenství při modlitbě i každodenní mši svaté, ale i u táboráku. Smyslem této poutě není ujít těch cca 60 km, ale prohloubit
vztahy mezi otci a jejich dětmi, na které mnohdy moc
času nezbývá. Důležitých je těch 60 hodin, které spolu
prožijí.
Letos poprvé se uskutečnila pout otců a dětí u příležitosti svátku sv. Josefa Dělníka v Dubu nad Moravou. Tato pouť začínala mší svatou, po které následoval program pro děti – „Cesta se sv. Josefem“, kde děti
společně se svými táty procházeli stanoviště, kde „objevovali“ ctnosti sv. Josefa. Závěrečný táborák s opékáním byl už „třešničkou na dortu“ pěkně prožitého
odpoledne.
Na příští pouť 1. 5. 2017 chystáme mimo jiné ještě
ukázky řemesel, s tím, že si je budou moci děti vyzkoušet a nějaké výrobky si i odnést, aby zažily, co hezkého
nebo užitečného lze rukama vytvořit oproti virtuálním dovednostem, které jsou dnes tak vyzdvihovány.
Od 7. do 9. října 2016 proběhne další „jeskyňářský“ víkend pro otce s dětmi, jehož smyslem je vytvořit
prostor pro společné zážitky otců a dětí při expedici do veřejnosti nepřístupných jeskyní za doprovodu zkušených jeskyňářů. Samozřejmě nechybí ani společenství při modlitbě a stolu a nedělní několikakilometrové putování na mši svatou.
Jako poslední aktivitu nabízíme jednodenní postní duchovní obnovu pro muže, kterou pořádáme v prostorách kapucínského kláštera v Olomouci. Muži, kteří se účastní (bez ohledu na věk), mají možnost naslouchat promluvám kněze, obohatit se v rozhovorech
v malých skupinkách, soukromě rozjímat nebo přijmout odpuštění ve svátosti smíření. Duchovní obnova pak končí mší svatou.
Všechny muže a otce zveme na některý z těchto programů a nabízíme možnost prohloubit svůj vztah k Bohu a k těm, kteří nám
byli svěřeni a zažít bratrské společenství plné důvěry, pomoci, ale i humoru.		
 Josef Záboj

Misijní kongres dětí:
„Celou zemi ať naplní Boží sláva!“ (Ž 72,19)

Papežská misijní díla a farnost Nymburk společně připravili 6. celostátní Misijní
kongres dětí. Ten se bude odehrávat právě v Nymburku v sobotu 1. října. Téma setkání
malých misionářů zní: „Celou zemi ať naplní Boží sláva!“ (Ž 72,19)
Zváni jsou malí i velcí členové Misijních klubek, děti ze základních i středních
škol, ministranti, skauti, rodiny s dětmi
PROGRAM SETKÁNÍ
a ostatní, kteří budou chtít prožít den plný
9.00 Příjezd a registrace
misijních zajímavostí, her inspirovaných
10.00 Mše svatá s biskupem Karskutky milosrdenství a cestu Nymburkem
lem Herbstem, volný čas na
za postavami některých misionářů z hisseznámení, oběd z vlastních
torie církve. Prožijeme společné slavení
zásob, divadelní představení
eucharistie, poznávání papežských misií
12.00 Začátek misijního putování
a konkrétně Papežského misijního díla
Nymburkem, kde se seznádětí. Bude zde připraven velký výběr mimíme s několika významnýsijních materiálů, které PMD vydávají na
mi misionáři a pokusíme se
pomoc chudým lidem v misiích.
postavit misijní kostel a neDěti v Misijních klubkách se na konmocnici.
gres
již dávno připravují. Už od února se seznamovaly se životy významných misionářů,
16.00 Požehnání a rozeslání
řešily různé s nimi spojené úkoly a také se mohly účastnit fotografické, výtvarné nebo
Přivezte s sebou plastová víčka od
literární soutěže. Každý měsíc byl přidán i úkol týkající se skutků tělesného nebo duPET lahví, výtěžek za ně bude vyuchovního milosrdenství.
žit na projekty Papežského misijního
Každý, kdo se chce kongresu zúčastnit, se zaregistruje nejpozději do 15. září, a to
díla dětí.
prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.missio.cz
Více informací nejdete na stránkách: www.missio.cz, případné dotazy můžete
psát také na e-mail: pmd@missio.cz		
 Martina Orlovská

CENTRUM PRO ŠKOLY / HLASY A OHLASY
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Milion dětí se modlí růženec

Děti celého světa se 18. října společně zúčastní modlitebního setkání „Milion dětí se modlí růženec“.
Již tradiční modlitební setkání by mělo začínat v 9 hodin, ale protože toto datum letos připadá na
úterý, je určitě možné se v rámci možností sejít s dětmi i v jinou dobu. Důležitý je úmysl modlit se
s dětmi celého světa za mír ve světě i v rodinách.
Název a cíl dostala akce od sv. Pia z Pietrelciny, který řekl: „Když se milion dětí pomodlí růženec,
svět se změní.“ Iniciativy se ujala německá katolická nadace Kirche in Not, která vyzývá děti každý rok
k účasti a vydává jim potřebné materiály.
V naší arcidiecézi se již této akce účastní mnohé školy, farní skupinky a rodiny s dětmi pravidelně.
Srdečně zveme i letos co nejvíce dětí, aby se spolu se svými rodiči, kněžími, katechety i učiteli
připojily k této iniciativě. Budeme se modlit radostný růženec. Pokud máte zájem, rádi vám pošleme
letáček s rozjímáním k jednotlivým tajemstvím.
Celosvětová eucharistická adorace dětí
Adorace probíhá každý rok vždy první říjnový pátek. Letos se bude její 14. ročník konat 7. října.
Myšlenka na eucharistickou adoraci dětí vznikla jako plod Roku růžence vyhlášeného Janem Pavlem II. v roce 2003, a byla realizována nejprve na území státu Minneapolis. Později se zásluhou Světového apoštolátu Fatimy rozšířila
nejprve na celé území USA, nyní je již slavena na celém světě a účastní se jí děti z více než 140 národů.
Shromážděme se s dětmi okolo oltáře a pomozme jim, aby mohly objevit tichou, milující přítomnost Ježíše v eucharistii, modlit
se za své rodiny a za mír ve světě.
Materiály k těmto akcím: Centrum pro školy, Helena Polcrová, e-mail: polcrova@arcibol.cz, tel. 587 405 255
Pozvánky nejen pro učitele
V rámci programu Vstupy do škol s náboženskými tématy zveme na seminář „Lidová tradice Dušiček a Halloweenu“.
Obsahem semináře je objasnění původu svátků a rozdíl v jejich slavení. Praktické ukázky a možnosti slavení svátku Dušiček.
Seminář se uskuteční v Olomouci 1. října v budově kurie, Biskupské nám. 2. v době od 9.30 do 13 hod. Seminář je akreditovaný
v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Zájemcům z řad pedagogů vystavíme zdarma osvědčení.
Přihlášky zasílejte do 30. září: e-mail: polcrova@arcibol.cz, při žádosti o osvědčení uvádějte ještě váš titul a datum narození
Seminář o české křesťanské poezii
Centrum pro školy zve na seminář s názvem „Česká křesťansky orientovaná poezie (od konce 2. světové války po současnost)“,
který pro zájemce z řad pedagogů i širší veřejnosti připravuje Mgr. Jana Hajdová, absolventka bohemistiky FF UP Olomouc. Seminář
se uskuteční 8. října na Velehradě od 9 do 16 hod. v sále kardinála Špidlíka (vedle infocentra). Tento seminář je akreditován v rámci
Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na ministerstvu školství, a proto si mohou pedagogové zažádat o osvědčení za účast
na semináři.
Přihlášky a další informace: Helena Polcrová, tel. 587 405 255, e-mail: polcrova@arcibol.cz Přihlášky zasílejte e-mailem nejméně
dva dny před konáním semináře. Pokud budete žádat o osvědčení, připište ještě titul a datum narození.
 Helena Polcrová

Pěší pouť za umělce proběhla podesáté
Stejně jako v předchozích letech se počátkem srpna sešla skupina, čítající letos celkem 18 osob z Čech, Moravy a Slovenska, aby
společně putovali z Luhačovic na Turzovku kopcovitou krajinou Vizovických vrchů, Bílých Karpat, Javorníků a Kysucou, užívali si
zeleně lesů a luk a kochali se úchvatnými výhledy do okolní krajiny při desátém ročníku pěší poutě za umělce.
Putujících účastníků bylo vždy okolo 15, protože někteří dříve odjeli, jiní zase později přijeli. Poutníky doprovázelo i vozidlo, jehož
řidič byl zároveň vrchním kuchařem. Poutníci tak měli společné jídlo a scházeli se každodenně nejen u slavení mše svaté, ale také
prožívali společně agapé.
První den poutě odstartoval na svátek sv. Ignáce z Loyoly (31. července) mší svatou v Pozlovicích, do cíle poutníci došly o svátku
Panny Marie Sněžné (5. srpna) na slovenské mariánské poutní místo Turzovka a poslední mši svatou slavili v sobotu o svátku Proměnění Páně (6. srpna) spolu s místním farářem P. Ondrejem Sabó.
V druhé půli poutě poutníci oslavili svátek sv. Jana Marie Vianneye, a to v kostele Panny Marie Karmelské v Karolince, kde po mši
svaté zazněly texty o sv. Terezii z Lisieux. Spolu s jejími myšlenkami a básněmi v podání Martiny Pavlíkové je hudebně doprovodily
zobcové flétny, zpěv a violoncello interpretek Renaty Šňupíkové a Aleny Čípové. S nově vytvořenou mozaikou, která chrámu dominuje, a téměř zaplněným kostelem se vytvořila nádherná a silná atmosféra, ve které se slova sv. Terezie hluboce dotkla všech posluchačů.
Podobný účinek měla i anglická duchovní poezie, umocněná houslemi a zpěvem Veroniky Pavlové, která zazněla v první půli
poutě, v kostele sv. Václava v Brumově. Zahájení poutě v kostele Svaté rodiny v Luhačovicích v neděli 31. července zase provázelo
svátostné požehnání od olomouckého generálního vikáře Mons. Josefa Nuzíka, a také svita D mol J. S. Bacha v podání violisty Pavla
Březíka ze zlínské Filharmonie B. Martinů.
Závěr poutě na Turzovce pak opět zpříjemnila anglická duchovní poezie, konkrétně dílo G. M. Hopkinse. Dvě básně tohoto významného anglického básníka, jezuity žijícího v 19. století, doplnily úryvky z Písma, z proroka Izaiáše a z Janova evangelia, v podání
M. Pavlíkové a V. Pavlové.
Letošní pouť měla i svou premiéru, a to v Jestřabí, kde se v místním kulturním domě uskutečnilo společenské setkání i s tancem.
K němu hráli místní muzikanti, mezi nimiž byl i mistr houslař Dominik Matúšů, jehož dílnu měli poutníci možnost navštívit. Tento
večer se uplatnily také pohádky hudebního skladatele Ilji Hurníka z knihy Jak se hraje na dveře.
Pěší pouť za umělce 2016 byla velmi pestrá jak v putování, tak náplní kulturně uměleckého programu.
 Martina Pavlíková

14

OLDIN • 9 / 2016

CENTRUM PRO MLÁDEŽ

„Zanechejte stopu,“ vyzval papež mladé v Krakově
Šest tisíc mladých Čechů se v červenci zúčastnilo Světového dne mládeže v Krakově. Setkali se tam s papežem Františkem
a více než dvěma miliony dalších mladých z téměř 200 národů.
„Pravda je však jiná, drazí mladí, nepřišli jsme na svět „vegetovat“, mít se pohodlně a dělat ze života pohovku, která nás uspává. Naopak, přišli jsme kvůli něčemu jinému. Abychom zanechali
stopu,“ sdělil papež během tradiční sobotní vigilie. Dále mladé
vyzval, aby si nenechali vzít svobodu.
Z olomoucké arcidiecéze se do Krakova vydalo téměř 1400
mladých lidí, měli během týdenního programu možnost navštívit
mnoho přednášek, koncertů, sportovních aktivit nebo vyzkoušet
různé formy modlitby.
„Z českého programu mě zaujala modlitba korunky k Božímu
milosrdenství, bylo to jedinečné. Moc mě také bavilo každé ráno
chodit běhat s dalšími poutníky, líbilo se mi, kolik lidí se připojilo
i přes nepřízeň počasí,“ komentoval Tomáš z litoměřické diecéze.
„Úžasným zážitkem bylo pro mě to, že jsem ve čtvrtek na
Blonich při přivítání viděl papeže tak na 4 metry, a dokonce kolem mě dvakrát projel a vystoupil z papamobilu,“ navázal Ondra
z olomoucké arcidiecéze.
Papež František také v závěru nedělní mše svaté oznámil místo konání dalšího setkání, to bude v roce 2019 v Panamě.
 Anna Sýkorová
Krakov. Světové setkání mládeže. Od začátku jsem toužila
tam jet a prožít několik dní v úzkém kontaktu s Pánem, načerpat síly, abych mohla předávat dál. Setkání to bylo krásné, plné
radosti, krásných setkání a mnoho zážitků a je nemožné je tu
všechny napsat. Moc jsem se těšila, ale zároveň jsem byla plná
očekávání, jaké to všechno bude.
První týden setkání jsme byli ubytovaní v polských rodinách
opolské diecéze. Když jsme jeli autobusem z Olomouce do naší
farnosti Kielcza, byla jsem zvědavá, jak se budeme bavit a domlouvat. Nakonec se ale všechny tyto obavy zcela ztratily. Poláci
byli velmi přátelští a otevření. A i přesto, že na nás čekali už dvě
hodiny, přivítali nás s nadšením. Na začátku našeho týdne jsme
byli spíše takové samostatné jednotky uprostřed polské farnosti,
ale postupem času jsme se začali více bavit a i přes obávanou
jazykovou bariéru jsme si rozuměli. Začali jsme si rozumět tak,
že při loučení došlo i na slzy. Přišlo mi, že jsme se nejvíce sblížili
tím, že jsme společně hodně zpívali a vzájemně se učili nějaké
české a polské písničky. A také jsme se naučili polsky hymnu světových dní. To jsme pak využili na mezinárodních programech.
Bylo krásné vidět, jak z těch polských mladých vyzařuje něco,
co nám mnohdy chybí. Takové nějaké zapálení pro Pána. Takové
zapálení, které jde vidět i navenek, takové, které si nenechávají

Snímky Člověk a víra

jen pro sebe, ale šíří to mezi ostatní. S polskými mladými jsme
navázali krásná přátelství a už se těšíme, až se opět uvidíme (už je
to naplánované). Když jsme po smutném loučení přijeli do Krakova, tak jsme postupně začínali nasávat atmosféru zaplněných
tramvají, nekonečných řad na záchod a nekončících průvodů
mladých. Prostě takové situace, kdy se nemůžeš zastavit, musíš
jít dál, jinak tě lavina dalších a dalších lidí strhne s sebou.
Pro mě velmi silným zážitkem byla zahajovací mše svatá. Byla
jsem vybrána za ČR a měla jsem možnost být na mši svaté úplně
vpředu na podiu, kde bylo zastoupeno několik zemí. Takže tam
bylo hodně různých národností a já jsem seděla vedle nějakého
kluka z Kazachstánu. Byl to neskutečný zážitek vidět tolik lidí
z podia. Pořád jsem nemohla uvěřit tomu, že je tu tolik tisíců
lidí a právě já mohu být na podiu a přímo vidět na oltář a průběh mše svaté. Říkala jsem si, proč právě já? Proč ne někdo jiný
z těch lidí okolo? Bylo to moc krásné, vidět tolik mladých, jak
jsou nadšení pro Pána. Uvědomila jsem si, že je to neskutečné,
že tolik lidí jde za stejným cílem. Všichni jdou za Pánem, všichni
směřují k tomu jedinému cíli našeho života. Moc mě to povzbudilo. Je to úplně něco jiného, když člověk vidí, že tolik mladých ze
všech koutů světa věří a následují stejného Boha. Člověka hodně
povzbudí, obzvláště nás mladé, že najednou vidíme, že ve světě
nejsme sami, kteří jdeme za Pánem. A najednou to všechno opět
nachází větší smysl. Pochopila jsem, že to, že jsem tam zrovna
já mohla být, má nějaký záměr, Bůh mě tam chtěl. Chtěl, abych
viděla tolik mladých, abych viděla, že on je ten největší a on může
úplně všechno. Bylo krásné vidět že, tolik lidí se dokáže ztišit. Být
na jednom místě a ztišit se kvůli tomu, že se děje něco velkého,
proměňuje se Tělo a Krev Páně. Bylo to až nepopsatelné. Zažít to
ticho a cítit že všichni se soustředí jen na jednoho…
Po mši svaté se společně zpívalo: „Jesus Christ You Are My
Life“ (Ježíši Kriste, ty jsi můj život). Na podiu jsme se drželi za
ruce a společně se houpali do rytmu. Cítila jsem neskutečnou
radost, dojetí a Boží přítomnost. Nějak jsem pochopila, že jsem
na tom místě jen proto, že mě tam Bůh chtěl a proto, že mě má
rád jako nikdo na světě. Pochopila jsem ta slova a dostala jsem
takovou jistotu, že to co zpívám, je vlastně podstata mého já. Nejdůležitější je přece to, aby Bůh byl náš život. Bylo to úžasné.
Celé setkání jsem pak prožívala úplně jinak. Byla jsem šťastná, že jsem mohla být s Pánem.
Chtěla bych povzbudit mladé, aby neváhali a nebáli se nějakého dalšího setkání zúčastnit, aby nezůstávali v anonymitě a aby
využili možností a darů, které se obzvlášť v tomto Svatém roce
milosrdenství nabízejí. Možnost bude třeba hned příští rok na
Celostátním setkání mládeže v Olomouci. Tak neváhej a pojeď
taky!
 Zdislava Nedvědová
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Z E Ž I V O TA B O H O S LO V C Ů
První ročník studijního programu Johannes

Studovat v Římě bylo donedávna výsadou jenom hrstky budoucích teologů. Díky
spolupráci představených české Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě s olomouckou a pražskou teologickou fakultou však byl v uplynulém akademickém roce spuštěn nový studijní program s názvem Johannes, který dává nejen bohoslovcům možnost
dvousemestrálního studia na Papežské lateránské univerzitě ve Vatikánu. Prvními dvěma
„pokusnými“ účastníky byli seminaristé Dmytro Romanovský za Prahu a Václav Škvařil za Olomouc.
Vš e z a č a l o
v září loňského
roku čtyřtýdenním intenzivním kurzem
italštiny a překonáváním teplotních i kulturních rozdílů.
Následovalo
klasické studium teologie
v italském jazyce spolu s normální kněžskou
formací v české
koleji, i když
Snímek Václav Škvařil
v počtu 14 bohoslovců přece mírně specifickou. Po složení všech zapsaných zkoušek se spokojení
účastníci vrátili zpět a s sebou si odvezli mnoho zážitků a nových přátelství s našinci
i těch mezinárodních. Není divu, že zájem o druhý ročník programu Johannes vysoce
přesahoval jeho kapacitu.		
 Václav Škvařil

Ohlédnutí se za SDM v Krakově

Poslední červencový týden se konaly Světové dny mládeže v Polsku. Do Krakova
se sjelo přes 2,5 milionu mladých lidí z celého světa. Z České republiky se na tuto pouť
vydalo šest tisíc mladých a s nimi i asi 25 seminaristů. Šest bohoslovců z olomouckého
semináře se zapojilo do organizace v rámci přípravného týmu. Celkem jsme byli zapojeni ve třech skupinkách: doprava, úklid a doprovázení biskupů. Myslím, že setkání bylo
pro všechny velkým povzbuzením ve víře i krásný důkaz existence živého společenství
církve.
Kromě programu
v Českém národním
centru jsme se také
mohli účastnit programu s papežem Františkem, který k nám čtyřikrát promluvil. Přes
všechny krásné myšlenky ve mně nejvíc
rezonuje ta, že „štěstí
není na pohovce“ čili
z naplnění života v jednoduchém a laxním
přístupu, ale v Lásce.
A to si myslím, že je
pro nás seminaristy
důležité si uvědomit.
Závěrem zbývá jen
říci, že už se teď těšíme
Snímek Jiří Dyčka
na další podobně krásné a hluboké okamžiky, které budeme moci zažít v roce 2019 na Světových dnech mládeže v Panamě.		
 Jiří Dyčka

Výzva jménem Antiochie

Letošní léto strávili bohoslovci opět
na nejrůznějších povinných praxích, které
se rok co rok opakují, specificky pro jednotlivé ročníky. První ročník měl o prázdninách před nástupem do druhého ročníku speciální praxi s mládeží. Na výběr
bylo z několika možností, jak se zapojit do
spolupráce na pastoraci mládeže. Jednou
z variant bylo zapojit se do činnosti společenství Antiochie, které pořádá každý rok
celoprázdninový program v jedné české
a v jedné moravské obci.
Letošními lokalitami byly Bělá pod
Bezdězem (Čechy) a Dlouhá Loučka (Morava), kde se však pro nedostatek účastníků musel zrušit poslední ze čtyř turnusů,
tj. program v posledních dvou srpnových
týdnech. Vedoucími jednotlivých dvoutýdenních turnusů v obou lokalitách byli
kněží, nebo bohoslovci. Jejich týmy pak
byly různě početné a tvořily je buď opět
jednotliví bohoslovci, nebo spíše mladí,
kteří chtějí na tomto díle spolupracovat.
Cílem jejich úsilí bylo přiblížit lidem v jejich obcích křesťanskou víru nenásilnou
formou a také jim svým úsilím zpříjemnit
prázdninový čas. V Čechách byla situace
jiná než na Moravě, protože česká Antiochie se pořádá letos v Bělé již potřetí
(a naposledy – pak se na tři roky přesune jinam; na Moravě se mění lokalita rok
co rok). Myslím si, že úsilí všech, kdo se

Snímek Jan Stejskal

snažili o poctivé dílo Antiochie a pořádali duchovní kulturní sportovně pohybové umělecké hudební a jiné programy,
má navzdory všem obtížím velikou cenu.
Kromě obyčejné lidské radosti z krásně
prožitých chvil, přinesla tato akce i své
duchovní plody, které se budou většinou
ukazovat teprve s větším či menším časovým odstupem.
Pán ať odplatí svým požehnáním všem
zapojeným a všem jejich dobrodincům,
kteří je provázeli duchovní či hmotnou
pomocí, nebo i obyčejnou lidskou vlídností a přízní.
 Jan Stejskal

16

OLDIN • 9 / 2016

Z DIÁŘE
ARCIBISKUPSTVÍ
ZÁŘÍ 2016

1. 9. čtvrtek
8.00 hod. • Veselí nad Moravou – mše svatá u příležitosti
zahájení školního roku na Církevní základní škole • generální vikář Mons. Josef Nuzík
9.00 hod. • Prostějov – Svatý Kříž – mše svatá u příležitosti zahájení školního roku a otevření nových prostor školy
• arcibiskup Jan
3. 9. sobota
11.30 hod. • Svatý Hostýn – pouť Charity ke Svaté bráně •
arcibiskup Jan
15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Kyjov a Veselí nad Moravou) • arcibiskup Jan
4. 9. neděle
9.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť členů Matice svatohostýnské • arcibiskup Jan
9.30 hod. • Holešov – mše svatá u příležitosti dožínek •
generální vikář Mons. Josef Nuzík
15.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá –
XXI. pouť Matice svatokopecké • biskup Josef
5. 9. pondělí
9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – mše svatá k zahájení denního studia na Caritas‑VOŠs • arcibiskup Jan
9.30 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá u příležitosti zahájení školního roku na Arcibiskupském gymnáziu • biskup Josef
7. 9. středa
10.00 hod. • Velehrad – pouť vdov ke Svaté bráně • arcibiskup Jan
9. 9. pátek
9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – mše svatá k zahájení kombinovaného studia pro Caritas‑VOŠs •
biskup Josef
10.30 hod. • Olomouc – Teologický konvikt – mše svatá
a Veni Sancte Spiritus • arcibiskup Jan
10. 9. sobota
9.30 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá u příležitosti
setkání absolventů Univerzity Palackého v Olomouci
• arcibiskup Jan
10.00 hod. • Šumvald – biřmování – biskup Josef
11.30 hod. • Olomouc – dóm – pouť rozvedených ke Svaté
bráně • arcibiskup Jan
11. 9. neděle
10.00 hod. • Valašské Klobouky – hodová mše svatá a žehnání pastoračního domu • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Kladky – biřmování • biskup Josef
12. 9. pondělí
18.00 hod. • Velehrad – žehnání kaple ve Stojanově gymnáziu • biskup Josef
13. 9. úterý
9.00 hod. • Olomouc – Svatá Anna – mše svatá pro setkání
pracovníků Center pro rodinu • arcibiskup Jan

14. 9. středa
18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá ve výroční den
úmrtí arcibiskupa Františka Vaňáka • arcibiskup Jan
16. 9. pátek
11.00 hod. • Velehrad – mše svatá u příležitosti 100. výročí
gymnázia • arcibiskup Jan
14.30 hod. • Olomouc – Caritas‑VOŠs – mše svatá u příležitosti 20. výročí Caritas-VOŠs • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Uherské Hradiště – mše svatá k 25. výročí
založení Oblastní charity • biskup Josef
17. 9. sobota
10.00 hod. • Cholina – biřmování • arcibiskup Jan
13.00 hod. • Olomouc – Výstaviště Flora – dožínky Olomouckého kraje • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání (Zábřeh a Šumperk) • arcibiskup Jan
16.00 hod. • Pavlovice u Přerova – biřmování • biskup
Josef
18. 9. neděle
10.00 hod. • Dolní Němčí – biřmování • arcibiskup Jan
10.30 hod. • Střílky –biřmování • biskup Josef
19. 9. pondělí
9.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá k zahájení akademického roku na Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého • arcibiskup Jan
24. 9. sobota
10.00 hod. • Mysločovice – biřmování • arcibiskup Jan
11.00 hod. • Štíty-Heroltice – žehnání nového zvonu •
biskup Josef
15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za obnovu rodin
a kněžská povolání (Vyškov a Prostějov) • arcibiskup Jan
25. 9. neděle
10.00 hod. • Branky – biřmování • biskup Josef
10.30 hod. • Hluk –biřmování • arcibiskup Jan
28. 9. středa
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá ke cti sv. Václava
pro pouť veřejných činitelů • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Mysločovice – žehnání zvonkohry a nového
hasičského auta • generální vikář Mons. Josef Nuzík
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní zpívané nešpory
(Arcibiskupský kněžský seminář) • arcibiskup Jan
29. 9. čtvrtek
8.30 hod. • Uherské Hradiště – františkáni – mše svatá pro františkánské misie • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Velehrad – mše svatá k 93. výročí úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana • arcibiskup Jan

Uzavřeno k 18. 8. 2016
Změna programu vyhrazena

