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Dopis národního ředitele Papežských misijních děl
k Misijní neděli 23. října 2016
Vážení a milí bratři a sestry, srdečně vás zdravím.
Již za několik dní budeme slavit jubilejní Světový den misií, u nás
známý spíše pod názvem Misijní neděle. V roce 1926 ho ustanovil papež Pius XI. ...
(strana 2)

Pastýřský list k volbám 2016
Drazí bratři a sestry,
vím, že někteří z vás nemají rádi, když v kostele slyší
o věcech hospodářských či politických. Jiní mi zase vyčítají, že dávám málo informací. Prosím tedy o trochu
trpělivosti a pozornosti všechny. Považuji za potřebné
vás seznámit s věcmi, o kterých slyšíte z úst politiků či
novinářů…
(strana 11)
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MISIJNÍ NEDĚLE

Dopis národního ředitele Papežských
misijních děl k Misijní neděli 23. října 2016
Vážení a milí bratři a sestry, srdečně vás zdravím.
Již za několik dní budeme slavit jubilejní Světový den misií, u nás známý spíše pod názvem Misijní neděle. V roce 1926 ho ustanovil papež Pius XI. a letos je to tedy již 90 let, co se věřící ve všech katolických farnostech světa během Misijní neděle společně modlí
a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech
skrze Papežské misijní dílo šíření víry. Ze získaných prostředků se zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším ve více než
tisícovce diecézí světa.
Každý křesťan by měl na základě svého křtu uskutečňovat misijní povolání, a tak šířit radost Božího království. Misijní neděle má
tuto skutečnost připomenout a pomoci nám toto povolání rozvíjet. Zkušenost ukazuje, že misijní tematika je jedním z nejúčinnějších
prostředků pro oživení víry. A papež František zdůrazňuje, abychom se stále více stávali společenstvím misionářů, kteří jsou plni porozumění, mají široké srdce a radostnou tvář.
Mohu to z vlastní zkušenosti potvrdit například z poslední cesty do Bangladéše, kde jsme na každém kroku zažívali opravdovou
radost a štěstí z žité víry prostých lidí. Viděli jsme jejich vděčnost za pomoc, která se jim prostřednictvím štědrosti dárců z naší země
dostává. Díky podpoře např. vzdělání místních lidí, se jim stále více otvírají možnosti lepšího života a jednou přijde čas, kdy nejen sami
podporu potřebovat nebudou, ale budou moci svou podporu nabízet tam, kde bude potřeba.
Papež František v jedné ze svých promluv řekl, že: „ církev nepotřebuje byrokraty a pilné funkcionáře, nýbrž nadšené misionáře,
stravované horlivostí nést všem útěšné Ježíšovo slovo a Jeho milost. To je oheň Ducha Svatého. Pokud církev tento oheň nepřijme
nebo mu nedovolí vstoupit, stane se studenou či vlažnou církvi, která nebude schopna dávat život, protože bude tvořena jen studenými a vlažnými křesťany.“
Proto vás pro následující sbírku Misijní neděle prosím, otevřete svá srdce a umožněte svým darem podpořit strádající bratry
a sestry.
Vzpomeňme na misionáře, kteří často za cenu svého života svědčí o Božím království v těch nejvzdálenějších a nejvíce problematických místech. Svěřme naše snažení Marii, Matce Misionáře světa.
Ze srdce vám žehnám.			
 Leoš Halbrštát
národní ředitel Papežských misijních děl

MISIJNÍ NEDĚLE
Misijní most modlitby

Sobota před Misijní nedělí ve 21.00 hod.
Oslavme spolu Misijní neděli. Světový den modliteb za misie s sebou přináší kromě pravidelných bohoslužeb a misijních sbírek na
projekty Papežského misijního díla šíření víry i řadu dalších aktivit, které vycházejí z misijního nadšení mnoha lidí. Informujeme
a zveme:
Misijní neděle má svá pravidla
Všechny peníze, které Papežská misijní díla sesbírají ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě, tvoří Fond solidarity
pro zřízení programu všeobecné pomoci. Peníze věřících, které PMD sesbírají v diecézích, se musí všechny rychle a pravidelně odevzdávat národní kanceláři. Tyto peníze, sesbírané pro misie ad gentes na Světový den misií nebo při jakékoliv jiné příležitosti‚ v každé
diecézi, farnosti a institutu katolického světa, se nesmí použít na jiné účely. (Stanovy PMD čl. 61, 62)

Zapojte se do misijního mostu modlitby

V roce 1926 vyhlásil Svatý otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Světový den modliteb za misie, který od té doby na
celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry. Tento den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují
projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích). Letos opět přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby (dále MMM), v předvečer Misijní neděle, tj. v sobotu 22. října ve 21.00 hod.
Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře,
chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.

Podněty k prožití misijní neděle

Národní kancelář PMD pro vás připravila řadu námětů, kterými lze slavení Misijní neděle obohatit. Jde např. o misijní přímluvy, komentář k obětním darům a texty misijní vigilie.
Oslavy Misijní neděle lze také spojit s návštěvou nemocných, promítáním filmu, misijním dnem, putovní výstavou, koncertem, besedou či misijním dnem. K dispozici je též poselství Svatého otce Františka k Světovému dni modliteb za misie a dopis národního ředitele PMD k Misijní neděli. V mnoha farnostech kromě účasti na mši svaté na Misijní neděli již od začátku měsíce října se lidé modlí
misijní růženec, uskutečňují adorace za misie, připravují děti na vstup do Misijního klubka, chystají pestré misijní nástěnky. Nechybí
ani tradiční akce PMD, jako např. Misijní jarmark a Misijní koláč.
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Pastýřský list k volbám 2016
Drazí bratři a sestry,
vím, že někteří z vás nemají rádi, když v kostele slyší o věcech hospodářských či
politických. Jiní mi zase vyčítají, že dávám málo informací. Prosím tedy o trochu trpělivosti a pozornosti všechny. Považuji za potřebné vás seznámit s věcmi, o kterých
slyšíte z úst politiků či novinářů. Někteří z nich pravidelně před volbami útočí na
církev, kritizují restituce, obviňují nás z touhy po majetku či ze záliby podávat soudní
žaloby. Nechci je odsuzovat a tvrdit, že to dělají z nenávisti k církvi. Domnívám se, že
to dělají především proto, aby získali voliče z řad těch, kteří nemají církev rádi, a věřícím vzkazují, že o jejich hlasy nestojí. Jejich informace jsou často neúplné či docela
nepravdivé a probouzejí náboženskou nesnášenlivost.
Církev restitucemi nezbohatne. Naopak, vydělá na nich stát, protože sice vrátí
některý majetek často úplně zdevastovaný a jiný proplatí, ale přestává církvím dávat
peníze na platy duchovních. Tehdejší vláda tlačila na restituce právě proto, aby mohla
přestat platit církve. Nechala totiž zaregistrovat mnoho nových náboženských společností, a pokud by nezrušila zákon o financování církví, musela by platit všechny,
což by ji stálo daleko víc, než celé restituce. Už letos dostáváme od státu o pět procent
méně, příští rok o deset, pak o patnáct, až k nule. Na provoz církve a na platy kněží si
musíme vydělat, nebo se složit ve sbírkách. Jedním ze zdrojů budou vrácené lesy, kterých jsme ale dosud dostali jen 70 %. Jiným zdrojem budou výnosy z investovaných
peněz, které dostáváme jako finanční náhradu. Z těch jsme zatím koupili například
zemědělský statek. Třetím zdrojem budou příspěvky farností na platy kněží.
Kněžské platy a platy všech našich zaměstnanců nejsou vysoké. Jsou hodně menší, než je průměrný plat, nebo plat učitelů či zdravotníků. Při tom téměř všichni naši
zaměstnanci mají vysoké školy. Průměrná hrubá mzda v ČR je 26 480 Kč, průměrná
mzda učitelů státních základních škol před slíbeným navýšením, které jim přejeme,
je 22 735 Kč. Průměrná mzda kněží a všech našich zaměstnanců je 18 301 Kč. Také
by se hodilo nějaké navýšení, ale zatím na ně opravdu nemáme.
Proč se některé farnosti soudí s obcemi? V rozporu se zákonem získaly některé
z nich desítky hektarů farních polí. Starosta řekne, že to uznává a rád by to vrátil, ale
bojí se, že ho obviní opozice a tak sám doporučí, aby to rozhodl raději soud. Arcibiskupství se soudí například o pozemky v lesích. Ne o lesy, ale o nevydané lesní cesty
nebo místa na skládku dřeva v našich lesích. K hospodaření v lese jsou tyto pozemky
nutné. Když to Lesy ČR odmítly vydat, není jiné řešení.
Já nejsem odborník na ekonomiku, ale mám odborníky a poradce z vašich řad
a jsem jim za pomoc upřímně vděčný. Rád bych, abyste měli důvěru a pokoj v srdci a zároveň argumenty, kterými můžete odpovídat těm, kteří vás jako členy církve
napadají. My můžeme být hrdí na velkorysost, s níž přistupujeme ke státu, obcím
i ostatním církvím. Můžeme být hrdí na zodpovědnost za sebe i společnost, které
sloužíme. Nedejte se zmást některými politiky, kteří útočí na církev. Nedejte se znechutit nepravdivým obviňováním. Ba řekněme si, že je to tak normální. Pán Ježíš
přeci předpověděl, že budeme špiněni a pronásledováni pro jeho jméno. Vnitřní sílu
ukážeme tím, že budeme milovat i ty, kteří nás nenávidí, že jim budeme přát dobro
a taky se za ně modlit. To je postoj Ježíšův.
Děkuji vám za pochopení i spolupráci a všem ze srdce žehnám.
 arcibiskup Jan
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A K T UA L I T Y
Teologická fakulta
otevírá kurz spirituality
pro veřejnost

Pro ne-teology z řad širší veřejnosti
připravila Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nový kurz nabízející orientaci
v duchovním životě a spiritualitě současného světa. Každá z jeho dvou částí
zahrnuje celkem jedenáct večerních
setkání vždy v úterý od 18 hod., první přednášky budou již v úterý 4. října 2016 v aule teologické fakulty.
Jak se zorientovat ve spiritualitě dnešní společnosti? Má pro současného člověka smysl modlitba? Jaké jsou kritické okamžiky duchovního života? Jaké bohatství
přináší mistři duchovního života křesťanského Východu a Západu? Odpovědi
na tyto a další otázky přináší nový cyklus
přednášek, který pod názvem Večerní
studium spirituality připravila Katedra
pastorální a spirituální teologie formou
celoživotního vzdělávání.
Přednášky, které povedou Luisa Karczubová a Michal Altrichter z pořádající
katedry a také její vedoucí Pavel Ambros,
nabídnou v podzimní části témata krize duchovního života, teologie modlitby
nebo spirituality křesťanského Východu
a Západu.
Na jaře si zájemci budou moci vybrat
kurz k dějinám křesťanské spirituality
v antice nebo v období od raného středověku po Druhý vatikánský koncil. Orientaci v současném náboženském světě poskytnou přednášky věnované křesťanské
spiritualitě dnes. S užitkem se ho mohou
zúčastnit i ti, kdo nemají odborné teologické vzdělání, mají však zájem prohloubit
nebo restartovat svůj duchovní život.
Podrobné informace najdou zájemci
na stránkách katedry: http://www.cmtf.
upol.cz/menu/struktura-cmtf/katedry/
katedra-pastoralni-a-spiritualni-teologie/
menu/aktualni-informace/.
Přihlášky: http://www.cmtf.upol.cz/
skupiny/zajemcum-o-studium/celozivotni-vzdelavani/
 (ado)

Pastýřský list k zakončení
Roku milosrdenství
Drazí bratři a sestry,
blíží se konec Svatého roku milosrdenství. Papež František zavře Svatou bránu
v Římě na Slavnost Krista Krále. Naše brány se zavřou o týden dřív. V tomto roce
jsme zakusili mimořádný čas milosti a milosrdenství, příležitost k pokání i odpuštění,
smíření s Bohem i lidmi, zkušenost nové svobody. Snad se uzdravily i některé naše
mezilidské vztahy. Skrze skutky milosrdenství jsme mohli zakoušet blízkost Boha,
ba jeho přítomnost, či dokonce jeho působení v nás, protože On je Láska a bez něho
není možný žádný skutečný skutek lásky. Skrze dobré skutky jsme měli příležitost
přinášet Boha do světa a lidem umožňovat setkání s ním.
Snad je nyní čas si některé chvíle a zkušenosti milosrdenství připomenout a také
o nich vyprávět druhým. Jistě je však čas, abychom radostně děkovali Bohu za to, že
on sám nám projevil milosrdenství, že nám ukázal, jak soucitná láska dovede doplňovat dluhy jiných a branou milosrdenství nacházet východiska i ze situací, které
jsou pro spravedlnost bezvýchodné. Spolu s Pannou Marií můžeme zpívat: Velebí má
duše Hospodina, protože veliké věci mi učinil ten, který je mocný. Nejlepším projevem vděčnosti však bude, když i v dalších dnech a letech budeme pokračovat v tom,
co nás letos Pán naučil.
Před zakončením Svatého roku nás ještě čeká vzpomínka na věrné zemřelé a my
máme příležitost si připomenout poslední ze skutků milosrdenství, kterým je pohřbívat zemřelé a za živé i zemřelé se modlit. Lidé živí, kteří se nacházejí v nějaké nouzi,
probudí snadněji náš soucit, než zemřelí, které už nevidíme, pokud nejde o příbuzné
či přátele. Proč je důležitá láska k zemřelým? Protože vyrůstá z křesťanské víry v život
věčný a zároveň ji posiluje. Těla zemřelých si zaslouží úctu, protože jde o lidi, které
Kristus vykoupil za cenu své krve, a ti, kteří byli pokřtěni, se stali chrámem Ducha
Svatého. Kristus k nim přicházel ve svatém přijímání, aby je posvěcoval a zbožšťoval.
Jejich těla ukládáme do země jako semena posvěcující svět.
I když dnes mnozí upouštějí i od pohřebních rozloučení, protože ztratili křesťanskou víru, nebo konají pohřební rozloučení jen v nejužším kruhu, pro nás je účast
na pohřebním rozloučení projevem víry a skutkem lásky, i když jde o lidi cizí. Žádný
pokřtěný pro nás není úplně cizím, protože patří spolu s námi do jedné Boží rodiny.
Nejde nám o okázalost či drahé obřady a pomníky, ale o vztah lásky. Rád přiznám, že
mám radost, když navštívím nějaký hřbitov a vidím tam projevy lásky k zemřelým, vidím upravené nejen hroby čerstvé, ale i hroby kněží dávno zemřelých. To je svědectví
víry a úcty, nesobecké a nezištné lásky.
V řadě farností jde při příležitosti pohřbu celá široká rodina ke zpovědi a svatému přijímání, aby dala zemřelému nejcennější duchovní dar. Mnozí to tak dělají i ve
výroční den pohřbu, kdy dají na mši svatou a plně se jí účastní. Zvláště v týdnu po
svátku Všech svatých, a v naší zemi výjimečně i v týdnu předcházejícím, se přicházejí
mnozí modlit na hřbitov, aby pro zesnulé získali plnomocné odpustky, tedy vyprosili
jim zkrácení očistce. To je mimořádně významný dobrý skutek, k němuž vás chci
povzbudit.
V tyto dny přicházejí na hřbitovy i mnozí dobří lidé, kteří se modlit neumějí,
protože je to nikdo nenaučil. Najděte, drazí přátelé, odvahu uctivě a taktně takové
lidi oslovit a nabídnout jim krátký text modlitby za zemřelé, či společnou modlitbu.
To může být další skutek lásky, když pláčeme s plačícími, když navážeme kontakt
s osamělými a nabídneme blízkost opuštěným, když se rozdělíme o svou víru. Takovými skutky získáváme i my sami. O nich platí, že čím více rozdáme, tím více získáváme, protože se rozšiřuje naše srdce a my rosteme ve víře i v lásce. Rodiče prosím,
aby k tomu vedli i své děti především svým příkladem, ale taky povzbuzováním a chápavostí, když se jim to nepodaří, když to nezvládnou. To bude zase příležitost učit se
Boží pedagogice lásky, kterou Bůh ukazuje nejen v biblických dějinách, ale i v životě
každého z nás.
K tomu vám všem ze srdce žehná
 arcibiskup Jan
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Romové se sešli na tradiční pouti

Přes čtyři stovky lidí se sešly v sobotu 17. září na Svatém Kopečku u Olomouce
při tradiční romské pouti. Akci už osmnáctým rokem pořádá olomoucká Charita jako propagaci kultury Romů. Dorazili sem
návštěvníci z různých
koutů Česka, i když letos
byla účast o něco nižší
kvůli deštivému počasí.
Poutníky přivítal romský římskokatolický kněz
P. Vojtěch Vágai, který
poté sloužil mši svatou.
Zdůraznil při ní hlavně
projev milosrdenství, který papež František vyhlásil
pro Svatý rok milosrdenství. „Je důležité právě pro
Romy uvědomit si, že člověk má před Bohem důstojnost. Tuto důstojnost by měli lidé
mezi sebou navzájem respektovat,“ dodal Vágai.
 Pavel Skála

Nová kaple na Velehradě

Stojanovo gymnázium na Velehradě má od pondělí 12. září novou kapli svatého
Kříže. Při slavnostní mši svaté jí požehnal pomocný biskup olomoucký Mons. Josef
Hrdlička.
Vybudování kaple je podle ředitele
školy Mgr. Michala Hegra naplněním
idejí, kterými ve vzdělávacím ústavu začali žít před šesti lety. „Uvědomili jsme
si, že studenti potřebují mít svůj moderní prostor, který je jim blízký, kde se
budou setkávat s Bohem. S příchodem
kaplana školy P. Radima Kuchaře se
začala idea zřízení kaple proměňovat
ve skutečnost,“ uvedl ředitel Stojanova
gymnázia. Do kamenného oltáře (obětního stolu) byly uloženy ostatky (kapka
krve) sv. Jana Pavla II.
 Pavel Skála

V Prostějově byla otevřena nová budova církevní školy

První den nového školního roku byl pro Cyrilometodějské gymnázium, mateřskou školu a základní školu v Prostějově zcela výjimečný. Po náročné rekonstrukci, která trvala pouhý jeden školní rok, se otevřely dveře nově vzniklých prostor
2. stupně základní školy.
Náklady na rekonstrukci podle projektu architekta Otto Schneidera dosáhly téměř
35 milionů korun, které investovalo Arcibiskupství olomoucké jako majitel budovy.
Vznikly krásné, světlé moderní prostory pro výuku i mimoškolní činnost. Postupně budeme nabírat žáky
až do deváté třídy,
celkem škola pojme
120 žáků.
Budovu ve čtvrtek 1. září požehnal arcibiskup Jan
Graubner a „pásku“
přestřihl náměstek
ministryně školství
a dlouholetý ředitel
Cyrilometodějského
gymnázia Jaroslav
Fidrmuc. Nechyběli
zástupci veřejného
života a také stavební firmy, která celou rekonstrukci realizovala. Celý den pak byla budova otevřena i pro veřejnost.		
 Jitka Hubáčková

5

Konference o evangelizaci

Jak oživit farní společenství, jak se
přiblížit k lidem hledajícím nebo na periferii farnosti – to vše bude námětem
konferenci o evangelizaci s názvem „Já
a evangelizace?“, která se uskuteční ve
dnech 18. až 20. listopadu v Kongresovém centru ve Zlíně.
Uvědomujeme si důležitost evangelizace, ale často zůstává jen u konstatování, že je to důležité. Možná vnímáme, že
lidí hledajících určité zakotvení je dnes
mnohem více, než tomu bylo dříve. Bůh
dává lidem v naší zemi zvláštní milost
otevřenosti, a pro nás je to velká výzva
vyjít s bratry a sestrami z našich farností
naproti těmto hledajícím lidem kolem nás
a odhodlat se k evangelizaci a svědectví
konkrétním způsobem.
Tato konference chce být místem: vzájemného povzbuzení, podnětů, inspirace,
svědectví i konkrétní pomoci v evangelizaci.
Bližší informace: tel.: 725 062 300,
www.blahoslavenstvi.cz,
www.credonadacnifond.cz,
e-mail: info@credonadacnifond.cz
 P. Vojtěch Koukal

Nemocní budou putovat ke
Svaté bráně na Velehradě

Pouť k bráně milosrdenství na Velehradě pro nemocné a seniory se koná
ve středu 5. října. Mši svatou bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner, na
účastníky čekají také přednášky, adorace, duchovní rozhovory a korunka
k Božímu milosrdenství.
Setkání začne v 10 hod. u kostela Zjevení Páně na Velehradě (Cyrilka) a následným rozjímáním „cesty milosrdenství“,
kterou zakončí průchod Svatou branou.
Pro ty, kteří mají potíže s chůzí, je připraven tento duchovní program v bazilice.
V 11 hod. následuje mše svatá, po ní
oběd buď z vlastních zásob, nebo je možné předem si jej objednat v jídelně Stojanova (tel.: 572 571 420 nebo 733 741 896).
Od 13 hod. bude v sále v přízemí Stojanova přednášet MUDr. Jitka Krausová
na téma „Skutky milosrdenství“ a P. Pavel
Hödl o svátosti pomazání nemocných.
Souběžně bude možné v době 13.00 až
14.45 hod. přistoupit ke svátosti smíření
nebo k duchovnímu rozhovoru s misionářem milosrdenství Mons. Bohumírem
Vitáskem (v kapli Panny Marie Matky jednoty křesťanů v bazilice), nebo se zúčastnit tiché adorace (v kapli na Stojanově),
popř. si individuálně prohlédnout lapidárium a muzejní expozice.
Zakončení pouti je naplánováno na
15.00 hod., kdy bude v bazilice zpívaná
korunka k Božímu milosrdenství a požehnání.
 (ado)
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Spuštěn nový web věnovaný
mučedníkovi P. Kuželovi

Z iniciativy rodiny Kuželovy a příznivců Patrika Kužely, OP, byl na svátek sv. Dominika spuštěn nový web:
www.patrikkuzela.cz věnovaný tomuto
dominikánskému mučedníkovi, který zahynul v koncentračním táboře
v Osvětimi.
Patrik Maria Kužela, rodným jménem
František, se narodil roku 1915 ve slováckém Vlčnově. Tam talentovaného chlapce
objevil dominikán Odilo Pospíšil a poslal
ho do Prahy na studia. V Praze bydlel na
koleji v tzv. juvenátu u bratří dominikánů,

ZPRAVODAJSTVÍ

Setkání lektorů

Již 14. setkání lektorů Božího slova v Olomouci se uskuteční v sobotu 15. října
od 10 do 15.30 hod. Jeho cílem je tvořit společenství lektorů farností v olomoucké
arcidiecézi, kteří chtějí prohlubovat svou službu a zároveň jsou ve své farnosti animátory lektorského společenství. Přijet, účastnit se živého
společenství tvořeného lektory z různých farností a podílet se na předávání zkušeností
z této služby samozřejmě mohou i další zájemci.
Po předešlých letech, kdy na
programu byly mimo jiné návštěvy významných míst, jako
je katedrála sv. Václava, arcibiskupský palác, kostel sv. Mořice a kostel sv. Michala s kaplí
sv. Jana Sarkandera, nabídne
program letošního setkání znovu po sedmi letech komentovanou prohlídku Arcidiecézního muzea v Olomouci, které
letos otevřelo novou stálou expozici.
Z muzea přejdou lektoři do katedrály, kde se společně pomodlí v bráně milosrdenství. Ve 13 hod. bude mše svatá s možností získat plnomocné odpustky. Setkání pak
bude pokračovat v budově kurie.
Bližší informace: Martina Pavlíková, e-mail: pavlikova@arcibol.cz, tel.: 587 405 223
 Martina Pavlíková

Ve Valašských Kloboukách mají nový pastorační dům

a odtud pro něho vedla přímá cesta do
řádu. Ve svých dvaceti letech přijal dominikánský hábit spolu s řádovým jménem
Patrik. Během prvních tří let v řádu se
ukázala jeho mimořádná lidská i intelektuální zralost. Jeho heroické ctnosti se
měly osvědčit v nejtěžší zkoušce. V roce
1941 byl zatčen gestapem za odbojovou
činnost proti protektorátu, které se měl
dopustit v době svých studií v belgickém
Saulchoir. Byl vězněn nejprve v Olomouci, pak krátce v Brně, a odtud byl převezen do Osvětimi s průvodkou „návrat
nežádoucí“. Jeho životní pouť skončila
velmi dramaticky a krutě v únoru 1942,
v jeho 26 letech. Jako účastníkovi národního odboje mu prezident Edvard Beneš
udělil 30. července 1947 Československý
válečný kříž 1939 in memoriam „v uznání bojových zásluh, které získal v boji za
osvobození Republiky československé“.
Nový web http://www.patrikkuzela.cz/
přibližuje P. Kuželu prostřednictvím svědectví jeho současníků, dochovaných
dokumentů a fotografií a také básní, vězeňských dopisů a motáků, které po sobě
Patrik Kužela zanechal.
Básně Patrika Kužely vyšly také knižně pod názvem Dní sypký suchopár v dominikánském vydavatelství Krystal OP,
http://krystal.op.cz/dni-sypky-suchopar-2
 (čbk)

Hodovu mší svatou a především žehnáním nového pastoračního domu žili v neděli 11. září věřící ve Valašských Kloboukách.
Stavba, jejíž základní kámen požehnal papež Benedikt XVI. při návštěvě České republiky v roce 2009,
vyrostla na místě bývalých hospodářských
stavení fary. Třípodlažní objekt skýtá
mimo jiné velkou klubovnu, víceúčelový sál,
kancelář děkanátního
rodinného centra nebo
učebny. Slavnostní bohoslužbu celebroval
a dům požehnal olomoucký arcibiskup Jan
Graubner.
 (ado)

Nový školní rok na Katolická základní škole
v Uherském Brodě

Na Katolické ZŠ v Uherském Brodě zahájili 1. září 2016 již jedenáctý školní
rok. Jako každoročně se žáci a učitelé viděli po prázdninách poprvé na mši svaté ve
farním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie při slavení mše svaté. Sloužil
ji uherskobrodský děkan P. Josef Pelc, koncelebroval P. Zdeněk Gerhard Klimeš.
Nejvíc se na tento den těšilo 20 dětí, které v doprovodu rodičů přišly do 1. třídy.
Od ředitele školy obdržely šerpu na znamení vstupu mezi školáky. Kromě nových žáků
přivítal ředitel školy Ivo Ertl také dva vzácné hosty – členku městské rady Terezii Fojtíkovou a ředitele Oblastní charity Uherský Brod Petra Houště.
Všechny přítomné pak vyzval k modlitbě za školu a za žáky a seznámil je s vizí do budoucna. „Naší snahou je vytvořit ze školy přátelské a bezpečné místo, kde pedagog, žák a
rodič jsou partnery, kde každé dítě má možnost se vzdělávat podle svých individuálních
možností a potřeb. K tomu je nezbytné, abychom všichni táhli za jeden provaz. Chceme
doprovázet žáky na jejich životní cestě osobnostního rozvoje a vést je k odpovědnosti,
tvořivosti, spolupráci a k prosociálnosti (tj. ochotě nezištně pomáhat druhým) tak, aby
byli v budoucnosti schopní uplatnit se ve společnosti,“ vysvětlil ředitel Ertl.
 (ado)
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Mše svatá pro policisty

Ve farním kostele sv. Michala Olomouci bude 6. října v 16 hod. sloužit
mši svatou za Policii ČR arcibiskup
Mons. Jan Graubner.
Společnou modlitbu za pokoj a bezpečí v naší zemi a za ty, kdo tyto hodnoty
každodenně střeží, za padlé policisty, za
oběti trestných činů a mimořádných událostí pořádá Křesťanská policejní asociace, organizace sdružující křesťany v Policii
ČR a ostatních bezpečnostních sborech
naší vlasti.
„Důležitým úkolem křesťanů je vydávat svědectví o Kristu ve světě a důležitým
úkolem křesťanských policistů je vydávat
svědectví o Kristu v policejním světě,“
uvedl plukovník Martin Lebduška, vedoucí územního odboru Policie ČR v Přerově.
 (ado)

Charitní pracovníci
putovali na Svatý Hostýn

Na pozvání olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera se v sobotu 3. září
na Svatém Hostýně sešli pracovníci
a dobrovolníci Charity v olomoucké
arcidiecézi. Kromě mše svaté tu pro ně
byla připravena také společná modlitba
Cesty světla, přednáška nebo program
pro děti.
Arcibiskup Graubner ve svém kázání
zmínil, že právě Charita by mohla považovat probíhající Svatý rok milosrdenství

Olomoucká arcidiecéze si připije Na zdraví Haiti

Charitativní kampaň Na zdraví Haiti ovládne během října vybrané hospůdky a kavárny
v Hranicích, Olomouci, Přerově, Svitavách a Zábřehu. Tamní hosté se osvěží sklenkou kohoutkové vody, za kterou zaplatí libovolnou částku. Nastřádané peníze Arcidiecézní charita Olomouc použije na zpřístupnění zdravotní péče v odlehlých oblastech Haiti a nákup
chybějících léků a vitamínů. Charita na Haiti pomáhá zejména dětem už více než deset let
(www.haiti.cz). 		
 (acho)

Koncertem lidé slavili výročí škol
i podpořili stavbu kostela

Na tři zajímavé koncerty mohli v uplynulých dnech zavítat lidé v olomoucké arcidiecézi: v neděli 11. září vystoupilo
hned několik uskupení při Velkomoravském koncertu na podporu dostavby kostela ve Starém Městě, koncert Hradišťanu společně se školním
sborem Stojanova gymnázia Velehrad
oslavil 100. výročí vzdělávání na Velehradě a koncert skupiny The Tap Tap
zase 20. výročí založení Vyšší odborné školy sociální Caritas v Olomouci.
Snímek František Ingr

 (ado)

za svůj, protože jejím úkolem je šířit milosrdenství. „To ale může dělat jen ten, kdo
sám přijímá milosrdenství od Boha,“ připomenul arcibiskup Graubner. Upozornil
také, že na milosrdenství nikdo nemá nárok. „Nesmíme proto čekat, až si lidé naše
slitování zaslouží. To, že Bůh má soucit
s námi, je důvodem, abychom my měli
soucit s druhými,“ dodal.
 (ado)
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
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).

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, e-mail: vecerova@arcibol.cz,
tel.: 587 405 250

Skripta pro společenství seniorů

Především pro farní společenství seniorů nabízíme čtyři zpracovaná setkání (září – prosinec 2016; na konci tohoto roku budou
k dispozici nové materiály na leden – prosinec 2017). Materiály,
které jsme připravili pro zbytek roku 2016, je na téma: „Skutky
milosrdenství v našem životě“. Využili jsme katecheze i doprovodné otázky MUDr. Jitky Krausové, která téma skutků milosrdenství již dříve zpracovala a které vyšlo jako příloha k textům
pro společenství i jednotlivce vydaným pro kalendářní rok 2016.
Každá lekce obsahuje úvodní modlitbu, vybranou z Deníčku
sv. Faustyny Kowalské, katechezi (text MUDr. Jitky Krausové), otázky do diskuze, citát k zamyšlení a závěrečnou modlitbu (modlitba papeže Františka k Svatému roku milosrdenství).
Materiály jsou k dispozici na Centru pro rodinný život. Rádi je
zašleme vytištěné poštou (poplatek je 200 Kč) nebo elektronicky
(zdarma).
Skripta můžete objednat na těchto kontaktech: Centrum pro
rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc, tel.: 587 405 250,
e-mail: rodina@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).

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

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 email: rodina@arcibol.cz

CENTRUM PRO ŠKOLY
Lidová tradice Dušiček a Halloweenu
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: 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 zasílejte e-mailem nejméně dva dny před konáním
semináře. Pokud budete žádat o osvědčení, připište ještě titul
a datum narození.
Přihlášky a další informace: Helena Polcrová, tel.: 587 405 255,
e-mail: polcrova@arcibol.cz
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Festival duchovní hudby nabídne
renesanční skladby i jazz

Až do 15. října se koná v Olomouci již 23. podzimní festival
duchovní hudby. Představí se při něm například filharmonie
z Brna, Olomouce a Zlína, slovenský sbor Lúčnica nebo soubory
Musica Florea a Ensemble Inégal, s jazzovým koncertem vystoupí František Kop Quartet.
Podrobnosti: www.podzimni-festival.cz

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

Uskuteční 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

Duchovní obnova pro dívky a ženy
od 15 do 37 let

Pořádá ji Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka
pod ochranou Svaté Rodiny v Brně od 4. do 6. listopadu. Na programu je společná liturgie, adorace, přednášky, duchovní rozhovory a možnost svátosti smíření.
Bližší informace: Sestra M. Markéta, Grohova 18, 602 00 Brno,
e-mail: pokojadobro@frantiskanky.cz, tel.: 605 256 132

Podzimní poutě na Svatém Hostýně

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

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

Časopis Rodinný život

Časopis je orientován na rodinu a rodinný život ve všech jeho
pestrých podobách a projevech, radostech nebo starostech
všedních i svátečních dnů.
Zaměřuje se na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manžely, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský
věk apod. Časopis přináší informace o různých akcích a prorodinných aktivitách. Je určený každému, kdo v rodině žije, nebo
kdo se zabývá problematikou rodinného života.
Časopis Rodinný život vychází pětkrát ročně a ukázkové číslo
i předplatné si můžete objednat poštou (Centrum pro rodinný
život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc), tel.: 587 405 250–3
nebo e-mailem. Na požádání pošleme ukázkové číslo časopisu i
elektronicky. Můžete si jej také zakoupit v síti prodejen Karmelitánského nakladatelství.
Časopis vydává Centrum pro rodinný život Olomouc.

Osvojené děti (3/2016)

Největším darem pro děti je, když jsou milovány. Nové číslo
časopisu Rodinný život je věnováno těm, jejichž rodinná pouta
vznikla vědomě, z touhy milovat – pěstounským párům, adoptovaným a osvojeným dětem.
Manželé Hrabovští otevírají dokořán dveře své početné rodiny.
V rozhovoru vyprávějí o sbližování biologických a osvojených
dětí, realitě pěstounské
péče, která je mnohem pestřejší než původní představy
a očekávání. Pohled z druhé strany nabízí svědectví
partnerů, kteří byli oba vychováni v adoptivní rodině. Nyní jsou sami rodiči a
reflektují vlastní výchovu i
hledání svých kořenů.
Jedním ze způsobů podpory
dětí s nedostatečným zázemím je adopce na dálku.
Seznamte se s projektem
zaměřeným na vzdělávání
dětí z chudých oblastí Haiti. Margita Šantavá z Centra
pro náhradní rodinnou péči
představuje aktivity určené
pěstounským rodinám.
Do rodiny patří také třetí generace. V Brně proto vznikla služba
Trojlístek, která umožňuje „adoptovat“ babičku. Seniorky tak
mají možnost věnovat svou energii, lásku i zkušenosti a na oplátku jsou obdarovány sdílením zážitků s malým dítětem.
V rámci Roku milosrdenství pokračuje zamyšlení MUDr. Jitky
Krausové.
Anděl Cherubín dětem prozradí, že i Bůh je zapomnětlivý.
Duchovní rodičovství je stejně životodárné jako biologické.
Promyslet jeho význam může být pro bezdětné páry velkým povzbuzením.
V časopise nechybí pohádka na dobrou noc, tvoření pro děti,
voňavý recept, křížovka, soutěže, hry a informace o připravovaných akcích.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese:
Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc,
tel.: 587 405 250, e-mail: rodinnyzivot@arcibol.cz

10

OLDIN • 10 / 2016

CHARITA

D O M Y Z N I Č E N É S T Ř E L B O U,
L I D É B E Z P E N Ě Z , S O L I DA R I TA
Charita se vrátila z monitorovací cesty na východní Ukrajině
Na střeše domu, kde žije paní Liza,
přistál granát. Stařenka se naštěstí už
v tu dobu ukrývala mimo dům v kurníku. Tam zamíří vždy, když uslyší ve své
vesnici Myrne střelbu. Myrne se nachází
v nárazníkové zóně, která odděluje území
vzbouřeneckých republik. Tým Charity se
tam vydal na přelomu srpna a září na monitorovací cestu. Výsledek? Arcidiecézní
charita Olomouc zajistí v nejbližší době
teplé jídlo denně pro čtyřicet lidí v jídelně
v Mariupolu. Tyto obědy vystačí na celý
rok.
Kramatorsk, Slovyansk či Mariupol.
Tato města ležící ve východní části Ukrajiny navštívili charitní pracovníci během
své jedenáctidenní výpravy. Vydali se i do
nárazníkové zóny. Stařenku, jejíž dům
zasáhl granát, navštívili týden po střelbě. „Paní měla štěstí, že byla v době střelby schovaná v kurníku. Není zraněná, ale
utrpěla šok. S odklízením zničené střechy
jí pomohli sousedé, dále k ní přijíždějí
charitní pracovníci z Mariupolu, ukrajinští vojáci jí zase poslali konzervy s jídlem.
Na jihovýchodě Ukrajiny panuje mezi
lidmi solidarita,“ uvádí Martin Zamazal
z Arcidiecézní charity Olomouc.
V nárazníkové zóně se nachází také
vesnice Luhanskaja. Cestou tam musela
výprava překonat kontroly na sedmi check

Na střeše paní Lizy přistál granát. Přežila.
pointech. Ve vesničce se opravují domy
poškozené střelbou nebo granáty. „Jde
o nejnutnější opravy, aby měli obyvatelé
domu kde přečkat několik měsíců zimy například opravy střechy, oken a dveří alespoň u jedné místnosti. Další zastávkou
byly Slovyansk a Seleznivka. Tam charitní pracovníci navštívili další domy, které
je třeba opravit nebo jsou zcela zničené.
V jednom z nich žije osamocená stařenka, v dalším žila mladá žena s dítětem, její
matka a babička.
S osudy dalších lidí se český charitní
tým seznámil v Mariupolu na jihu Ukra-

Snímky Martin Zamazal

jiny. Tamní charitní pracovníci vyjíždějí
do nárazníkové zóny pečovat o opuštěné
a slabé, kteří potřebují psychologickou
podporu nebo domácí péči. Dále navštěvují lidi, kteří jsou bez práce, bez peněz,
nemocní a bez možnosti zdravotního
ošetření. Třeba pan Igor. „Pan Igor dříve
pracoval v lomu, nyní je v důchodu a pobírá velmi nízkou penzi. Nemůže si tak
dovolit návštěvu doktora. Charitní tým
ve složení lékař a zdravotní sestry ho navštívili, prohlédli a zařadili do programu
lékařské pomoci,“ přibližuje další činnost
mariupolské Charity Martin Zamazal.

Obědy pro jídelnu s módním molem
O další potřebné se Charita Mariupol
stará ve své jídelně. Přímo v místnosti visí
prázdná ramínka a jejím středem se táhne
módní molo. Přehlídky se tu už nekona-

jí. Firma, která šije oděvy, totiž část této
budovy nyní pronajímá Charitě Mariupol.
Denně tam dochází celkem sto čtyřicet
strávníků, kteří jsou bez peněz, bez prá-

Mariupolská jídelna nasytí 140 potřebných. Jídlo jim rozdává Anželika.

ce i bez domova… Převládají starší lidé.
Jídlo jim rozdává Anželika, která také prožívá nelehké období. „Anželika uprchla
s manželem z Doněcku, který se momentálně nachází na území vzbouřenců. Byla
v tíživé situaci a navštěvovala charitního
psychologa. Charita ji tedy zaměstnala ve
své jídelně a pomáhá jí zabezpečit rodinu,“ seznamuje s dalším lidským osudem
Zamazal.
S obstaráním obědů v mariupolské
jídelně pomůže v následujících měsících
Arcidiecézní charita Olomouc. 300 000
korun, které poskytne, vystačí na teplé
jídlo denně pro čtyřicet lidí na celý rok.
„Peníze odešleme na Ukrajinu v nejbližší
době. Navazujeme tak na potravinovou
pomoc z minulého roku, kdy jsme za stejnou částku obstarali potravinové balíčky
pro potřebné v jihovýchodní části Ukrajiny,“ dodává vedoucí humanitárního oddělení arcidiecézní Charity.
 Karolína Opatřilová
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Střípky z dějin charity VII.

Propagace sbírky Chléb sv. Antonína
(ZAO, pobočka Olomouc)

14. V roce 1942 byla v protektorátě ustavena tzv. Sociální pomoc, do níž se Charita zapojila. Protože veřejné sbírky
byly jen pod Sociální pomoc sjednoceny, dostávala Charita
a sdružené ústavy prostředky od Sociální pomoci.
V tomto roce posláno do charitních ozdravoven již 1.446
dětí a na prázdniny umístěno do rodin 1544 dětí v tzv. hostitelské akci. Novým úsekem péče se staly i nově zřízené 3
učňovské domovy v Olomouci, ve Zlíně a Hulíně.
Válečná doba si vyžádala nutnost zříditi stravovací stanice
při různých charitních ústavech hlavně ve městech. V roce
1942 jsme těchto stanic měli již 27 s 1.768 stálými strávníky.
Kde nebylo takových stanic, vydány byly chudým poukázky
na potraviny v počtu 2.953 kusů v hodnotě K 152.556,– ,
které byly splaceny obchodníkům.
15. V roce 1943 byly poprvé zavedeny kostelní sbírky pro účely
katol. Charity. Jak důležitý to byl počin, povolený a vyhlášený p. arcibiskupem, je vidno z těchto výsledků: Od roku
1943 do pololetí r. 1953 vynesly tyto sbírky Charitě hrubý
příjem 11 405.041,40 ve staré měně, v nové měně od r. 1953
do dneška (míněna doba padesátých let dvacátého století)
1 367.786,21. Do roku 1950 celý tento výnos až na 2 % byl
vrácen zpět do arcidiecése jako podpory charitním ústavům
a Okresním Charitám na ošetřovatelskou činnost, od r. 1950
musíme však plnou polovinu výnosu odváděti do ústředí
ČKCH v Praze.
 Pokračování redakčně připravil Martin Kučera

Noví pracovníci na katechetickém centru
V průběhu letošních prázdnin a na začátku školního roku došlo k podstatné obměně zaměstnanců Centra pro katechezi v Olomouci. K 1. září 2016 odešla do penze Ing. Eva Blešová, která zde pracovala na plný úvazek od jara 2014. K 1. říjnu 2016 odešel z centra
také Mgr. Vít Němec (na centru pracoval na zkrácený úvazek od prosince 2006), který však nadále na olomoucké kurii zůstává, a to
v arcibiskupském archivu. Oba tyto odcházející zaměstnance již nahradily nové posily: Na plný úvazek zde již od srpna 2016 pracuje
Mgr. Jana Kobylíková, která dříve působila v Katechetickém centru Biskupství královéhradeckého. Na částečný úvazek pak na centru začala pracovat od srpna tohoto roku Mgr. Marie Slimaříková (učitelka a vychovatelka na MŠ a ZŠ Žerotín) a od září 2016 také
Kristýna Garguláková, studentka na CMTF UP v Olomouci. Spolu s dosavadními dvěma pracovnicemi (Mgr. Martinou Orlovskou
a Ludmilou Němcovou) má tak katechetické centrum celkem pět zaměstnanců: dva na plný úvazek a další tři na částečný úvazek
(jednu pedagožku na ZŠ a dvě studentky – vysokoškolačky).
Děkujeme našim bývalým pracovníkům za veškeré jejich úsilí, energii a oběti, které katechetickému centru za dobu své činnosti
věnovali, a našim novým kolegyním zároveň vyprošujeme Boží požehnaní a pomoc pro službu katechetickému dílu v naší arcidiecézi.
 Martina Orlovská

Martina Orlovská

Ludmila Němcová
a Marie Slimaříková

Jana Kobylíková

Kristýna Garguláková
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Misijní rozměr ve výchově
nejmenších dětí

Do křesťanského života neodmyslitelně patří misijní rozměr. A vzhledem
k tomu, že už jsme se mnohokrát přesvědčili o tom, že co zasejeme do malých
dětí, má pak v budoucnu solidní kořeny
a nese dobré ovoce, je třeba už ty nejmenší vést také k misijnímu rozměru. Nejen
že se jedná o nezbytnou složku zralého
křesťana, ale také tím dochází k rozvoji
osobnosti dítěte jako takové. Skrze tento
rozměr výchovy je dítě schopno proměnit
svůj egocentrismus v prosociální a misijní
smýšlení, což je mu pak darem do jeho budoucího života.
Víme, že děti se nejlépe a nejraději učí
skrze vzory hrdinů. A proto jsme rádi, že
prostřednictví nakladatelství Paulínky
můžeme nabídnout knihu, která odpovídá výchovné potřebě a současně je pro
děti zábavnou. Jedná se o knihu Misionářka lásky, která je poutavým vyprávěním o svaté Matce Tereze. Toto vyprávění
začíná jako příběh malé holčičky, která je
svými rodiči vychovávána k lásce a k pomoci druhým, učí se mít druhé ráda za
všech okolností, vidět v nich Ježíše a prokazovat dobré skutky vždy s ochotou a radostí. Tato holčička vyroste a stává se z ní
žena, která dokáže proměnit životy mnoha lidí.

Knihu napsala česká autorka Kateřina
Šťastná. V krátkých kapitolkách své dětské čtenáře nejenom poutavě seznamuje
s životem a posláním Matky Terezy, ale
na každý popsaný životní úsek navazuje
drobná aktivita, inspirace, úkol či podnět
k přemýšlení a popovídání, které směrují
děti k misijnímu myšlení a jednání. Takto
předkládá inspiraci, jak každý z nás může
prokazovat dobré skutky a stát se jako
Matka Tereza misionářem lásky.
Vyprávění o Matce Tereze je možné
si objednat v internetovém knihkupectví:
www.paulinky.cz
 Martina Orlovská

CENTRUM PRO KATECHEZI

Nový arcidiecézní zpravodaj pro katechety a kněze
Centrum pro katechezi začalo od září letošního roku vydávat nový arcidiecézní katechetický oběžník určený všem kněžím z naší arcidiecéze a také všem katechetům, kteří vyučují náboženství nebo se věnují jakékoliv jiné formě katechetické činnosti a mají
platnou kanonickou misi. Oběžník má jednoduchý název O. K. O. (Olomoucký Katechetický Občasník). Jeho cílem je poskytovat základní informační servis z katechetického centra a vedle něj nabízet také nejrůznější podněty a inspirace pro katechetickou

činnost, včetně námětů pro setkávání katechetů v děkanátech. Jak je již z názvu patrné,
tento oběžník bude vycházet nepravidelně, podle aktuální potřeby. První číslo má osm
stran a vyšlo na měsíce září – říjen 2016, další je plánováno na listopad 2016 – před začátkem adventu. Časopis je distribuován v elektronické podobě na jednotlivé e-mailové
adresy. Oběžník mohou v případě zájmu odebírat i další věřící, kteří sice nejsou katecheté, ale tato tématika je zajímá. Odebírání je možné si objednat na e-mailové adrese:
katecheti@arcibol.cz		
 Vít Němec
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Ohlédnutí za VIII. poutí pedagogů
V sobotu 20. srpna 2016 měli na Svatém Hostýně již
poosmé svoji profesní pouť pedagogové a vychovatelé. Mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Jan
Graubner. Ve své homilii uvítal na pouti nejen přítomné pedagogy, ale také rodiče a prarodiče, kteří mají
velký podíl na výchově dětí. Jako vzor předložil Pannu
Marii, vychovatelku Ježíše Krista. Připomněl dále, kolik
výchovných konceptů a systémů již selhalo.
Pouť pokračovala přednáškou „O výchově v dnešní společnosti“ v zaplněném Jurkovičově sále. Profesor Jaroslav Maxmilián Kašparů, zkušený psychiatr, lékař, spisovatel a teolog, na slova
otce arcibiskupa navázal. Potvrdil, že byť tolik pedagogických
systémů selhalo a jako jednotlivci nemůžeme změnit stav světa
ani naší společnosti, přesto má každý učitel, vychovatel, rodič
Snímky Ivo Buráň

i prarodič velké možnosti, jak uvést svěřené děti do života. Vždyť
ne nadarmo se říká, že dobří učitelé mění svět.
Přednáška byla doplněna mnoha „podobenstvími z výkonu
praxe“ pana profesora. Přítomné oslovila mj. výzva, aby v nadcházejícím školním roce náležitě používali zdravý selský rozum
a aby se vůči dětem postarali o předání obsahu klíčových pojmů:
dobro – zlo, krása – ošklivost, pravda – lež.
Profesor Kašparů pozorné posluchače natolik zaujal, že na
jejich přání byl požádán o pokračování této přednášky. V závěru
přislíbil, že se do roka a do dne můžeme na Svatém Hostýně opět
setkat. Nakonec ještě zodpověděl i dotazy z publika.
Celou homilii otce arcibiskupa, jakož i přednášku profesora
Maxe Kašparů si mohou ti, kdo se na Svatý Hostýn nedostali,
poslechnout ze záznamu (www.hostyn.cz), nejlépe přes VLC
přehrávač.
 Zdeňka Jančíková

Prof. Maxmilián Kašparů

Dvě pozvánky
Milion dětí se modlí růženec

Celosvětová eucharistická adorace dětí

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.

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
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NA B Í D K A N E J E N P R O R O D I N Y
Nabídka dětského časopisu Nezbeda

Redakce dětského časopisu Nezbeda vydala ze svých dlouholetých archivů několik titulů, které nabízí nejen svým
čtenářům. Ve spolupráci s olomouckým katechetickým centrem vydala také další tituly.
Kompletní nabídka katechetického centra je na stránkách http://eshop.katechetiolomouc.cz/e-shop

Nezbedův humor
Cena 69 Kč
Oblíbené brožury z edice Nezbedův humor mají již pět dílů a něktré
z nich se dočkaly již třetího vydání.
Každá knížečka je vydána v rozsahu 104 stran a obsahuje anekdoty
i kreslené vtipy, které v minulosti
vyšly na stránkách Nezbedy.

Komiksový sešit
Cena 50 Kč
Brožury v edici Komiksový sešit obsahují komiksově zpracovaé
příběhy, které v minulosti vyšly na stránkách Nezbedy. Příběhy
jsou uspořádány tak, aby každý sešit na 64 stranách přinesl šest až
osm příběhů převážně ze života svatých.

Poznáváme naše světce
Cena 15 Kč
Knížečky z edice Poznáváme
naše světce seznamují dětské
čtenáře s životem našich národních svatých. Vyprávění je určeno dětem předškolního a mladšího školního věku.
Doposud vyšly sešity: Svatý Vojtěch, Svatý Václav, Svatý Prokop,
Svatá Ludmila, Svatí Cyril a Metoděj, Svatá Anežka Česká, Svatý
Jan Sarkander, Svatá Zdislava,
Svatý Jan Nepomucký, Svatý Klement Maria Hofbauer

Starý zákon – místa a lidé
Cena 50 Kč
Karetní hra – kvarteto – určená pro děti
a mládež od 9 let. Vedle pobavení je jejím
smyslem také vzdělávání v historii Izraele.
Jednotlivé tematické skupiny karet spojuje
napříč staletími územní lokalita a objevují se
v nich důležité osobnosti dějin spásy. Jedná
se o rozšířenou verzi kvarteta se 44 kartami.

Pexeso
– svatí Cyril a Metoděj

Cena 25 Kč
32 párů kartiček s životními osudy našich
Věrozvěstů

Po stopách svatých Cyrila
a Metoděje

Desková hra pro 2 až 6 hráčů od 9 let
Cena 250 Kč
Smyslem hry je projít životní cestou bratří Cyrila a Metoděje, seznámit se s významnými
událostmi jejich života
a získat v těchto světcích
vzor pro své jednání. Cílem celé hry je doputovat
do nebe – Božího království, ke kterému by měl
směřovat náš život stejně,
jako tam směřoval život
obou soluňských bratrů.

PUZZLE
Svatí Cyril a Metoděj
– Patroni Evropy
Cena 15 Kč
Dvě PUZZLE byly vydány
k 1150. cyrilometodějskému výročí včetně krabičky.

Bližší informace a objednávky:

www.casopisnezbeda.cz
Redakce dětského časopisu Nezbeda
Divadelní 6, 760 01 Zlín
E-mail: info@casopisnezbeda.cz
Tel.: 739 344 031
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Ze života bohoslovců
Bohoslovci opět začínají

Měsíc září je dobou, kdy po letních prázdninách ožívají nejen prostory základních a středních škol či odborných učilišť,
ale i vysoké školy se v druhé polovině září naplňují studenty, aby
svým úsilím otevírali svou mysl moudrosti a vědění, a tak se dobře připravili pro své budoucí povolání.
Ne jinak tomu je i s našimi bohoslovci, kteří se v Olomouci
připravují na kněžství studiem na Cyrilometodějské teologické
fakultě Univerzity Palackého a duchovní formací v Arcibiskupském kněžském semináři.
Když otec kardinál Stanisław Dziwisz v červenci vítal účastníky Světových dnů mládeže v Krakově, řekl jim, aby si položili
otázku: „Proč tady jsem a co si chci ze setkání odnést?“ A pokračoval slovy: „Jsme zde, protože nás shromáždil Ježíš Kristus,
který je světlem, cestou, pravdou a životem.“ A k odpovědi na
druhou otázku řekl: „Je třeba zklidnění, ztišení a naslouchání,
aby všichni mohli odkrýt vzkaz milosrdného Ježíše adresovaný
každému osobně.“
Také bohoslovci během pětiletého studia a duchovní přípravy
odkrývají a prohlubují tajemství svého povolání, aby tomu, který
je povolal a stále volá, byli zcela oddáni tak, jako když si Ježíš
„vyvolil svých dvanáct, aby byli s ním“ (Mk 3,13).

Ztišení na Velehradě – start roku v tichu

Nový školní rok 2016/2017 jsme zahájili pětidenními exerciciemi – duchovní obnovou pod vedením Mons. Vojtěcha Šímy,
který se, jak jsme zakusili, stal nástrojem Ducha Božího. Exercicie mají být vždy chvílí intenzivního setkání s Bohem, otevření se
mu a obnovení naší upřímné touhy s ním spolupracovat. Tomuto

Snímek Petr Janíček

setkání má napomáhat modlitba (společná i osobní), rozjímání,
přednášky a také silentium – tzn. mlčení. Zvláště v tento rok Božího milosrdenství jsme mohli prožít Boží blízkost a trpělivost
s námi. My jsme prožili exercicie za krásného počasí na Velehradě, a tak byla možnost projít svatou branou a trávit chvíle rozjímání v krásné basilice, v poutním areálu a okolní přírodě. Kéž
plody z letošních exercicií budou viditelné po celý následující
rok!
 Michal Staufčík

Ve službě starším a nemocným

Tento rok jsem měl možnost si letmo přivonět ke květům radosti a pokoje, které vyrůstají v srdcích mnohých kněží při jejich
službě nemocným. Byl jsem spolu se svými dvěma spolužáky na
dvoutýdenní praxi v Domově svaté Alžběty v Žernůvce u Tišnova. Vrcholem každého dne byla mše svatá, při níž jsme obstarávali všechny potřebné služby. Dále jsme pomáhali při podávání
stravy, povídali si s klienty, nebo jezdili na výlety do blízkého okolí. Snažili jsme se ke každému klientovi přistupovat s trpělivos-

Snímek Antonín Štefek

K této otevřenosti vůči Božímu působení v jejich srdcích, aby
se zodpovědně – lidsky, duchovně, intelektuálně i pastoračně –
připravili na své kněžské povolání, vás, čtenáře těchto řádků, ale
i v rodinách a ve farnostech prosím o vaši vytrvalou modlitbu za
všechny bohoslovce.
Do kněžského semináře v Olomouci letos nastoupí 36 bohoslovců. Z toho za olomouckou arcidiecézi 18, za brněnskou
diecézi osm a za ostravsko-opavskou diecézi osm a dva bohoslovci studují za slovenské diecéze. Kromě těchto bohoslovců
studuje v Římě na Lateránské univerzitě devět bohoslovců: dva
za olomouckou arcidiecézi, pět za brněnskou diecézi a dva za ostravsko–opavskou diecézi.
Děkuji ze srdce všem, kdo se za bohoslovce modlí, kdo je
podporují hmotně, a prosím vás o modlitbu za nová duchovní
povolání, aby církev v naší zemi opět mohla vzkvétat.
 P. Antonín Štefek
rektor kněžského semináře

Snímek Milan Maštera

tí, s ochotou naslouchat a s připraveností pomoci, jako by před
námi stál, seděl, nebo ležel sám Pán Ježíš. A on tam skutečně byl.
A zdálo se mi, že ho vidí i zaměstnanci domova. Poznal jsem to
z jejich srdečnosti, něžnosti a vstřícnosti, ze všech těchto vlastností, které vycházejí z života podle evangelia a které pomáhají
vytvořit tak hezkou atmosféru, jakou jsem mohl zažít v Domově
svaté Alžběty.
 Milan Maštera
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Z DIÁŘE
ARCIBISKUPSTVÍ
ŘÍJEN 2016

1. 10. sobota
10.00 hod. • Jalubí – biřmování • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Luká-Ješov – mše svatá k 10. výročí kaple
v Ješově • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Zlín a Vizovice) • biskup Josef
2. 10. neděle
10.00 hod. • Starý Hrozenkov – biřmování • arcibiskup
Jan
10.45 hod. • Polešovice – biřmování • biskup Josef
4. 10. úterý
Praha – Stálá rada České biskupské konference • arcibiskup Jan
5. 10. středa
11.00 hod. • Velehrad – mše svatá u příležitosti pouti nemocných • arcibiskup Jan
6. 10. čtvrtek
16.00 hod. • Olomouc – Svatý Michal – mše svatá za Policii ČR • arcibiskup Jan
8. 10. sobota
10.00 hod. • Vsetín – biřmování • biskup Josef
10.30 hod. • Velehrad – pouť bohoslovců Čech, Moravy
a Slovenska • arcibiskup Jan
17.00 hod. • Svatý Hostýn – dušičková pouť • arcibiskup
Jan
9. 10. neděle
9.45 hod. • Újezdec – biřmování • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Topolany – mše svatá k 10. výročí posvěcení
kostela • generální vikář Mons. Josef Nuzík
10.15 hod. • Svatý Hostýn – dušičková pouť • biskup Josef
11. 10. úterý
Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – Kněžský
den • arcibiskup Jan, biskup Josef
15. 10. sobota
10.00 hod. • Kyjov – biřmování • biskup Josef
10.15 hod. • Svatý Hostýn – 18. myslivecká pouť • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Kroměříž a Holešov) • arcibiskup Jan
16. 10. neděle
10.00 hod. • Vnorovy – biřmování • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Hranice – biřmování • biskup Josef
17. 10. pondělí až 19. 10. středa
Vranov u Brna – Plenární zasedání České biskupské konference • arcibiskup Jan a biskup Josef
21. 10. pátek
17.00 hod. • Klopotovice – mše svatá a žehnání auta pro
hasiče • arcibiskup Jan
22. 10. sobota
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá ke cti sv. Huberta
• arcibiskup Jan
10.00 hod. • Vlčnov – biřmování • biskup Josef
15.00 hod. • Velký Ořechov – biřmování • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Suchdol u Prostějova – mše svatá ke cti
sv. Huberta • generální vikář Mons. Josef Nuzík

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY
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.

LISTOPAD 2016
Úmysl všeobecný
Aby země, které se ujímají velkého počtu uprchlíků a běženců,
byly podporovány ve svém úsilí být solidárními.

Úmysl evangelizační
Aby se kněží a laici ve farnostech podíleli na službě ve prospěch
společenství a nepodléhali pokušení malomyslnosti.

Úmysl národní
Ať je modlitba za zemřelé a naše úcta k nim svědectvím o jedinečnosti každého lidského života a jeho věčné perspektivě
v Boží lásce.

23. 10. neděle
9.30 hod. • Sudoměřice – biřmování • biskup Josef
10.00 hod. • Luhačovice – biřmování • arcibiskup Jan
25. 10. úterý
11.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – biřmování pro
Arcibiskupské gymnázium • arcibiskup Jan
28. 10. pátek
9.00 hod. • Třešť – Národní setkání katechetů • arcibiskup
Jan
29. 10. sobota
10.00 hod. • Dobromilice – biřmování • biskup Josef
10.00 hod. • Dolní Bečva – biřmování • arcibiskup Jan
30. 10. neděle
10.00 hod. • Staré Město – biřmování • arcibiskup Jan
10.30 hod. • Valašská Bystřice – biřmování • biskup Josef
11.00 hod. • Syrovín – mše svatá k 300. výročí posvěcení
kostela • generální vikář Mons. Josef Nuzík

Uzavřeno k 20. 9. 2016
Změna programu vyhrazena

