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z Blahořečení P. Unzeitiga pomůže prohloubit 
víru, doufají poutníci ze Svitavska
Přes dvě stovky poutníků z České republiky se o posled-
ním záříjovém víkendu vydaly na mši svatou, při které byl 
v bavorském Würzburgu v sobotu 24. září 2016 blahoře-
čen mučedník P. Engelmar Hubert Unzeitig (1911–1945), 
rodák ze Svitavska.                                                       (strana 4)

Haiti potřebuje akutní pomoc
Hurikán Matthew po sobě zanechal na Hai-
ti spoušť. V těchto dnech tam lidé čelí ne-
dostatku pitné vody, jídla i riziku cholery.  
Aktuálně je takto ohroženo kolem 750 000 
lidí. Mnozí jsou také odříznuti od okolního 
světa, protože záplavy zbořily mosty a za-
topily přístupové cesty. Přes 60 000 lidí 
bylo evakuováno pod provizorní přístřešky.  
Ve středu 12. října na místo dorazil dvoučlen-
ný tým Arcidiecézní charity Olomouc, jako 
jediný z Česka.                                    (strana 10)

Duchovní obnova pro rodiny
Plni očekávání jsme se s manželem Tomem a synem 
Eričkem přihlásili na duchovní obnovu pro rodiny 
s dětmi na Svatém Hostýně ve dnech 3. až 5. června.
Od účastníků z minulých let jsme měli na tuto akci 
samé pozitivní ohlasy, tak jsme uznali, že přišla ta 
pravá doba, abychom i my vyrazili vzhůru do svato-
hostýnských výšin a prožili společně víkend jinak, 
než jsme zvyklí.                                             (strana 12)
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Dušičkové zamyšlení
Časně z rána, dlouho před sedmou, vrzne branka hřbitůvku a babička Nováková se těžce belhá 

vykonat prvou návštěvu místa svého budoucího odpočinku, kde již spočívá její manžel a syn. V zá‑
pětí po ní přichází babička Navrátilová a po ní další.

Tak je to každodenně od časného jara do zimy, kdy sníh a špatné počasí tyto oblíbené cesty zne‑
možní. Nemějme jim to za zlé, jsou často velmi osamělé. Poopraví své hroby, vymění kytku, vedou 
pomyslný dialog se svými drahými, kteří je předešli, ale hlavně s těmi, které na hřbitov také přichá‑
zejí. Kde jinde se mohou sejít a pobesedovat, když do hospody nechodí.

Odpoledne a navečer bouchají před hřbitovní branou dveře tu – i cizozemských aut, nese se 
úměrná, nebo nápadná a drahá kytka – „ať ostatní vidí“. Toto se děje ve větším chvatu, mladí nemají 
dost času, a pokud vezou některého z rodičů, musí se přizpůsobit.

Snad jste si při cestách naší republikou též povšimli, že čím dále na východ ubývalo upravených 
hřbitůvků, nebo hřbitovů plných pomníků lidské pýchy a přibývalo hřbitovů s poškozenými ploty, 
nakloněnými i vyvrácenými pomníčky zarůstajícími vysokou trávou. Jistě to nebylo proto, že snad 
měli své blízké méně rádi a dokázali dříve a úplněji zapomenout. Asi měli jiný postoj k těm posled‑
ním věcem, kdy už nelze dohnat a vynahradit to, co jsme za života promeškali.

Čím více ubývá v  lavicích našich kostelů posluchačů a přibývá těch, kteří na Boží moc, lásku 
a život věčný nevěří, přibývá okázalosti a jakýchsi ceremonií kolem hrobů. Alespoň „na chvíli oddálit 
zánik zapomnění“.

Bude žít navždy v našich srdcích, ve svém díle, slýcháme v projevech civilních řečníků. To „na‑
vždy“je uboze kraťounké a trvá – jednu, dvě generace. Víme alespoň, jak se jmenovali, nebo jak žili, 
mysleli, čemu věnovali svůj čas a  své prostředky? Sotva. Nad miliardami těch, kteří nás ve smrti 
předešli, převzalo vládu totální zapomnění.

„… nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé.“ (Mt 8,22) Znějí nám příliš tvrdě tato Ježíšova slova? 
A přece, kdo jiný, než my, křesťané, by měl vydat věrohodné svědectví o Vzkříšeném, o naději, která 
nezahanbuje, o Lásce, která přinesla nejvyšší oběť na kříži, aby jeho ovce „měly život a měly ho v hoj‑
nosti“ (Jan 10,10).   (kj)

Titulní strana zemědělského týdeníku MORAVSKÝ CEP z 30. 11. 1916, která referuje o úmrtí císaře Františka Josefa I.
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LI ST Z K ALENDÁŘE

Listopad 2016
13. 11. – Mezinárodní den nevidomých – výročí na‑

rození Valentina Hauyeho v  roce 1745, fran‑
couzského zakladatele systematické výchovy 
nevidomých

21. 11. 1916 zemřel ve Vídni císař František Josef I. 
(100 let)

25. 11. 1922 se narodil v Ostravě Mons. Erich Pepřík, 
papežský prelát, emeritní kanovník Metropo‑
litní kapituly v Olomouci, žijící na odpočinku 
v Kroměříži (94. narozeniny)                    (jpa)

Došlo po uzávěrce
Pracovní nabídka na Svatém Hostýně

Matice svatohostýnská nabízí provozování restaurace na Svatém Hostýně v poutním 
domě č. 3. Podmínky nájmu a další informace poskytne vedoucí hospodářské správy 
Dagmar Fojtů, tel. 607 832 207.

Nabídky posílejte na adresu: Matice svatohostýnská, z. s., Svatý Hostýn 115, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem do 25. listopadu.   (lsh)

VI. celostátní setkání mládeže
Sekce pro mládež ČBK připravuje Celostátní setkání mládeže s mottem „Nebojte se“, 

které se bude konat od 15. do 20. srpna 2017 v Olomouci. Setkání je určeno pro mladé 
od 14 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství věřících vrstevníků.

Přihlášky a podrobnější informace: www.olomouc2017.signaly.cz  (aco)

Nový liturgický kalendář
Matice cyrilometodějská Olomouc, s. r. o., vytiskla Liturgický a pastorační kalendář 

pro olomouckou arcidiecézi pro nový liturgický rok 2016/2017.
Možno zakoupit v prodejně v Matici cyrilometodějské v Olomouci nebo poslat poš‑

tou. Cena 80 Kč.
Kontakt: Matice cyrilometodějská,  s.  r.  o., Wurmova 9, 771 00 Olomouc 1, 

 tel.: 587 405 431, 733 741 841, e ‑mail: expedice@maticecm.cz  (aco)

Mobilní elektronická verze Kancionálu
Nedávno byla dokončena mobilní elektronická verze Kancionálu, společného zpěv‑

níku českých a moravských diecézí. Mobilní aplikace vznikla ve spolupráci s Pastorač‑
ním střediskem Arcibiskupství pražského a  se svolením České biskupské konference. 
Aplikace je určena pro zařízení s operačním systémem Android a má za úkol doplnit tiš‑
těnou verzi Kancionálu v místech, kde není dostupný. Obsahuje skladby ze společného 
(červeného) Kancionálu a také z olomouckého a královéhradeckého dodatku. Aplikaci 
si můžete zdarma nainstalovat prostřednictvím obchodu Google Play.  (aco) 
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Blahořečení P. Unzeitiga pomůže prohloubit víru, 
doufají poutníci ze Svitavska

Přes dvě stovky poutníků z České republiky se o posledním záříjovém víkendu 
vydaly na mši svatou, při které byl v bavorském Würzburgu v sobotu 24. září 2016 
blahořečen mučedník P. Engelmar Hubert Unzeitig (1911–1945), rodák ze Svitav‑
ska.

Blahořečení kněze, kterého papež František prohlásil počátkem letošního roku mu‑
čedníkem, se zúčastnilo více než sto osob z Unzeitigovy rodné farnosti Hradec nad Svi‑
tavou a svitavského děkanátu. Ve třech autobusech putovaly z česko ‑moravského po‑
mezí do Würzburgu v noci z pátku na sobotu osoby různého společenského postavení 
a různých povolání, od nejmenších dětí po osmdesátníky. Připojilo se k nim také patnáct 
bohoslovců olomouckého kněžského semináře, další lidé se na cestu vydali po vlastní 
ose.

Dopoledne poutníci navštívili ve Würzburgu chrám Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 
kde sídlí mariannhillští misionáři a kde jsou uloženy ostatky P. Engelmara Unzeitiga, 
který k  této misijní kongregaci patřil. Patnáct českých kněží, kteří se zúčastnili slav‑
nostní mše, pak v poledne přijal na radnici primátor města. „Přijetí ve Würzburgu bylo 
na všech místech, která jsme navštívili, fantastické. Jak v mariannhillském klášteře, kde 
je v  kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova uložen popel blahořečeného Engelmara, tak 
v katedrále sv. Kiliána nebo na radnici města. Organizace akce byla promyšlena do všech 
detailů,“ pochvaloval si svitavský děkan P. Václav Dolák, který byl jako jeden z mála mezi 
mnoha desítkami přítom‑
ných kněží pozván ke konce‑
lebraci beatifikační slavnosti.

Z  biskupů byl přítomen 
českobudějovický biskup 
Vlastimil Kročil, v  jehož 
diecézi P.  Unzeitig působil, 
dále českokrumlovský vikář 
a kanovník P. Václav Pícha či 
P.  Jan Špaček z Horní Plané, 
který spravuje také farnost 
Zvonkovou  – Unzeitigovo 
působiště. Olomouckou ar‑
cidiecézi, na jejímž území 
se nově blahoslavený kněz 
narodil, zastupoval prostě‑
jovský děkan P.  Aleš Vrzala. 
Na slavnosti byl rovněž přítomen český ministr kultury Daniel Herman a představitelé 
místních samospráv ve Svitavách a Hradci nad Svitavou.

Při mši zněla i čeština
Ve 14 hodin pak byla v katedrále sv. Kiliána zahájena vlastní beatifikace. Předsedal 

jí würzburský biskup Friedhelm Hofmann, přítomen byl také papežský delegát a pre‑
fekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinál Angelo Amato, dále apoštolský 
nuncius v Německu arcibiskup Nikola Eterović, generální představený kongregace ma‑
riannhillských misionářů P. Damian Weber z Říma a další biskupové z Německa a Jižní 
Afriky.

Hosty z  České republiky velmi potěšilo, že druhé čtení a  rovněž jedna z  přímluv 
zazněly v češtině, český text ostatních čtení měli k dispozici v rozdávané brožuře. Po 
beatifikační slavnosti následovalo pohoštění na přilehlém náměstí vedle katedrály a ve‑
čer pak autobusy s českými poutníky vyrazily zpět domů.

Nejstarší účastnicí pouti byla paní Benešová ze Svitav. „Mé dojmy z pouti jsou jedi‑
nečné a jsem moc ráda, že jsem se jí mohla zúčastnit, i když to bylo fyzicky náročné,“ 
svěřila se šestaosmdesátiletá žena a dodala: „Würzburg je krásné a poklidné město. Se‑
tkala jsem se tu s několika německými rodáky ze Svitavska, kteří jsou roztroušení po 
celém Německu.“

V Hradci nad Svitavou si blahořečení lze připomenout ještě 19.  listopadu, kdy ve 
zdejším kostele sv. Kateřiny bude od 10.30 hodin sloužit mši svatou olomoucký arci‑
biskup Jan Graubner. Při této příležitosti bude rovněž požehnán bohoslužebný interiér 
kostela. Oslavy blahořečení pak vyvrcholí v prosinci, kdy má být ve svitavském kostele 
sv. Josefa požehnána vitráž Beatus Engelmar.  Petr Fojtík a Jiří Gračka

Snímek Petr Fojtík

Řád Elišky Přemyslovny 
převzala Marie Husková 

ze Zlína
Celkem 21 žen bylo oceněno Řádem 

Elišky Přemyslovny v  rámci druhého 
ročníku slavnostního předávání kona‑
ném 23.  září  2016 v  Poslanecké sně‑
movně v  Praze. Řády předal prezident 
Nadačního fondu Elišky Přemyslovny 
Augustin Karel Andrle Sylor. Řády byly 
předány významným ženám působícím 
v oblasti charity, kultury, zdravotnictví 
a  nebo se nějakým dalším způsobem 
zasloužily o společnost.

Mezi vyznamenanými byla také Ma‑
rie Husková ze Zlína, kterou nominovala 
místní Charita. Přestože je Marie Husková 
již dávno v důchodu, nepřetržitě od roku 
1997 pracuje pro Charitu Zlín, konkrét‑
ně pro středisko Charitní ošetřovatelská 
služba Zlín. Ve službě se věnuje potřeb‑
ným lidem, zejména seniorům a  lidem 
po úrazu. Aktivně spolupracuje se Sdru‑
žením pro rehabilitaci osob po cévních 
mozkových příhodách při pobytových 
programech. Podle její nadřízené vyniká 
paní Husková velkou oblíbeností mezi kli‑
enty je nepřehlédnutelná a její vystupová‑
ní je vždy skromné, avšak precizní.

„Nesmírně si vážím těch, kteří prá‑
ci vykonávají nezištně a  s  láskou. Marie 
Husková je dobrou oporou pro klienty, 
krásným příkladem pro novou, mladou 
generaci, za což jí patří velký dík,“ uvedl na 
adresu vyznamenané ředitel Charity Zlín 
Vlastimil Vajďák.  Josef Pala
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Jmenování řeholní 
představené

Sestra Františka Ludmila Kadlčíko‑
vá, SCM, byla od 1. září 2016 jmenována 
provinční představenou České provincie 
Kongregace sester sv.  Cyrila a  Metoděje 
na druhé období šesti let.  (apha)

Kněžský seminář pořádá 
adventní duchovní obnovu 

pro mladé muže
Ve dnech 25. až 27.  listopadu se 

v  Arcibiskupském kněžském seminá‑
ři v  Olomouci uskuteční adventní du‑
chovní obnova VIR určená pro mladé 
muže od 17 do 35  let. Na téma „Oče‑
kávání neočekávatelného“ ji povede 
P. Josef Mikulášek, kaplan v olomoucké 
katedrále sv. Václava.

„Slovo VIR neoznačuje původce na‑
kažlivé nemoci či zhoubný počítačový 
program, ani se nejedná o žádnou zkrat‑
ku. Význam musíme hledat v  latině, kde 
toto kratičké slůvko nese význam ‚muž‘. 
A  není náhodou, že je od něj odvozen 
také výraz virtus neboli ‚ctnost‘, tedy dob‑
rá vlastnost, která šlechtí každého muže,“ 
vysvětluje za pořadatele název duchovní 
obnovy bohoslovec Dominik Kovář.

Na rekolekci jsou zváni všichni mladí 
muži od 17 do 35  let, kteří hledají cestu 
k  prohloubení modlitby, ale nevědí, jak 
na to, a chtěli by udělat další krok. Ti, kdo 
jsou ochotni na krátký čas zanechat svých 
každodenních povinností, aby se mohli 
věnovat meditaci, modlitbě a duchovním 
věcem. Třídenní program jim nabídne 
příležitost pro ztišení a setkání s Kristem 
a své místo v něm má rozjímání nad Pís‑
mem, lectio divina, adorace, promluvy 
a  podněty k  osobnímu rozjímání a  také 
příležitost k  duchovnímu rozhovoru či 
svátosti smíření.

Další informace a přihlášky: 
www.knezskyseminar.cz/akce/vir

 (ado)

Poutní místo na Svatém 
Kopečku čeká rozsáhlá 

obnova
Jedno z  nejznámějších moravských 

poutních míst, Svatý Kopeček u  Olo‑
mouce, by se měl dočkat rozsáhlé ob‑
novy. Dotkne se baziliky, zahrady i ná‑
dvoří. Náklady se odhadují až na 120 
milionů korun. Pokryty by měly být 
z evropských dotací.

Pokud se podaří získat peníze, do ob‑
novy památky s mimořádným duchovním 
významem by se měli odborníci pus‑
tit v  letech 2017 až 2018. Místo navštíví  
každoročně až 60 000 poutníků.  (ps)

V arcibiskupském paláci se konala investitura 
rytířů Božího hrobu

Na začátku mše svaté slavené v  kapli olomouckého arcibiskupského paláce 
20. září vykonal arcibiskup Jan Graubner jako velkopřevor české magistrální dele‑
gace Rytířského řádu Božího hrobu svoji první investituru. Za rytíře Božího hrobu 
pasoval Miroslava Pišťáka, bývalého primátora města Prostějov.

Ve své homilii arcibiskup Graubner zdůraznil, že „jako rytíři Svatého hrobu se hrdě 
hlásíme ke kříži Kristovu, který máme ve znaku. Oslavovat kříž je však možné jen tehdy, 
když se dobře pochopí. Otec z lásky k lidem nám daroval sám sebe ve svém Synu. Syn 
z  lásky k  nám a  z  posluš‑
nosti k Otci přijal kříž a na 
něm ukázal lásku k nám až 
do krajnosti. On se nejen 
stal jedním z  nás, nejen 
opustil slávu nebe, ale stal 
se odsouzencem, vyvrhe‑
lem popraveným mimo 
město, tím posledním, ač 
spravedlivý, stal se pohrda‑
ným, protože vzal na sebe 
naše viny i s  jejich důsled‑
ky. Proto okouší opuště‑
nost Bohem. Kvůli nám se sám stal hříchem, který vzdaluje od Boha a vrhá do temnoty, 
do samoty bez útěchy. Svou smrtí však smrt zrušil. Moc smrti spočívá v tom, že bere 
smysl životu a všemu, co smrtí končí. Kristus dal smrti smysl, když z ní udělal oběť z lás‑
ky. Proto vzal smrti všechnu moc a zvítězil nad ní.“

Hlavním úkolem Řádu Božího hrobu je podpora křesťanů ve Svaté zemi, zejména 
latinského patriarchátu jeruzalémského. V čele magistrální delegace stojí spolu s vel‑
kopřevorem, který je duchovním vůdcem, magistrální delegát, kterým je Jiří Pořízka. 
Česká magistrální delegace je v současnosti tvořena velkopřevorem, pěti rytíři, jednou 
dámou a  dvěma kněžími. Bližší informace o  řádu lze nalézt na webových stránkách: 
www.oessh.cz   Jan Lata

Delegace z Olomouce na biskupském svěcení 
v partnerské diecézi Limburg

Na svěcení nového sídelního biskupa Mons. Georga Bätzinga v německém Lim‑
burgu, partnerské diecézi olomoucké arcidiecéze, konaném 18. září, byli přítomni 

také zástupci z Olomou‑
ce v  čele s  generálním 
vikářem Mons. Josefem 
Nuzíkem.

Na slavnost, které se 
zúčastnily také delegace 
ze Slovenska, Filipín, Ka‑
merunu, Zambie a  Bosny 
a  Hercegoviny, ho dopro‑
vodil profesor olomoucké 
teologické fakulty Mons. 
Ladislav Tichý a pracovní‑
ci arcidiecézní kurie Josef 
Záboj a Denisa Kracíková.  
  (ado)

Děti z Francovy Lhoty upekly chléb,  
připraví si i své hostie

V Muzeu Štěpána Trochty – kardinálově rodném domě ve Francově Lhotě – v neděli 
16. října zavoněla vůně pečeného chleba. Skončil tak již 14. ročník akce „Od zrníčka ke 
chlebíčku“ žáků třetí třídy místní základní školy.

Děti zasely obilí na Trochtově poli, se svými rodinami si ho pokosily a vymlátily, po‑
mlely na mouku v mlýně a napekly z něj chleby do svých rodin. Na jaře si pak napečou 
také hostie ke svému prvnímu svatému přijímání.

Letošní mouky zbylo dost, proto pro tento účel nabídnou děti hostie zdarma na za‑
čátku roku 2017 také do jiných farností i návštěvníkům muzea.  (Valašská nadace)
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Zemřel františkán P. František Bartolomej Uriga
Krátce před svými 60. narozeninami zemřel po těžké nemoci v den slavnosti 

svého řeholního patrona sv. Františka z Assisi 4. října 2016 v domě bratří františ‑
kánů v Uherském Hradišti P. František Bartolomej Uriga.

Narodil se 31. října 1956 ve Vranově nad Topľou na vý‑
chodním Slovensku. Po absolvování střední odborné školy 
polnohospodářské řadu let pracoval jako zahradník. Poně‑
vadž existence mužských řeholních společenství byla v ko‑
munistickém Československu zakázána, do františkánského 
řádu vstoupil tajně 9. října 1982. První sliby složil 18. pro‑
since 1983, tři čtvrtě roku po rozsáhlé akci „Vír“, v níž STB 
bezprecedentně vystoupila proti všem tajným františkán‑
ským mužským a ženským komunitám po celém Českoslo‑
vensku. V období časných slibů pobýval v Košicích a začal 
také tajně studovat teologii. Věčné sliby složil 22. září 1991, 

v  těch letech také dokončil svá teologická studia na fakultách v Olomouci a v Praze. 
Kněžské svěcení přijal 2. července 1994 v Praze. Jako kněz působil ve farnostech v Mo‑
ravské Třebové a  okolí a  v  Uherském Hradišti. I  přes postupující nemoc s  vděčností 
vykonával kněžskou službu podle svých možností.

Pohřební obřady za zesnulého P.  Františka Bartolomeje Urigu se konaly 12.  říj‑
na 2016 ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti. Poté 
byl uložen do hrobu bratří na hřbitově ve Starém Městě u Uherského Hradiště.  (aco)

Zemřel františkán 
P. Antonín Jan Podlaha

Ve věku 95  let zemřel 11.  října  2016 františkánský 
kněz P.  Antonín Jan Podlaha, který žil jako kněz dů‑
chodce na odpočinku v Moravské Třebové.

Narodil se 2. 7. 1921 v Příbrami, kněžské svěcení přijal 
v Praze 29. 6. 1949. Od 1. 6. 2010 žil v klášteře v Moravské 
Třebové. Po církevním obřadu ve františkánském kostele 
sv. Josefa v Moravské Třebové byl 16. října 2016 pohřben do 
řádového hrobu na místním hřbitově.                               (ps)

Zemřel jezuitský bratr ze Svatého Hostýna Josef Machů
Ve věku 87 let zemřel 13. října 2016 v kroměřížské nemocnici jezuitský řeholní 

bratr Josef Machů, dlouholetý člen komunity na Svatém Hostýně.
Josef Machů se narodil 21. června 1929 ve Vysokém Poli 

v okrese Zlín. Celý aktivní profesní život pracoval v země‑
dělství, v  letech 1958 až 1989 jako hospodář a  traktorista 
v ústavu sociální péče ve Víceměřicích.

Dne 12. září 1969 byl jezuitským provinciálem P. Fran‑
tiškem Šilhanem přijat jako bratr do noviciátu Tovaryšstva 
Ježíšova a v roce 1973 složil první sliby; vše neveřejně a sou‑
časně s civilním zaměstnáním.

Začátkem roku 1990 nastoupil do obnovené jezuitské 
komunity na Svatém Hostýně, kde také v roce 1992 složil 
své poslední řeholní sliby. Fakticky až do konce života zde 
neúnavně a obětavě pracoval kolem kostela a domu a svou 

práci doprovázel vytrvalou modlitbou. Celá generace poutníků znala jeho úsměv a dob‑
ré slovo. V posledních letech se modlitba za církev a za Tovaryšstvo stala jeho hlavním 
posláním, které věrně plnil. Kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu bratr Josef Machů 
po 26 letech opustil letos v dubnu jezuitskou komunitu na Svatém Hostýně a odešel na 
zasloužený odpočinek do kláštera Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži.

Pohřební rozloučení se zesnulým se konalo na Svatém Hostýně 17.  října 2016 při 
mši svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Pohřební obřady vykonal bývalý jezuitský 
provinciál P. František Hylmar za přítomnosti více než dvaceti kněží. Tělo zesnulého 
bylo pak uloženo na místním lesním hřbitově.  Josef Pala

Rok milosrdenství zakon-
čí ve Zlíně Konference 

o evangelizaci
U  příležitosti vyvrcholení Svatého 

roku milosrdenství se ve Zlíně uskuteč‑
ní Konference o evangelizaci. Ve dnech 
18. až 20.  listopadu ji v  Kongresovém 
centru pořádá Komunita Blahoslaven‑
ství. Mezi přednášejícími budou Maja 
Schanovsky z Rakouska, P. Ondrej Chr‑
vala ze Slovenska, Kateřina Lachmano‑
vá, P. Vojtěch Koukal a další hosté, so‑
botní mši svatou celebruje olomoucký 
arcibiskup Jan Graubner.

„Lidí hledajících duchovní zakotvení 
je kolem nás stále víc. Jestliže Bůh dává 
tuto milost otevřených srdcí, je to pro nás 
velká výzva vyjít jim naproti a odhodlat se 
k evangelizaci a svědectví. Když evangeli‑
zujeme, naše víra roste. Farnosti a sbory, 
které se rozhodly pro evangelizaci, za‑
koušejí, jak se rodí nová radost z víry, jak 
ožívají a  rostou,“ říká P.  Vojtěch Koukal 
z Komunity Blahoslavenství.

Cílem projektu, který se koná pod 
záštitou pastoračních center arcidiecéze 
olomoucké a  diecéze brněnské a  pasto‑
račního úseku ostravsko ‑opavského bis‑
kupství, je ukázat, že svědkem o  Ježíši 
může být každý z nás. Konference je urče‑
na všem, které zajímá, jak toto poslání Je‑
žíšových učedníků naplňovat v prostředí, 
ve kterém žijeme a zvláště v kontextu far‑
nosti. Součástí programu bude prezentace 
systému farních evangelizačních buněk, 
kurzů Alfa a představení dalších evangeli‑
začních metod, programů a aktivit.

Přínosem jistě budou i  zajímavá svě‑
dectví, sdílení zkušeností od nás i  ze za‑
hraničí, inspirace a konkrétní pomoc. Du‑
chovní program doplní modlitební večery 
s přímluvnou modlitbou, svátost smíření, 
nabídka kvalitní křesťanské literatury 
a také hlídání dětí, jelikož je akce určena 
pro všechny věkové kategorie. Mladí lidé 
si mohou přijít pro duchovní impulz, jak 
přivést k víře spolužáka ve škole, starší ob‑
čané se mohou dozvědět, jak otevřít brá‑
nu kostela zase svým vrstevníkům.

„Stále slyšíme výzvy našich pastýřů, 
abychom se nebáli evangelizovat. Mnozí 
se ale ptají, jak to mají dělat. Pro inspiraci, 
jak oslovovat nevěřící nebo věřící, kteří ve 
víře slábnou, si může přijít na konferenci 
každý. Jedná se o  jedinečnou příležitost, 
jak se učit předávat víru,“ říká koordiná‑
torka projektu Markéta Piknová.

 (www.credonadacnifond.cz)
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Lektoři prošli branou milosrdenství
Na padesát lektorů Božího slova z devíti děkanátů a s nimi i čtyři kněží se v sobotu 15. října sešli v Olomouci. Prohlubovat 

vztah k Písmu, učit se pozorně naslouchat Božímu slovu, probouzet radost z přijímání Božího slova a vytvářet společenství 
lektorů – to jsou cíle programu tohoto pravidelného setkávání, jehož účastníci se sjíždějí z celé arcidiecéze. Uskutečňuje se již 
od roku 2005 a záhy se ustálilo na jednom setkání v druhé polovině října. Letošní setkání bylo v pořadí čtrnácté.

Dopolední program probíhal na kurii, odpolední v Arcidiecézním muzeu a v katedrále sv. Václava. Program byl zahájen modlit‑
bou, požehnání udělil uherskohradišťský děkan P. Josef Říha. Potom hlavní organizátorka setkání Martina Pavlíková krátce nastínila 
představu uskutečňování ukázkových nahrávek čtení z nedělní liturgie a konzultovala s přítomnými potřebu takový projekt uskuteč‑
nit. Závěrem této části programu si všichni společně přečetli texty z následující neděle se zaměřením na významové členění textu 
a správnou výslovnost. Poté se přesunuli do Arcidiecézního muzea, kde už na ně čekala Alena Jemelková, pracovnice Památkové péče 

Arcibiskupství olomouckého. V  historických 
prostorách muzea, v bezprostřední blízkosti uni‑
kátního exponátu slavnostního zlatého kočáru, 
uvedla lektory do historických souvislostí týkají‑
cích se tohoto evropsky významného místa, aby 
se pak jednotlivě rozešli prohlédnout si význam‑
né exponáty tohoto ojedinělého muzea.

Součástí programu bylo také pozvání ke svá‑
tosti smíření, kterou udělovali zájemcům přítom‑
ní tři kněží. Před slavením mše svaté se všichni 
sešli u brány milosrdenství, kde se společně po‑

modlili, poklekli a prošli do katedrály. Mši svatou celebroval P. Josef Říha spolu s P. Jánem Rimbalou. K této závěrečné části programu 
se připojil svou návštěvou P. doc. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla, který všem přítomným krátce představil 
služby této pastorační instituce, aby si udělali představu, jak je možné tyto služby využít pro lektorskou službu a lektorské společenství.

Příští setkání se uskuteční 21. října 2017 v Olomouci.   Martina Pavlíková

Adventní kalendáře s magnetkou  
pro všechny

Pro letošní advent jsme v katechetickém centru opět připra‑
vili tzv. adventní kalendáře na ledničku. Jedná se o odtrhávací 
kalendáře s myšlenkami na den a magnetkou na zadní straně.

Protože si v  květnu 2017 připomeneme 100. výročí zjeve‑
ní Panny Marie v portugalské Fatimě, rozhodli jsme se s Marií 
vstoupit už do začátku liturgického roku. Vždyť doba advent‑
ní k  tomu sama vybízí. Jednotlivé myšlenky jsou inspirovány 
evangelijními texty o zvěstování a navštívení Panny Marie (Lk 
1,26–56). Maria je zde představena jako ta, která nám svým ži‑
votem ukazuje na Krista a směřuje naše kroky k němu. Její ži‑
votní postoje jsou pro nás velkou inspirací nejenom v tom, jak 
prožít dobu adventní, ale vůbec v prožívání křesťanského života: 
naslouchání Bohu, být otevřeni Bohu, v tichosti srdce uchovávat 
Boží slovo, odevzdat se do Boží vůle, služba druhým, aj.

Adventní kalendáře jsou k osobnímu vyzvednutí v katechetickém centru v Olomouci či k objednání na e ‑shopu, na stránkách: 
www.katechetiolomouc.cz, jeden kus kalendáře stojí 12 Kč.   Martina Orlovská

Adventní kalendáře pro děti
Také děti bude letošní adventní přípravou na Vánoce doprovázet Panna Maria – ta, která jako první poznala a přijala do svého 

života Pána Ježíše. I děti budou svým dětským způsobem uvažovat o evangelijních událostech zachycených v první kapitole Lukášova 
evangelia, verše 26 – 56. Maria bude děti skrze jednotlivá zamyšlení a drobné úkoly na každý týden inspirovat k tomu, jak vnášet Světlo 
do svých životů, ale i do života lidí kolem nich.

Adventní kalendář bude mít formu polodomečku, kde na hlavní straně bude nakreslená Maria s dítětem Ježíšem. Děti prostřed‑
nictvím svého adventního snažení budou samolepícími hvězdičkami vyzdobovat jak Mariin plášť, tak také okna na bočních stranách 
kalendáře. Při večerní modlitbě je možno před „domeček“ postavit svíčku, která obrázek pěkně rozzáří. Jak bude přibývat hvězdiček, 
bude přibývat i světla…

Také tyto adventní kalendáře a vše k nim potřebné bude k osobnímu vyzvednutí v katechetickém centru v Olomouci či k objedná‑
ní na e ‑shopu, na stránkách: www.katechetiolomouc.cz   Marie Slimaříková
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Sbírání použitých poštovních známek
Ve farnosti Valašské Meziříčí shromažďují, odlepují, třídí a pak 
zasílají použité poštovní známky na pomoc misiím do zemí tře‑
tího světa. Farnost děkuje všem, kdo se do sbírání známek za‑
pojili a  zaslali jakékoli množství známek. Děkujeme také těm, 
kteří se podílejí na jejich zpracování před dalším odesláním. Mši 
svatou za všechny tyto obětavé lidi bude sloužit P. Karel Janečka 
z farnosti Nová Hradečná v kapli v Obědném (blízko Libiny) ve 
čtvrtek 10. listopadu v 16.30 hod.
Známky můžete i nadále posílat na adresu: Římskokatolická 
farnost Valašské Meziříčí, Křížkovského 60/8, 757 01 Valašské 
Meziříčí

Den otevřených dveří 
v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Již tradičně první sobotu v prosinci zve Arcibiskupské gymnázi‑
um v Kroměříži zájemce o studium i všechny, které zajímá život 
na církevním gymnáziu, na den otevřených dveří. Letos to bude 
v  sobotu 3.  prosince v  době od 9 do 12  hodin. Návštěvníkům 
bude k  dispozici vedení školy, učitelé jednotlivých předmětů, 
vychovatelé domova mládeže i  školní kaplan. Budete si moci 
prohlédnout prostory školy, odborné učebny, knihovnu, školní 
klub, domov mládeže i školní kaple. Svou prezentaci bude mít 
i studentský parlament. Zajímavosti z fyziky, chemie a biologie 
představí studenti v laboratořích těchto předmětů.
V Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži mohou studovat žáci, 
kteří ukončili 7. nebo 9. třídu základní školy. Škola poskytuje 
ubytování nejen dojíždějícím studentům gymnázia, ale také stu‑
dentům ostatních středních škol v Kroměříži.

Přehled velehradských akcí 
do konce roku 2016

Cisterciácká pečeť  – IX. ročník mezinárodní výstavy meš‑
ních a košer vín – 5. listopadu, od 16 hod. – Slovanský sál 
Stojanova gymnázia, hudební doprovod obstará CM Cifra

ŽALMY – David a jeho blues – 13. listopadu, od 16.30 hod. – 
VDCM, Sál kardinála T. Špidlíka – prezentace uměleckých 
audiozpracování biblických textů

Velehradský seminář duchovního filmu  – 20.  listopadu,  
od 16 hod. – VDCM, Sál kardinála T. Špidlíka – rumunský film  
„Na druhé straně kopců“ uvede filmolog Dr. Mircea Dan Duta

Adventní duchovní obnova  – 10.  prosince, od 09 hod.  – 
VDCM, Sál kardinála T. Špidlíka  – doprovází P.  Ladislav 
Árvai, SJ

Velehradský seminář duchovního filmu  – 11.  prosince,  
od 16.30 hod.  – VDCM, Sál kardinála T. Špidlíka  – český 
film „Noc nevěsty“ uvede filmolog Dr. Petr Slinták

Vánoční výukový program pro školy – 14. až 16. prosince – 
VDCM, expozice Bible pro malé i velké, akce je určena pro 
děti 1. stupně ZŠ (přiblížení vánočních události, vysvětlení 
symbolů a tradic, výroba drobného dárku)

Vánoční výukový program pro rodiny s dětmi – 17. prosin‑
ce – VDCM, expozice Bible pro malé i velké (přiblížení vá‑
nočních události, vysvětlení symbolů a tradic, výroba drob‑
ného dárku)

Svatoštěpánský koncert s  Hradišťanem  – 26.  prosince,  
od 16.30 hod. v bazilice

Vánoční koncert „Neseme Vám tu novinu“ s  FS Ondráš  – 
28. prosince, od 17 hod. v bazilice

Více informací o velehradských akcích: www.velehradinfo.cz

Vdovy a vdovci zvou na duchovní obnovu
Nejen pro členy Společenství vdov a vdovců je určena advent‑
ní duchovní obnova, která se uskuteční na Svatém Hostýně ve 
dnech 20. až 23.  listopadu. Povede ji P. Petr Bulvas, biskupský 
delegát pro pastoraci.
Přihlášky: e ‑mail: matice@hostyn.cz

Duchovní obnova pro hasiče
Povede ji na Svatém Hostýně od 25. do 27. listopadu olomoucký 
arcibiskup Jan Graubner.
Přihlášky zasílejte: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 
768 61 Bystřice pod Hostýnem, e‑mail: matice@hostyn.cz,  
tel.: 573 381 693



OLDIN • 11 / 2016 9KDY – KDE – CO

BUDE VÁS ZAJÍMAT CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Duchovní obnova na téma 
„Vstoupit do vztahu s Milosrdným Bohem – 

sv. Faustyna Kowalská“
Pořádají ji na Svatém Kopečku u Olomouce sestry premonstrát‑
ky ve dnech 12. a 13. listopadu.
Přihlášky: e ‑mail: info@premonstratky.cz, tel.: 733 755 836

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V  zimním období (od 17.  října  2016 do 23.  dubna  2017) jsou 
slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
 ve všední dny 7.15, 9.15
 v sobotu 7.15, 9.15, 11.15
 v neděle 7.15, 9.15, 11.15, 14.15
V neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
V zimním období (od 1. listopadu 2016 do 31. března 2017) je 
bazilika uzavřena – od pondělí do pátku od 15.30 do 18.40 hod. 
a o sobotách a nedělích od 16.00 do 18.40 hod.

Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně
Mše svaté na Štědrý den: 7.15, 9.15 a také v 15.30 hod.
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme 
v sobotu 31. prosince 2016.
Mše svaté: 7.15, 9.15, 11.15 a ve 24.00 hod. Před půlnoční mší 
svatou ve 22.30 hod. je modlitba růžence, ve 23 hod. adorace 
a ve 23.45 hod. Te Deum a sv. požehnání.

Malá pouť za velké věci
Zveme všechny na pouť za víru v našich rodinách, která se usku‑
teční 13. listopadu. Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci 
do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olo‑
mouce. Cesta je dlouhá 8 km (2  hodiny chůze). Podle svých 
fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: od 12.45 do 
13.00 hod. (sraz) před katedrálou, nebo v 14.30 hod. pod kop‑
cem v Samotiškách, nebo v 15 hod. na mši svaté v bazilice na 
Svatém Kopečku. V  letošním Svatém roce milosrdenství pouť 
vždy zahájíme v 13 hod. projitím Svaté brány s možností získání 
plnomocných odpustků. Další pouť proběhne 11. prosince.
Bližší informace: www.rodinnyzivot.cz, Marcela Řezníčková, 
tel.: 587 405 251, e ‑mail: reznickova@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 společ‑
ně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách 
i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém ar‑
cibiskupství. Každý čtvrtek je pak za všechny tyto úmysly slou‑
žena mše svatá. Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na  
tel.: 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

Časopis Rodinný život
Životního partnera je někdy třeba vyhlížet delší čas; jít mu 

velký kus cesty naproti.
Nové číslo časopisu Rodinný život je o  hledání protějšku, 

seznamování i vzájemném poznávání se. Je především plné po‑
vzbudivých životních příběhů a svědectví o této životní etapě.

Manželé Chudíkovi v  rozhovoru vyprávějí o  vlastním se‑
známení, k němuž došlo prostřednictvím internetové seznam‑
ky. Jitka a  Jan Koneční považují podobné osobnostní naladění 
a kvalitní konverzaci za dobrý předpoklad k navázání vážného 
vztahu.

V nové rubrice s názvem „Kázání na všední den“ P. Martin 
Sklenář vybízí k připomenutí našich hlavních cílů. Máme je stále 
na paměti, tak jako vrcholoví sportovci? Konfrontujme s nimi 
své každodenní počínání.

V časopise nechybí pohádka na dobrou noc, tvoření pro děti, 
voňavý recept, křížovka, soutěže, hry a informace o připravova‑
ných 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

Sháníte pro své blízké smysluplný dárek za příznivou cenu? 
Neutrácejte za zbytečnosti, předplaťte jim časopis Rodinný ži‑
vot. Cena ročního předplatného je 195 Kč. Cena zahrnuje: dár‑
kový certifikát + 5 čísel časopisu o 40 stránkách + poštovné.
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H AITI P OTŘEBU JE AKU TNÍ P OM O C

Hurikán Matthew po sobě zanechal na Haiti spoušť. 
V těchto dnech tam lidé čelí nedostatku pitné vody, 
jídla i riziku cholery. Aktuálně je takto ohroženo kolem 
750 000 lidí. Mnozí jsou také odříznuti od okolního svě-
ta, protože záplavy zbořily mosty a zatopily přístupové 
cesty. Přes 60 000 lidí bylo evakuováno pod provizorní 
přístřešky. Ve středu 12. října na místo dorazil dvou-
členný tým Arcidiecézní charity Olomouc, jako jediný 
z Česka.

Haiti potřebuje humanitární pomoc. Vyzývá v těchto 
dnech i OSN. Podle jejích zjištění si hurikán Matthew 
vyžádal několik stovek lidských životů. Jisté však je, 
že hurikán zasáhl kolem dvou milionů Haiťanů, z nich 
750 000 potřebuje akutní humanitární pomoc na ná-
sledující tři měsíce. Lidé v zasažených oblastech nemají 
dostatek pitné vody, jídla a mnozí z nich přišli o domov.

Na Haiti potřebuje 
akutní pomoc 750 000 lidí

OSN hlásí zničenou úrodu i riziko cholery

Hurikán Matthew má na Haiti na svě‑
domí největší humanitární krizi od země‑
třesení v  roce 2010. Podle Martina Za‑
mazala z Arcidiecézní charity Olomouc 
pomůže v  terénu projekt Daruj střechu 
nad hlavou.

„Haiťané žijí v  lehkých příbytcích, 
v  chýších s  rákosovými střechami, které 
těžko odolají vydatnějším dešťům a  tro‑
pickým bouřím. Začátkem října tak při 
hurikánu tisíce lidí přišly o  domov. My 
jim můžeme zajistit odolnější plechové 
střechy. Pomohli jsme s  nimi některým 
Haiťanům již v minulosti,“ sdělil ještě před 
cestou Martin Zamazal.

Hurikán Matthew také zatočil s  plá‑
nem charitního týmu. Ten počítal, že 
během měsíční mise na Haiti navštíví 
všechny partnery, setká se s dětmi zapo‑
jenými do Adopce na dálku a  zajistí na 
místě zdravotní prohlídky dětí a  starších 
nemohoucích lidí. Další způsoby pomoci 
však chariťáci vyhodnotí teprve na místě. 
Koordinátorka projektů na Haiti Klára 
Lőffelmannová byla informována o aktu‑
ální situaci ještě před odletem od svých 
partnerů.

„Škola v Baie de Henne, kam dochází 
300 dětí, z nichž 200 studuje díky českým 
dárcům, je zavřená. V současnosti slouží 

jako útočiště pro ty, kteří přišli o přístře‑
ší. Domy v Baie de Henne totiž zaplavila 
voda, v ulicích je bahno a přístupová cesta 
neprůjezdná,“ popsala Klára Lőffelmann‑
ová.

Zaplavené je také Gonaïves, tam‑
ní škola (600 žáků, přes 100 z nich pod‑
poruje Charita) naštěstí stojí na kopci.  
Na zprávy však Charita marně čeká ze 
školy v Roche a Bateau na jihu země. „Tato 
oblast hlásí desítky mrtvých. Jih je navíc 
odříznutý. Most La Digue u Petit Goave, 
který je hlavní spojnicí, totiž spadnul.  
Na přesnější zprávy zatím čekáme,“ po‑
kračovala koordinátorka.

„Na jihu země hurikán a záplavy zni‑
čily 90  % úrody, v  Grand ‑Anse dokonce 
i téměř 100 %. Paralyzovaný je také rybo‑
lov, protože voda spláchla s sebou všech‑
no rybářské vybavení. Přes 300 škol bylo 
zničeno, takže asi 100 000 dětí se nyní 
nemůže vzdělávat, dále přišly o  unifor‑
my, učebnice a  další vybavení,“ popisuje 
OSN ve své zprávě. Podle jejích průzku‑
mů spadlo v nejvíce zasažených oblastech 
90  % domů, vichr bral s  sebou obchody, 
školy i  budovy, kde poskytují důležité 
služby. Zničeny byly i nemocnice. „Vydat‑
né deště a vítr způsobily ještě sesuvy půdy 
a  ty zaplavily klíčové cesty. Zejména na 
jihu kontaminovaly přírodní vodní zdroje 

splašky a znečištěná bouřková voda. Je tu 
velmi vysoké riziko cholery, ta by mohla 
zasáhnout i tisíce rodin,“ varuje OSN.

Hurikán Matthew rozdělil spoustu ro‑
din. Mezi nejzranitelnější potřebné patří 
v současnosti malé děti a těhotné a kojící 
ženy. Průzkumy navíc ukazují, že v násle‑
dujících třech měsících má na Haiti poro‑
dit 8400 těhotných žen.

Podle OSN je třeba nejdříve zajistit zá‑
soby pitné vody, jídla a zdravotní ošetření 
pro ty, které hurikán zasáhl. Dále je třeba 
provést potřebná opatření v  zaplavených 
oblastech, aby nedošlo k rozšíření chole‑
ry nebo ochránit ženy, dívky a děti proti 
násilí, vykořisťování či zneužití. Na Haiti 

pomalu začíná zpřístupňování cest, také 
úklid a  v  brzké době i  opravy zničených 
budov.  Karolína Opatřilová

Arcidiecézní charita Olomouc

POMÁHÁME HAITI
Můžete poslat finanční příspěvek 
do humanitární sbírky Arcidiecéz‑
ní charity Olomouc  na číslo  účtu 
43–9935450227/0100 nebo může‑
te poslat dárcovskou SMS ve tvaru 
DMS HAITI na číslo 87777

www.haiti.cz a www.acho.cz

Snímky Reuters
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CARITAS slavila 20 let 
a spolu s ní stovky účastníků

CHARITA

16. Rok 1944 přinášel již naději na brzký konec oku‑
pace a  války, jejíž následky hojila Charita zvýše‑
nou péčí podpůrnou ošetřovatelskou, zdravotní 
i  politicko ‑národní a  duchovní. Partyzáni nachá‑
zeli útulek i  nasycení v  mnohých našich ústavech, 
podobně i uprchlí zajatci, dorost nasazený do záko‑
pových prací dostával oděvní součástky, z  černých 
fondů dávány tisícové podpory rodinám těch, kteří 
trpěli v koncentračních táborech, o čemž jsme z bez‑
pečnostních důvodů nemohli vésti žádné písemné 
záznamy. Naše ústavy na naše doporučení posílaly 
potravinové balíčky do Dachau, Buchenwaldu a j.

17. Vyvrcholením podobné péče byl rok 1945 – skončení 
6tileté kruté války. Tento a následující rok 1946 byl 
zaměřen na odčinění následků války, organisová‑
ním pomocných akcí na záchranu těžce postižených. 
V těchto letech rozdělila Ar ‑Cha 9 vagonů dobrého 
šatstva, dodaného jí z akce UNRRA, ze sbírek naše‑
ho krajana preláta Zlámala z Clevelandu, z pomocné akce amerických katolíků, statisíce cigaret z daru francouzské vlády 
jako její dík za ošetření a živení franc. zajatců, osvobozených z koncentráků, z přídělů mezinárodního Červeného Kříže atd. 
Z daru amerických katolíků, t.zv. War Reliéf Service jsme do Okresních Charit rozeslali 3.236 beden masitých konserv aj. 
poživatin, 93 pytlů pšeničné mouky, 17 beden čokolády, dvě plná nákladní auta vzácných léků a obvazů.

 Pomohli jsme i dětem z východního Slovenska. 746 chudých dětí a sirotků jsme v 16transportech přivezli z Košic na Moravu 
a umístili je v rodinách i ústavech na 2 až 4 měsíce. Tam byly od dobrodinců nově oblečeny, dobře živeny a jistě podnes vzpo‑
mínají na olomouckou Charitu vděčně.

 Časopis Ludmila změněn v roce 1947 na název Charita a redakce přenesena do Prahy. Rozvinula se péče prázdninová, orga‑
nisovány praktické kursy, charitní poutě, získány tisíce nového členstva, kartotéka našich dobrodinců vzrostla do té doby na 
počet, přesahující 40.000 jednotlivců a institucí, v hostitelské akci posíláno do rodin ročně 1.850 potřebných dětí. Za rok 1946 
a 1947 vydáno bylo jen v Čechách a na Moravě na charitní péči přes 111 milionů Kčs.

 V té nejtěžší době válečné vzniklo několik nových ústavů, vybudovaných kongregacemi.
 Pokračování redakčně připravil Martin Kučera

Absolventi zdravotnického kurzu (ZAO, pobočka Olomouc)

Střípky z dějin Charity – VIII.

Ve čtvrtek 15. září oslavy odstartova‑
la konference „Odpovědná společnost“ 
za účasti olomouckého arcibiskupa Jana 
Graubnera a primátora Statutárního měs‑
ta Olomouc Antonína Staňka. V  zaplně‑
ném sále arcibiskupského paláce přednesli 
své příspěvky ústavní soudkyně Kateřina 
Šimáčková, geolog Václav Cílek, reverend 
Larry Hostetter a profesor Jan Sokol.

Večer pak kapela studentů a  absol‑
ventů Jedličkova ústavu The Tap Tap 
roztančila Pavilon A  na Výstavišti Flora. 
Devadesát minut plných skvělé muziky 
i trefných komentářů nadchlo pětistovku 
olomouckých diváků.

Páteční dopoledne patřilo odborné 
konferenci na téma „Perspektivy komu‑
nitní sociální práce v ČR“. Aulu CARITAS 

Dne 2. září 2016 tomu bylo přesně 20 let, co do lavic CARITAS – Vyšší od-
borné školy sociální Olomouc usedli první studenti, aby se naučili profe-
sionálně pomáhat v roli sociálních pracovníků. Škola toto výročí oslavila 
hned několika akcemi, které přilákaly stovky účastníků.

zaplnili především sociální pracovníci 
a  studenti sociální práce, kteří si přišli 
poslechnout přednášky na toto aktuální 
téma. Jeden z příspěvků představil výsled‑
ky výzkumu „Současné pojetí komunitní 
práce v  ČR“ realizovaného CARITAS‑
‑VOŠs Olomouc. Dalšími přednášejícími 
byli: Kateřina Kubalčíková, Greta McDo‑
nough, Tomáš Waloszek, Petr Wija, Deni‑
sa Sedláčková a Věra Chudíková.

Vrcholem oslav bylo setkání absolven‑
tů, zaměstnanců a  přátel školy, kterému 
předcházela děkovná mše svatá v  kated‑
rále sv.  Václava. Sloužil ji olomoucký ar‑
cibiskup Jan Graubner spolu se spirituály, 
kteří prošli školou za 20 let její existence. 
Na neformální setkání v prostorách školy 
přišlo okolo tří set návštěvníků, kteří vy‑

tvořili úžasnou atmosféru plnou vzpomí‑
nek i sdílení aktuálních radostí.

Velké poděkování patří nejen účastní‑
kům, kteří dvacáté výročí oslavili s CARI‑
TAS, ale především organizátorům a dob‑
rovolníkům, bez kterých by se průběh akcí 
nepodařilo zajistit.

 Eva  Bělovská
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DUC HOVNÍ OBNOVA PRO RODIN Y

Plni očekávání jsme se s  manželem 
Tomem a  synem Eričkem přihlásili na 
duchovní obnovu pro rodiny s  dětmi na 
Svatém Hostýně ve dnech 3. až 5. června.

Od účastníků z minulých let jsme měli 
na tuto akci samé pozitivní ohlasy, tak 
jsme uznali, že přišla ta pravá doba, aby‑

chom i  my vyrazili vzhůru do svatohos‑
týnských výšin a  prožili společně víkend 
jinak, než jsme zvyklí.

Toužili jsme po duchovní vzpruze, 
dozvědět se něco nového a  popovídat si 
s ostatními rodiči o tom, jak oni prožívají 
své rodičovství – tuto nesnadnou a záro‑
veň krásnou životní úlohu.

Byl připraven souběžný program pro 
rodiče i děti. Během přednášek pro rodi‑
če bylo zajištěno hlídání dětí pečovate‑
li – jednalo se zejména o  vysokoškolské 
studenty.

Celou duchovní obno‑
vu vedl sympatický mladý 
kněz P. Martin Sklenář, kte‑
rý o  sobě říká, že je grafo‑
manem. Otec Martin hovo‑
řil velmi poutavě, dokázal 
nás rozesmát, ale zároveň 
sdělit přijatelnou formou 
teologický rozměr dané‑
ho tématu. Jak sám říkal: 
„Jsem tu pro vás.“ Opravdu 
byl ochoten kohokoliv a té‑
měř kdykoliv vyzpovídat či 
udělat si čas na osobní roz‑
hovor. Doporučuji navštívit 
i jeho stránky (http://masklen.webnode.cz).

Účast na programu – ať se jednalo 
o  mši, přednášku, modlitbu, cestu svět‑
la – byla dobrovolná a každá rodina měla 
na výběr buď se zúčastnit dílčí části, nebo 
celého programu, samozřejmě s ohledem 
na režim svých dětí. Bylo zde totiž věkově 
široké spektrum dětí od miminek až po 
středoškoláky.

Poznámka od organizátora
Víkendové duchovní obnovy pro 

rodiče s  dětmi jsou společným dílem 
s P. Františkem Petríkem. Když se v roce 
2003 přestěhoval do Olomouce a  začal 
spolupracovat s  Centrem pro rodinný 
život, přemýšleli jsme, co nabídnout vě‑
řícím manželům, kteří chtějí prohloubit 
svůj vztah k Bohu, ale zároveň mají malé 
dětí bez možnosti je nechat hlídat třeba 
prarodiči. Z toho vzešel nápad nabídnout 
takovou formu, aby mohla jet celá rodina. 
To se podařilo a už v listopadu 2004 měly 
rodiny možnost se této duchovní obnovy 
zúčastnit. Mnohokrát pak P.  František, 
dokud mu to zdraví dovolovalo, doprová‑
zel rodiny na těchto obnovách. Letos tak 
třetí říjnový víkend proběhla (v  pořadí  
už 25.) duchovní obnova pro rodiny s dět‑
mi. Společně s rodinami za ně děkujeme.

 Josef Záboj

Ještě bych ráda vyzdvihla úlohu pe‑
čovatelů, kteří byli naprosto bezvadní, 
výborně připraveni jak početně (na 1 až 
2 děti připadal jeden pečovatel), spoustou 
hraček a  „srážedel“, tak i  vřelostí posta‑
rat se o svěřené děti jak nejlépe dovedou. 
Tímto bych chtěla povzbudit i  ty rodiče, 

kteří zvažují účast na du‑
chovní obnově, např.  jen 
z obavy, že jejich dítě není 
zvyklé na nikoho jiného 
než na ně, aby se nebáli. 
I  my jsme se domnívali, 
že naše duchovní obnova 
bude probíhat tak, že se 
budeme střídat v hlídání, 
a  náš chlapeček nás ne‑
skutečně překvapil, neboť 
sám chtěl jít do herny, 
kde si oblíbil pečovatele 
Františka, a  během pro‑
gramu pro rodiče chtěl 
být jen s ním a byl s ním 
velmi rád. Dokonce když 

jsme pro něho přišli po přednášce, tak 
nám řekl: „Běžte ještě za panem fará‑
řem.“ Museli jsme se tomu smát, neboť 
dříve s  nikým cizím nevydržel, ale oba 
jsme se s  manželem shodli, že to bylo 
velmi osvobozující, a  takto jsme si moh‑
li více prožít duchovní obnovu a  přitom 
mohli být klidní, že je o  naše dítě dobře  
postaráno.

Přestože účastníků duchovní obnovy 
bylo okolo 40, tak musím konstatovat, že 
organizace byla výborná, mezi jednotlivý‑

mi částmi programu nebyly velké prodle‑
vy, vše přirozeně plynulo a celou duchov‑
ní obnovu provázela příjemná pohodová 
atmosféra.

Naše očekávání se naplnila, dokázali 
jsme se zastavit, zapomenout na staros‑
ti všedních dnů a  domů jsme si odvezli 
spoustu povzbuzení a pokoje.

 Markéta Hurčíková

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně
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Přečetli jsme za vás

Kurz symptotermální metody  
přirozeného plánování rodičovství

Zveme na tento dvoudílný sobotní kurz, který se uskuteční v Olomouci (Biskupské 
nám. 2) 5. listopadu a 10. prosince, vždy od 9 do 16.30 hod. (s přestávkou na oběd). Kurz 
je určen pro ty, kteří se chtějí orientovat v menstruačním cyklu a naučit se tak vnímat 
tělo ženy; chtějí prohloubit úctu a respekt ke společné plodnosti páru; chtějí ve svém 
manželství používat STM jako metodu regulace početí; chtějí znát mechanismus fun‑
gování různých druhů antikoncepce; záleží na zdraví ženy i celé rodiny; plánují početí; 
kteří chtějí znalosti STM využít v osobním životě.

Náplň kurzu: základy anatomie a  fyziologie ve vztahu k  lidské plodnosti; pravi‑
dla pro užívání PPR s důrazem na symptotermální metodu vypracovanou německou  
Pracovní skupinou PPR; metodu sensiplan; antikoncepce a PPR; využití PPR léčebně; 
využití STM v běžném každodenním životě, v období nemoci, v případech směnného 
provozu a po vysazení hormonální antikoncepce; využití STM PPR pro správné stano‑
vení délky těhotenství, výpočet termínu porodu, odhalení možných příčin dosavadní 
nechtěné neplodnosti. Tento kurz pořádá Centrum naděje a pomoci (CENAP) z Brna 
ve spolupráci s naším Centrem pro rodinný život a s ostravským Centrem pro rodinu 
a sociální péči. Garantkou kurzu je gynekoložka MUDr. Ludmila Lázničková.

Více informací včetně přihlášek najdete webu: www.cenap.cz/kurz ‑stm ‑ppr; upo‑
zorňujeme na možnost slevy jednak pro manžele (snoubence) a také při včasné platbě.

Skripta pro společenství 
seniorů

Nabízíme čtyři zpracovaná setkání 
do prosince 2016, která jsou určena pře‑
devším pro farní společenství seniorů.  
Na konci tohoto roku budou k dispozici 
nové materiály na leden – prosinec 2017. 
Tématem skript jsou: Skutky milosrden‑
ství v našem životě.

Materiály nabízíme volně ke stažení 
na: www.rodinnyzivot.cz, také jsou k dis‑
pozici v  Centru pro rodinný život, nebo 
vám je můžeme zaslat vytištěné poštou 
(poplatek je 200 Kč).

Můžete si je objednat na těchto kon‑
taktech: Centrum pro rodinný život, Bis‑
kupské nám. 2, Olomouc, tel.: 587 405 250, 
e ‑mail: rodina@arcibol.cz

Publikace o Bílkově Křížové cestě
U příležitosti 110. výročí požehnání Bílkovy křížové cesty vydalo Kartuziánské na‑

kladatelství v Brně publikaci Karla Kavičky Bílkova Křížová cesta v děkanském a farním 
kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově.

Po úvodních slovech olomouckého světícího biskupa 
Josefa Hrdličky, faráře a děkana prostějovského děkanátu 
P. Aleše Vrzaly a kaplana P. Pavla Cahy následuje úvodní 
exkurz autora. Zabývá se v něm nástinem historie, vzni‑
kem a obsahem Bílkovy křížové cesty. Hlavní část publi‑
kace tvoří Bílkova křížová cesta s  modlitbami P.  Karla  
Dostála‑Lutinova upravenými do současné češtiny Jose‑
fem Hrdličkou. Toto Lutinovo dílo vyšlo celkem třikrát 
(1909, 1915, 1942).

Iniciátorem zhotovení křížové cesty byl farář farnosti 
Povýšení sv.  Kříže (v  letech 1904–1923) P.  Karel Dostál‑
‑Lutinov, básník, spisovatel, překladatel, organizátor Kato‑
lické moderny a vydavatel její revue Nový život. Koncem 
19. století navázal přátelství se sochařem a malířem Fran‑
tiškem Bílkem. Právě v Novém životě uveřejňoval jeho práce. Po svém zvolení prostějov‑
ským farářem jej vyzval k vytvoření křížové cesty pro prostějovský chrám. František Bí‑
lek vytvořil celkem 13 zastavení (12. zastavení, tj. Kristovo ukřižování, představuje kříž 
na hlavním oltáři). Obrazy zasazené do dubových rámů namaloval temperou na plátně 
(první zastavení olejem). Rámy jsou doplněny destičkami z lipového dřeva s rytinami 
a nápisy nad i pod obrazem. Tyto obsahují mystický doprovod umělce a texty s výjevy 
k  jednotlivým zastavením. V horní části zobrazil své vidění utrpení nebe a ve spodní 
části utrpení země. Tento doprovod byl mnohdy nepochopen a kritizován. Pro nápisy 
v rámech vytvořil zvláštní druh písma, které potom užíval ve svých dalších dílech.

Součástí publikace jsou kapitoly nazvané Křížová cesta pojednávající o teologických 
a uměleckých souvislostech i o historii těchto děl. Dále zde najdeme medailonky Fran‑
tiška Bílka a P. Karla Dostála*Lutinova. Připomenuty jsou další Bílkovy realizace kří‑
žových cest (Pelhřimov, Kolín). Závěr publikace tvoří přílohy (např. seznam použitých 
pramenů a literatury, přepis mystických nápisů na jednotlivých zastaveních, ukázky pís‑
ní) a resumé v angličtině a němčině. Publikace, která obsahuje 72 stran a její součástí 
je řada barevných a černobílých fotografií, přináší řadu informací o tomto hodnotném 
uměleckém díle, ale zároveň může sloužit k meditaci a modlitbě křížové cesty.

 Hana Bartková

Novéna k Panně Marii 
Svatohostýnské, 

Matce Božího 
milosrdenství

U příležitosti Svatého roku milosrden‑
ství připravila Jarmila Mothejzíková tuto 
útlou knížku modliteb, myšlenek a úvah. 
Autorka je docentkou anglického jazyka; 
angličtinu přednášela na vysokých ško‑
lách v Brně a v Praze. Autorsky připravila 
několik učebnic a  vedle metodiky výuky 
angličtiny je uznávanou překladatelkou.

Jak v  úvodu Novény objasňuje, tuto 
sbírku modliteb se modlila k Panně Marii 
Svatohostýnské a  načerpala z  nich zcela 
mimořádnou a mocnou duchovní posilu. 
Vedle nových textů použila i  texty staro‑
bylé, které jsou na Svatém Hostýně stále 
živé, poutníkům známé a milé.

Novéna začíná citáty a modlitbami 
k  Božímu milosrdenství. Pak následu‑
jí texty vyjadřující úctu k  Panně Marii, 
spoluúčastnici na díle vykoupení a spásy. 
Novéna má jednotnou stavbu pro všech 
devět dnů. Doplňují ji úryvky z Písma sva‑
tého a  dalších duchovních děl. Autorka 
upozorňuje, že celé dílo je nutno vnímat 
jako pomoc k  niternějšímu rozhovoru 
s Pánem a jeho Božskou matkou.

Publikaci opatřenou schválením gene‑
rálního vikáře Mons. Josefa Nuzíka vyda‑
lo Nakladatelství Martin Vaňourek v Mo‑
helnici nákladem 5000 ks. K  dispozici je 
v bazilice na Svatém Hostýně. Cena 40 Kč.

 Pavel Malének
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Ze života bohoslovců

Společně na Velehradě
Jubilejní 10. setkání bohoslovců Čech, 

Moravy a Slovenska se uskutečnilo v  so‑
botu 8. října na Velehradě. Program setká‑
ní začal společnou modlitbou svatého rů‑
žence. Následovala slavnostní mše svatá, 
celebrovaná Mons. Janem Graubnerem, 
arcibiskupem olomouckým. Budoucím 
kněžím zde kázal otec arcibiskup vladyka 
Cyril Vasil, SJ, který je sekretářem Kongre‑
gace pro východní církve. Po obědě se pak 
mohli bohoslovci setkat napříč semináři 
a navštívit společně velehradské expozice. 
Společný čas vyvrcholil také bohoslužbou 
slova, vedenou P. Michalem Altrichtrem, 
SJ, adorací a  svátostným požehnáním.  
Na závěr tohoto setkání bohoslovci slavili 
Akatistos k  přesvaté Bohorodičce, který 
je typickou mariánskou pobožností vý‑
chodní církve. Celé setkání bohoslovců 
je nejen možností potkat se s  lidmi, kte‑
ří chtějí kráčet podobnou životní cestou 

v následování Krista, ale je také možností 
zamyslet se nad svým povoláním, a uvě‑
domit si, za jak velký dar Bohu děkujeme. 
V  rámci tohoto setkání byli bohoslovci 
ubytováni v  rodinách okolních farností, 
ve kterých se následně zúčastnili nedělní 
mše svaté. Projev vděčnosti patří všem ro‑
dinám, které nás přijaly, stejně jako všem 
organizátorům bohosloveckého setkání 
na Velehradě.  Lukáš Dořičák

Snímek Lukáš Gelnar

Snímek Lukáš Gelnar

Snímek Pavel Fiala

Snímek Petr Janíček

KNEŽSKÝ SEMINÁŘ

Na skok do Německa
V sobotu 24. září 2016 se zúčastnilo 15 bohoslovců 

z olomouckého kněžského semináře na pozvání svitav‑
ské farnosti v bavorském Würzburgu blahořečení P. En‑
gelmara Unzeitiga. Tento rodák z Hradce nad Svitavou 
odešel v  17 letech na studia k  marianhillfským misio‑
nářům právě do tohoto města. Po krátkém působení 
v jedné šumavské farnosti se ocitá v koncentračním tá‑
boře v Dachau, kde se nakazil tyfem poté, co dobrovol‑
ně navštěvoval bloky s nemocnými lidmi a následně na 
tuto nemoc umírá. Do Würzburgu jsme vyjeli již před 
půlnocí z Olomouce. Okolo 9. hodiny ranní jsme dojeli 
do cíle. Tam nás čekala prohlídka nejen klášterního kos‑
tela, kde P. Engelmar přijal kněžské svěcení, ale i celé‑
ho historického centra. Ve 14 hodin probíhalo samotné 
blahořečení „Anděla z Dachau“, jak je často tento kněz 

nazýván, v průběhu mše sva‑
té v  místní katedrále. Hlav‑
ním celebrantem byl místní 
biskup Dr.  Friedhelm Ho‑
fmann. Do Olomouce jsme 
se vrátili v pozdních nočních 
hodinách. Jsme velmi vděčni 
farnosti Svitavy za pozvání na 
tuto pouť.  Jan Svozílek

Radost z pouti
První říjnovou neděli jsme se vydali na již tradiční pouť bohoslovců druhého roční‑

ku u příležitosti slavení památky Panny Marie Růžencové do kostela v Uherském Brodě. 
V tomto krásném moravském městě od nepaměti působil řád dominikánů ‑ mimo jiné 
horlivých ctitelů Matky Boží. Bohoslovci zde každoročně putují od dob působení býva‑
lého rektora kněžského semináře Mons. Milána Kouby, který tuto akci poprvé inicioval 
před více jak dvaceti lety a od té doby se stala milým zvykem. Také letos byla pro nás 
pouť velkým obo‑
hacením. Vyjeli 
jsme po obědě 
n ěko l i k a  au t y 
z  olomouckého 
semináře. Po pří‑
jezdu do Uher‑
s k é h o  B r o d u 
jsme se setkali se 
srdečným a  pro 
nás povzbudivým 
přijetím farníků, 
poutníků a P. Jana 
Rajlicha, OP. Poté 
jsme se pomodlili 
růženec a  začala 
slavná mše sva‑
tá, kterou sloužili 
naši představení, a my jsme ministrovali. Na konci mše svaté bohoslovec Lukáš Borský 
vydal svědectví o  své cestě k víře, a  jak objevil osobní vztah ke Kristu. Následně nás 
čekalo štědré pohoštění v klášteře a cesta zpět do Olomouce. Na tuto pouť budeme rádi 
vzpomínat.   Martin Peňáz
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Oslavy 25 let obnovení 
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

Na svatou Ludmilu, tedy v den, kdy všechny církevní školy 
slaví svůj svátek, jsme si v Arcibiskupském gymnáziu v Kromě‑
říži (AG) připomínali také výročí 25 let od obnovení naší školy. 
Obě události byly pěkným důvodem k  oslavám, a  proto se ten 
den nesl ve znamení netradičního programu. Studenti si moh‑
li vybrat, zda zůstanou ve škole a budou se účastnit zajímavých 
přednášek, nebo se vydají na děkovnou pěší pouť přímo od AG 
na Svatý Hostýn.

Jak fyzicky, tak časově náročnější variantu si zvolilo 58 stu‑
dentů, kteří společně s deseti pedagogy po požehnání uděleném 
P.  Martinem Sekaninou vykročili na třicetikilometrovou pouť.  
Po cestě vládla radostná atmosféra, kytara ani náš zpěv nezahále‑
ly, a protože bylo a je stále za co děkovat, stihli jsme se pomodlit 
i dva růžence. Asi v polovině trasy nás mile přijal P. Jerzy Walczak 
na faře v Holešově, kde jsme mohli chvíli spočinout. Poté nás če‑
kal pozvolný výstup k cíli naší poutě. Přestože už byl pro některé 

především závěr cesty docela namáhavý, všichni jsme bez větších 
problémů dorazili k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Tam už 
nás netrpělivě očekávali naši rodiče, prarodiče, sourozenci a také 
další pedagogové, kteří s námi nemohli jít pěšky. S  těmi všemi 
jsme společně završili naši pouť mší svatou, v jejímž úvodu jsme 
prošli Svatou bránou milosrdenství. Pro všechny zúčastněné byla 
pouť silným zážitkem, ke kterému přispěl i  dar od Pána Boha 
v podobě krásného počasí.

Přednášky, které absolvovala větší část studentů, se neode‑
hrávaly pouze na půdě Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. 
Vedle poutavého povídání o historii naší školy v podání Mgr. Li‑
bora Ondráčka a  velmi zajímavé přednášky P.  Pavla Šupola na 
téma „Hudba dobrá nebo špatná“, se část studentů zúčastnilo 
také programu v Květné zahradě, o který se postaral Mgr. Petr 
Hudec; prohlídky kroměřížských kostelů sv.  Mořice a  sv.  Jana 
pod vedením Veroniky Váňové a  absolventa AG Jana Pořízka; 
a nahlédnutí do historické knihovny Arcibiskupského gymnázia 
v Arcibiskupském zámku s Bc. Cyrilem Měsícem.

 Ing. Marie Kvapilíková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

HL A SY A OHL A SY
Děkovná mše za bratra Radima

Byla středa 28. září 2016, slavnost sv. Václava, den, kdy jsme 
měli v  naší farnosti prožívat primici našeho kamaráda, bratra 
premonstráta Radima Štěpána Horkého. Ale Pán to chtěl jinak 
a povolal si ho k sobě. Abychom si tuto událost připomněli, vyda‑
li jsme se přímo na místo jeho tragické nehody poblíž poutního 
místa Svaté Vody u Malenovic u Zlína, kde připravili bratři pre‑

monstráti ze Svatého Kopečku u  Olomouce, kde Štěpán (bratr 
Radim) poslední dva roky žil, děkovnou mši svatou.

Abychom i my, Otrokovičtí, přispěli svou rukou k dílu, na‑
bídl jsem, že nachystáme kadidlo a  budeme při mši okuřovat. 
Vzpomínám si, jak Štěpán vždycky říkával, že při žádné slavnosti 
by kadidlo nemělo chybět, tak doufám, že jsme mu tím aspoň 
trochu udělali radost. 
Cela mše měla krás‑
nou atmosféru. Zača‑
la přesně v dobu, kdy 
u  nás v  kostele měla 
začínat jeho primice. 
Bohoslužbu prová‑
zel sbor mladých ze 
Svatého Kopečku 
krásnými zpěvy, které měly zaznít při primici. Otec Bernard, fa‑
rář ze Svatého Kopečku a hlavní celebrant, měl na sobě primiční  
ornát, který si Štěpán objednal a který na jeho adresu před pár dny  
dorazil.

Na konci mše svaté byl požehnán a  zasazen do země malý 
pamětní kříž. Zazněla slova díků za Štěpánův život, nechybělo 
poděkování rodině za dar života, farnosti za oporu ve víře a pod‑
poru v dobách jeho studií. Slova díků mířila i k těm, kdo se mu 
v době nehody přímo na místě a později v nemocnici snažili po‑
moci. Každý z  nás si jistě v  ten moment v  duchu promítal své 
vlastní vzpomínky na všechno krásné, co se Štěpánem mohl 
prožít. Po mši svaté pro nás naši hostitelé ještě připravili malé 
pohoštění.

Touto cestou bych chtěl bratřím premonstrátům za realizaci 
této bohoslužby i za vše, co pro našeho Štěpána udělali, vyjádřit 
upřímné díky.  Jan Žalčík

 farnost Otrokovice
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LISTOPAD  2016
1. 11. úterý
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Všech svatých • 

arcibiskup Jan a biskup Josef
2. 11. středa
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – památka Všech věrných 

zemřelých • arcibiskup Jan a biskup Josef
4. 11. pátek
 11.00 hod. • Velehrad – Stojanovo gymnázium – biřmová‑

ní • biskup Josef
5. 11. sobota
 10.00 hod. • Moravská Třebová – biřmování • arcibiskup 

Jan
 10.00 hod. • Hvozdná – biřmování • biskup Josef
6. 11. neděle
 9.30 hod. • Holešov – mše svatá ke cti sv. Huberta • gene‑

rální vikář Mons. Josef Nuzík
 10.30 hod. • Štípa – biřmování • arcibiskup Jan
 11.00 hod. • Francova Lhota – biřmování • biskup Josef
6. 11. neděle až 8. 11. úterý
 Svatý Hostýn – Konference děkanů • arcibiskup Jan
10. 11. čtvrtek
 9.00 hod. • Zlín – Sv. Filip a Jakub – mše svatá za zemřelé 

kněze děkanátů Zlín a Vizovice a kněžská konference • 
arcibiskup Jan

12. 11. sobota
 10.00 hod. • Hradčovice – biřmování • arcibiskup Jan
 11.00 hod. • Brumov – biřmování • biskup Josef
13. 11. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a ukončení Sva‑

tého roku milosrdenství • arcibiskup Jan
 10.30 hod. • Uherské Hradiště‑Sady – biřmování • biskup 

Josef
17. 11. čtvrtek
 10.30 hod. • Městečko Trnávka – mše svatá a žehnání ma‑

riánského sloupu • arcibiskup Jan
19. 11. sobota
 10.30 hod. • Hradec nad Svitavou – mše svatá ke cti  

bl. Engelmara Unzeitiga • arcibiskup Jan
 17.00 hod. • Zlín – mše svatá v Kongresovém centru pro 

účastníky konference o evangelizaci • arcibiskup Jan
20. 11. neděle
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá u příležitosti setká‑

ní dětí a mladých • arcibiskup Jan

Z DIÁŘE
ARCIBISKUPSTVÍ

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY

Uzavřeno k 21. 10. 2016
Změna programu vyhrazena

LISTOPAD  2016

Úmysl všeobecný
Aby země,  které  se  
ujímají velkého počtu 
uprchlíků a  běženců, 
byly podporovány ve 
svém úsilí být solidár‑
ními.

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 je‑
dinečnosti každého lidského života a  jeho věčné perspektivě 
v Boží lásce.

PROSINEC  2016

Úmysl všeobecný
Aby byla z každé části světa odstraněna nákaza, kterou je zne‑
užívání dětí k vojenské službě.

Úmysl evangelizační
Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a  pravdu 
evangelia, které dává životu radost a naději.

Úmysl národní
Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi hmot‑
nými, ale hlavně bohatstvím pramenícím z naší víry: poznáním 
Boha, láskou k němu a k bližnímu.

22. 11. úterý
 Praha – Stálá rada České biskupské konference • arcibis‑

kup Jan
24. 11. čtvrtek
 18.00 hod. • Šternberk – mše svatá k 20. výročí kláštera a 

kaple • arcibiskup Jan
25. 11. pátek až 27. 11. neděle
 Svatý Hostýn – duchovní obnova pro hasiče a Matici sva‑

tohostýnskou • arcibiskup Jan
27. 11. neděle
 9.00 hod. • Kyjov – mše svatá a žehnání praporu Domova 

Horizont • biskup Josef


