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Jubileum Fatimy 2017 v České republice
V letošním roce si připomínáme 100. výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě (1917), jemuž katolická církev věnuje značnou pozornost. Na základě schválení České biskupské
konference se ve dnech 12. a 13. září 2017 uskuteční národní
pouť českých a moravských diecézí do Fatimy...
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PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA

Pastýřský list
Drazí bratři a sestry,
v minulých dnech proběhl v naší arcidiecézi už 18. ročník Tříkrálové sbírky, do něhož se
zapojily tisíce koledníků. Díky mrazům to měli koledníci letos mimořádně náročné. Proto tím
upřímněji děkuji všem, kteří se do tohoto díla evangelizace a lásky zapojili.
Jsem opravdu vděčný za ochotu tolika lidí roznášet mezi lidi vánoční radost z Boha, který
se kvůli nám stal člověkem. Mám radost, že svým koledováním vydávají svědectví lásky a svou
službou dávají mnoha lidem příležitost podílet se na službě potřebným. Upřímně děkuji také
všem dárcům.
Obracím se na vás ve dnech, kdy se mohou hlásit do kněžského semináře kandidáti, kteří
v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za svým povoláním jít. Každého z vás prosím
o modlitbu za kněžská povolání,
– aby Milostivý Bůh byl ve své štědrosti velkorysý a dar povolání udělil mnoha mladým mužům
– aby povolaní byli odvážní a ochotní dát se do služby a vydat se na cestu
– aby rodiny měly dost dětí, z nichž by Bůh mohl některé povolat
– aby rodiče dětem na cestě kněžství nebránili, ale podporovali je
– aby farní společenství kněze přijímala tak a tak jim pomáhala, aby se na kněžskou službu
mladí lidé mohli těšit
Obracím se na vás, mladí muži. Nečekejte, že vás Pán bude o povolání přesvědčovat. On
jenom zve třeba tím, že vám někdy vnukl myšlenku uvažovat o kněžství. Pak záleží na vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu služby Bohu a lidem. Z vlastní zkušenosti vás mohu ujistit, že těm, kteří povolání přijmou, Bůh připravil mnoho dobrodružství i pokladů, které si ani neumějí představit, i když od nich žádá i různá odříkání. Bůh sám
si člověka formuje a pomáhá mu vyrůst. I když je to někdy hodně náročné, nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval. Naši velkorysost
Bůh odměňuje mnohonásobně.
Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat, obraťte se na svého kněze, který vám pomůže při rozhodování a podá potřebné informace ohledně přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do konce března 2017.
Snímek Dominik Novák

Každému z vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí		

 arcibiskup Jan

Duchovní setkání u mariánských sloupů
v České republice
Pořádá jej za pokoj v zemi a svěření obcí do péče Matce Boží
Hnutí obnovy duchovních tradic, z. s. Záměrem duchovních se‑
tkání je snaha, aby se mariánské sloupy staly místem veřejného
svědectví a hlásání víry, modliteb za pokoj v naší zemi a zasvěco‑
vání obcí do ochrany Matky Boží.
Modlitební příručku, která má schválení arcibiskupa olo‑
mouckého, lze objednat u Matice cyrilometodějské, e
‑mail:
expedice@maticecm.cz
Duchovní setkání je pravidelně pořádáno každého 8. dne
v měsíci k 8. 12. Koordinační výbor registruje a koordinuje po‑
řádání místních setkání ve spolupráci s koordinátory místních
setkání a s duchovními správci daného místa.
Z áj e mc i o p o ř ád á ní a kt i v i t y s e obr a ce jte na ko ‑
ordinátora iniciativy P. ThDr. Jiřího Koníčka, e
‑ mail:
konjir@seznam.cz
Bližší informace: www.hnutiduchovnitradice.cz., e‑mail:
duchovnitradice@seznam.cz
 (aco)

Vlaková pouť do Lurd
U příležitosti 110. výročí od druhé české vlakové pouti do
Lurd v roce 1907 pořádá pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera CK Aleš Kučera Zlín ve spolupráci s Wagonservicetravel, s. r. o., velkou vlakovou pouť do
Lurd. Koná se od 5. do 12. září 2017.
Bližší informace: tel.: 777 212 175, www.poutdolurd.cz,
e‑mail: info@ck‑kucera.cz
 (aco)

Snímek Josef Pala
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Z pastoračního kalendáře arcidiecéze v roce 2017
• Oslava narozenin biskupa Josefa – sobota 21. 1. – 10 hod. – Olomouc – katedrála
• Arcidiecézní setkání katechetů – pátek 3. 2. až neděle 5. 2. – Velehrad
• Setkání kněží, kteří konají přípravu na biřmování – čtvrtek 9. 2. – 10hod. – Arci‑
biskupství Olomouc
• Arcidiecézní fórum mládeže – pátek 10. 2. až neděle 12. 2. – Velehrad
• Pastorační rada – čtvrtek 16. 2. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
• Kněžská rada – čtvrtek 23. 2. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
• Celostátní fórum mládeže – čtvrtek 23. 2. až neděle 26. 2. – Olomouc
• Porada děkanů – čtvrtek 2. 3. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
• Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – sobota 4. 3.–10 hod. – Olomouc – kated‑
rála
• Setkání kněží a jáhnů moravské provincie – pondělí 13. 3. až středa 15. 3. – Vele‑
hrad Stojanov
• Rekolekce pro katechety (biskup Pavel Posád) – pátek 17. 3. až neděle 19. 3. – Vele‑
hrad Stojanov
• Kněžský den – úterý 21. 3. – 9.30 hod. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
• Duchovní obnova pro zaměstnance kurie – středa 29. 3. – Arcibiskupský kněžský
seminář Olomouc
• Setkání mládeže olomoucké arcidiecéze – sobota 1. 4.
• Ekonomická rada olomoucké arcidiecéze – čtvrtek 20. 4. – 14 hod. – Arcibiskupství
Olomouc
• Porada děkanů – čtvrtek 4. 5. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
• Arcidiecézní pouť k sv. Janu Sarkanderovi – sobota 6. 5. – 10 hod. – Olomouc –
katedrála
• Svátost biřmování – neděle 4. 6. – 10 hod. – Olomouc – katedrála
• Setkání kněží jubilantů – čtvrtek 8. 6. – 10 hod. – Olomouc – katedrála
• Noc kostelů – pátek 9. 6.
• Jáhenské svěcení – sobota 17. 6. – 9.30 hod. – Olomouc – katedrála
• Pouť kněží za vlastní posvěcení – úterý 20. 6. – 9 hod. – Svatý Hostýn
• Kněžské svěcení – sobota 24. 6. – 9.30 hod. – Olomouc – katedrála
• Slavnost Výročí posvěcení katedrály – pátek 30. 6. – 18 hod. – Olomouc – katedrála
• Národní pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi – středa 5. 7.–Velehrad
• Celostátní setkání mládeže – úterý 15. 8. až neděle 20. 8. – Olomouc
• Porada děkanů – čtvrtek 14. 9. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
• Kněžský den – úterý 26. 9. – 9.30 hod. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
• Pouť k sv. Václavovi, hlavnímu patronu olomoucké arcidiecéze – čtvrtek 28. 9.
– 10 hod. – Olomouc – katedrála
• Kněžská rada a sbor konzultorů – čtvrtek 19. 10.–9.30 hod. – Arcibiskupství Olo‑
mouc
• Pastorační rada – čtvrtek 26. 10.–9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
• Porada děkanů – neděle 5. 11. až úterý 7. 11. – Svatý Hostýn
• Ekonomická rada – čtvrtek 23. 11.–14 hod. – Arcibiskupství Olomouc
• Duchovní obnova pro zaměstnance kurie – středa 13. 12. – Arcibiskupský kněžský
seminář Olomouc
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A K T UA L I T Y
V. Fórum mládeže

Ve dnech 10. až 12. února 2017 se na
Velehradě v prostorách Stojanova gymnázia uskuteční Fórum mládeže, které
představuje setkání zástupců mládeže
z farností naší arcidiecéze. Tématem
fóra bude Evangelizace. Na delegáty
vyslané duchovními správci farností
čekají společná setkání a diskuze, kdy
budou hledat, jak hlásat Krista v podmínkách současné společnosti.
Proč fórum a co je jeho podstatou?
Těžištěm každého fóra jsou osobní
setkání a rozhovory s biskupem a také
rozhovory mladých lidí ve skupinách na
vybraná témata. Fórum je příležitostí
uskutečnit to, o čem Jan Pavel II. hovoří
v Christfideles laici: „Církev má mnoho co
říci mladým lidem a mladí lidé mají mno‑
ho co říci církvi.“ (čl. 46)
Během posledních let se hovoří o stří‑
dání generací v daleko kratších časových
intervalech, než bylo dříve obvyklé (soci‑
ologové uvádějí asi 5 let). Během pravi‑
delně se opakujících fór mládeže má tedy
otec arcibiskup možnost hlouběji poznat
myšlení současných mladých lidí, naslou‑
chat jim a také jim sdělit své myšlenky
a představy o farnosti a dát jim podněty
jak přispívat k jejímu budování. Je to tedy
příležitost k rozhovorům a ke vzájemné‑
mu obdarování. Je potřeba, aby mladí lidé
na fóru zakusili atmosféru svobody a na‑
slouchání, uvědomili si, že církev s nimi
počítá a hmatatelně tak zažili lásku církve.
Komu je fórum určeno, kdo se jej
účastní?
Fóra se účastní mládí, kteří přijíždějí
jako zástupci své farnosti. Každá farnost
může vyslat nejvýše dva delegáty, které
osobně vybere farář. Nejnižší stanove‑
ný věk je 16 let. Předpokládá se, že mají
přehled o životě a potřebách své farnosti
a jsou v ní aktivní. Dále se fóra zúčastní
z titulu své funkce kaplani pro mládež
a laičtí zástupci mládeže za děkanáty.
Jako pozorovatelé jsou zváni samozřejmě
i další kněží či zástupci řeholí a institucí
pracujících s mladými na území naší arci‑
diecéze. Také jsou pozváni zástupci Cyri‑
lometodějské teologické fakulty Univerzi‑
ty Palackého v Olomouci. Prostě všichni,
kdo chtějí naslouchat mladým.
Bližší informace: Arcidiecézní cen‑
trum pro mládež, Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc, tel.: 587 405 244, e‑mail:
mladez@arcibol.cz
 P. Petr Bulvas
biskupský delegát pro pastoraci

Biskup Josef Hrdlička převzal čestné členství
ve Vysokoškolském katolickém hnutí

Olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička se stal historicky prvním čestným členem Vysokoškolského katolického hnutí Olomouc (VKH). Studenti a kněz
tvořící výkonnou radu hnutí udělili biskupovi tento titul 12. ledna 2017 při slavnostní večeři přímo u něho doma.
„Navštívili jsme otce biskupa u příležitosti jeho životního jubilea a dle stanov mu
nabídli čestné členství,“ popisuje Vojtěch Jirásko z právního oddělení. Pro samotné jme‑
nování musí navrhovaný
čestný člen vyslovit svůj
souhlas. „Biskup Josef
byl naším návrhem mile
překvapen a bez váhání
souhlasil,“ prohlásil sta‑
tutární předseda VKH
Olomouc Michal Štve‑
rák.
Devět členů vedení
strávilo v domě otce
biskupa příjemný večer.
„Přinesli jsme otci bis‑
kupovi dárky s přáním
k narozeninám, společně jsme povečeřeli a také se pomodlili,“ zmiňuje Jirásko. Návště‑
vu studenti plánovali už měsíce dopředu. „Otec biskup vždy s ochotou přijímá pozvání
na naše studentské mše svaté, chtěli jsme jeho náklonnost tímto ocenit z naší strany,“
dodává Štverák.
Mons. Hrdlička dostal toto ocenění za dlouhodobou osobní podporu vysokoškol‑
ské pastorace v Olomouci a činnosti VKH Olomouc. Jako začínající biskup se osobně
účastnil setkávání začínajícího hnutí v roce 1990 a v dalších letech nikdy neváhal vyso‑
koškolákům vyjádřit náklonnost. A právě pro studenty jsou určeny i pravidelné pondělní
modlitby růžence s otcem biskupem v jeho soukromé kapli.
 Jan Morcinek
místopředseda VKH Olomouc

Arcibiskupské gymnázium slavilo 25 let
od znovuobnovení

O slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie slavilo Arcibiskupské gymnázium
v Kroměříži poutní mši svatou v místním kostele Panny Marie, kterou celebroval kar‑
dinál Miloslav Vlk. Slavnostní liturgii doprovodil svým zpěvem sbor AVE. Po mši svaté
se kardinál Vlk v aule školy setkal se studenty 3. ročníku a odpovídal na jejich dotazy.
Programu oslav se účastnili také zahraniční hosté z Německa z Egbertova gymnázia
v Münsterschwarzachu, z družební školy z polského města Piekary Slaskie a ze sloven‑
ského gymná‑
zia sv. Andreja
v Ružomberku.
V rámci své
návštěvy si zá‑
stupci zahra‑
ničních škol
prohlédli gym‑
názium a také
kroměřížský
z ám ek . Sl av ‑
nostní den
uzavřel koncert
školního sboru
AVE pod vede‑
ním Mgr. Mi‑
chaela Korbičky v kostele sv. Mořice. V úvodu pozdravil všechny přítomné ředitel školy
Mgr. Jan Košárek, za zřizovatele Arcibiskupského gymnázia promluvil generální vikář
olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík a v závěru vystoupil zástupce Města Kromě‑
říž místostarosta PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
 Marie Kvapilíková
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Česká školní inspekce ocenila arcibiskupa Graubnera
a církevní školství v ČR

Slavnostní setkání u příležitosti čtvrtstoletí působení České školní inspekce
(ČŠI) se uskutečnilo 8. prosince 2016 v budově Senátu Parlamentu ČR. Ústřední
školní inspektor Tomáš Zatloukal při této příležitosti předal medaile několika oceněným, mezi nimi také olomouckému arcibiskupu Janu Graubnerovi; ocenil tak
obnovu církevního školství v ČR.
Akci zahájil předseda senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva
a petice Zdeněk Papoušek. Po státní hymně následovaly slavnostní projevy ústředního
školního inspektora Tomáše Zatloukala, který připomněl historii školní inspekce i sou‑
časné nastavení úřadu, jeho vizi a přístupy k problematice hodnocení kvality ve vzdělá‑
vání, a také státního tajemníka na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Jindři‑
cha Fryče, který ocenil proměnu České školní inspekce a poděkoval jejím pracovníkům
za velké množství velmi kvalitně odváděné práce.
Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal rovněž poděkoval za dlouholetou a zá‑
služnou práci současným více než čtyřiceti zaměstnancům ČŠI, kteří v organizaci půso‑
bí 20 a více let a z nichž většina byla slavnostnímu setkání přítomna.
Součástí slavnostního setkání, které se uskutečnilo v hlavním sále Senátu Parlamen‑
tu ČR, bylo také předávání medailí „Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání“, které byly
uděleny čtyřem významným osobnostem. Byl mezi nimi také olomoucký arcibiskup
Jan Graubner, který se významně zasloužil o obnovu církevního školství po roce 1989
a o zvyšování jeho kvality.

Apoštolát modlitby mění
svou podobu

Celosvětová síť modliteb s papežem
Františkem mění od letošního roku
svou podobu. Jeden z úmyslů (střídavě
všeobecný nebo evangelizační) bude
papež vyhlašovat vždy až na začátku
každého měsíce. Úmysl tak bude moci
reagovat na aktuální potřeby. Přinášíme komentář P. Pavla Ambrose, SJ, který je v ČR národním ředitelem Apoštolátu modlitby.
Na svátek Křtu Páně papež František
svěřil do našich modliteb jeden ze svých
úmyslů. Tradičně jsou na každý měsíc
představeny úmysl všeobecný a misijní.
Již známé úmysly pro rok 2017 budou do‑
plněny o aktuální úmysl všeobecný, druhý
měsíc o úmysl misijní.
Je přáním Svatého otce, abychom
s ním sdíleli všechny ohlasy, které k němu
přicházejí. Rozhodl se nás ještě víc zmo‑
bilizovat k modlitbě a pomoci. Vždy při
první modlitbě Anděl Páně v měsíci nás
seznámí se svým úmyslem. Bude odrážet
jeho bezprostřední starosti a znepokoje‑
ní. Doslova hovoří o úmyslu na posled‑
ní chvíli, kdy je možné ještě něco udělat
(„last minute“ úmysl). Chce nás tím vytrh‑
nout z globální lhostejnosti, která zachva‑
cuje svět. Tento úmysl bude doprovázeno
papežským videem, které bude zveřejně‑
no den poté.
 (čbk)

Kněžský seminář zve
mladé muže na postní
duchovní obnovu

Na snímku zleva: ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, arcibiskup Jan Graubner,
Snímek Archiv ČŠI
náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys
„Velmi si vážíme toho, co pan arcibiskup vykonal ve prospěch obnovy a rozvoje cír‑
kevního školství a v oblasti zvyšování jeho kvality. Medaili ‚Za zásluhy o rozvoj kvality
vzdělávání‘ jsme mu udělili s velkým potěšením a v přesvědčení, že si ji rozhodně velmi
zaslouží,“ sdělil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
Arcibiskup Graubner ve své řeči po převzetí medaile uvedl, že si tohoto uznání cení.
„Přijímám ho jako ocenění celého církevního školství v České republice,“ dodal.
 Jiří Gračka

Mons. Karel Herbst emeritním biskupem

Biskup Karel Herbst, SDB, (1943) podal loni v říjnu rezignaci na funkci pomocného
biskupa pražského, kterou papež František přijal. Od 1. prosince 2016 se stal emeritním
pomocným biskupem pražským.		
 (ps)

Nový obor na Střední zdravotnické škole
svaté Anežky České v Odrách

Od 1. září 2017 bude oderská církevní škola otevírat první
ročník nového oboru „Zdravotnický asistent 53-41-M/01“. Jedná
se o čtyřletý maturitní obor v denní formě studia. Zájemci o tento
obor se mohou přihlásit k jeho studiu, termín pro odevzdání při‑
hlášek je do 1. března 2017.
Kontakt: e-mail: info@cssodry.cz; tel.: 556 730 129
 (čbk)

5

Ve dnech 3. až 5. března se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskuteční postní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od
17 do 35 let. Na téma „On musí růst,
já však se umenšovat“ ji povede jezuita
P. Miroslav Herold.
Význam slova VIR musíme hledat
v latině, kde nese význam ‚muž‘. Od něho
je odvozen také výraz ‚virtus‘ (ctnost),
tedy dobrá vlastnost, která šlechtí každé‑
ho muže.
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 při‑
hlášky je možné získat na webové adrese
www.knezskyseminar.cz/akce/vir  (ado)
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Mons. ThDr. P. Ludwik
Wrzoł, kněz, vysokoškolský
pedagog a mučedník

Těsně před loňskými vánočními svát‑
ky se z pera P. Jana Larische objevil na
veřejnosti další z příběhů našich kněží
20. století, a to příběh Mons. ThDr. P. Ludwika Wrzoła. Doba, které se nová publika‑
ce týká, je více méně shodná s obdobím již
dříve vydaných životních příběhů našich
kněží, s časovým intervalem počínajícím
na konci 19. století a končícím v polovině
20. století. Místo je však jiné. Tentokrát se
celý příběh života prezentovaného kněze
odvíjí na dvou místech, a to na Těšínsku
a Jesenicku. Z hlediska církevní správy se
budeme pohybovat ve vratislavské arci‑
diecézi, v její rakouské či později českoslo‑
venské části, která se ostatně v roce 1978
stala součástí olomoucké arcidiecéze.
Mons. ThDr. P. Ludwik Wrzoł se naro‑
dil 27. prosince 1881 v Zabrzegu v těšín‑
ském Slezsku. Na kněžství se připravoval
v kněžském semináři ve Vidnavě, kde byl
v roce 1904 vy‑
svěcen na kně‑
ze. Po získání
d oktor átu na
vídeňské uni‑
verzitě se v roce
1910 vrátil do
vidnavského
ústavu jako
profesor filozo‑
fie a v roce 1933
se stal jeho ře‑
ditelem. Funkci
v ykonával až
do prosince 1938, kdy vzhledem k vypjaté
společensko‑politické situaci na svůj po‑
byt ve Vidnavě rezignoval a odstěhoval se
do rodného Těšínska. Po vypuknutí války
byl v květnu 1940 zatčen gestapem jako je‑
den z mnoha příslušníků nepohodlné pol‑
ské inteligence. S transportem vězňů byl
odeslán přes koncentrační tábor Dachau
do koncentračního tábora Mauthausen
‑Gusen, kde 30. září 1940 zemřel se slovy:
„Powiedzcie w domu, że oddałem życie
moje w służbie Bogu i ojczyźnie.“
Vzhledem k tomu, že v roce 2008
byla v diecézi bielsko
‑žywiecké zaháje‑
na informační část procesu blahořečení
tohoto kněze, který většinu svého života
prožil „u nás“ ve Vidnavě, nabízí se nám
nejen z historického hlediska, ale i z ak‑
tuálního církevního dění výzva k sezná‑
mení se skrze novou publikaci s touto
příkladnou postavou našeho katolického
kněze.
 (jl)

ZPRAVODAJSTVÍ

V olomoucké
katedrále byl
do služby uveden
nový vojenský kaplan

Při bohoslužbě slova, kterou
1. prosince 2016 společně vedli
v katedrále sv. Václava v Olo‑
mouci arcibiskup Jan Graub‑
ner jako místopředseda České
biskupské konference a Daniel
Fajfr jako předseda Ekumenické
rady církví v ČR, přijal pověře‑
ní ke službě vojenského kaplana
P. Rostislav Strojvus, řeckokato‑
lický kněz. Jeho působištěm se
stane 71. mechanizovaný pra‑
por v Hranicích.
 (ado)

Snímek Pavel Langer

Děti z chudých rodin na Ukrajině potěšily sbírky hraček
„Přeji štěstí a zdraví Vám i Vaší rodině. Také mír a pokojné nebe nad hlavou. Upřím‑
ně Vám děkuji za dárky,“ píše českým dárcům sedmiletá Veronička z Ternopil. Dívenka
je jednou z více než 300 ukrajinských dětí, kterým pořídili čeští dárci vánoční balíčky.
V první polovině ledna jim je rozdali pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc. Ti letos
kromě balíčků přivezli navíc spoustu hraček. Sbírku pro ukrajinské děti totiž uspořádali
i žáci základní školy Drahotuše, studenti ukrajinistiky Univerzity Palackého v Olomouci
či firma Fonergy, dodavatel plynu a elektřiny.
Letošní cesta na Ukrajinu proběhla podle plánu. Jediné, co dalo pracovníkům Cha‑
rity zabrat, bylo počasí. „Celou dobu mrzlo a potýkali jsme se se sněhovými vánicemi.
Když pak ale dětem předáváte dárečky a vidíte radost v jejich očích, je to krásný pocit,“
říká koordinátor projektů na Ukrajině Vasyl Vasyliv. Dárky rozdával dětem ze sociálně
slabých rodin v Ternopil, Kolomyji a Chmelnyckyj, byly mezi nimi i děti, které prchly s
rodinou z východu země, kde se válčí. Další várka vánočních balíčků a dárků zamířila
do dětského domova v Bortnikách či zázemí fondu Děti v nouzi v Lopatynu, kde je po‑
třebným předal ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt. „Právě v Lopatynu
se nachází nejvíce dětí, je to nejchudší místo, které podporujeme,“ dodává Vasyl Vasyliv.
Jeden a půl tuny vánočních balíčků nebyl jediný dárkový náklad, který na Ukrajinu
putoval. Na Arcidiecézní charitu Olomouc se obrátili další lidé, kteří se rozhodli udělat
chudým dětem radost. Sedm velkých pytlů plných hraček, oblečení či aktovek se poda‑
řilo nastřádat studentům ukrajinistiky na Katedře slavistiky UP Olomouc.
 Karolína Opatřilová

Zemřel nejstarší kněz v olomoucké arcidiecézi

Ve věku nedožitých 96 let zemřel 30. prosince 2016 dominikánský kněz P. Bartoloměj Josef Kulhavý.
I když nepocházel z olomoucké arcidiecéze (narodil se 6. břez‑
na 1921 v Litomyšli), v Olomouci prožil studijní léta u dominiká‑
nů, přijal zde také kněžské svěcení (5. 7. 1949) a také zde prožil
závěr svého požehnaného života.
Po zrušení klášterů v dubnu 1950 prožil internaci v Broumo‑
vě, od září 1950 do prosince 1953 byl u pomocných technických
praporů. Teprve Pražské jaro 1968 mu dovolilo, že mohl jako kněz
veřejně působit. Do té doby pracoval jen v dělnických profesích.
Od roku 1989 byl jeden rok kaplanem kláštera sester domini‑
kánek v Kadani, pak žil v komunitě v Ústí nad Labem, kde také přednášel na univerzitě,
od roku 2001 v Uherském Brodě a od roku 2014 v Olomouci. Všude vynikal vytrvalostí,
zvláště jako zpovědník, a sloužil tak až do posledních dní svého života jako věrný dělník
na vinici Páně.
Rozloučení se zesnulým se uskutečnilo 7. ledna v dominikánském kostele Nepo‑
skvrněného početí Panny Marie v Olomouci. Poté bylo jeho tělo uloženo do řádového
hrobu.		
 (ps)

ZPRAVODAJSTVÍ
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Malé ohlédnutí
za Svatým rokem milosrdenství
„Rok milosrdenství“ jsme prožili v duchu poselství evangelijního verše „Nezapomínejte na Boží skut‑
ky!“ (Žalm 78/77)
A jaké to byly, Pane, skutky? Nechali jsme se vést jeho Duchem a jen nevěřícně sledovali zázra‑
ky, jež se konaly v nás a u našich bližních. Uzdravené vztahy v rodinách, společně obětovaný čas,
nová přátelství, nová společenství, zasvěcení farnosti Panně Marii, neutuchající pomoc bliž‑
ním, bohatství ducha i života, posvěcování okolí, požehnané evangelizační úsilí, živá svědectví
o Hospodinově působení skrze nás! Nedělní FEB setkání (chvály a díky, svědectví, katechetika,
Písmo svaté, prosby, přímluvy), pomoc Kurzu Alfa, účast na Večerech chval či na Setkáních
Malých společenství (SMS), adorace a hlavně liturgika svátostné rozvíjela duchovně lidský
potenciál života Boha v nás a naše křesťanské postoje vůči těm, které neseme v srdci. Též
porůznu individuální účast bratrů a sester l. FEB ŘKF Zubří na cíleném rozšiřování naše‑
ho srdce a mysli (Pastorační kurz laických pomocníků našeho děkanátu; Obnova v Duchu
Svatém v komunitě Emmanuel; Kurzy Alfa v rožnovské farnosti; organizace akce Kola pro
Afriku; modlitební vedení Hodiny milosrdenství) přispěla jistě k mnohému dobrému tak
jako naše ochota sloužit druhým modlitbou (za farnost; za duchovní otce; za náš OIKOS;
za Novou evangelizaci a ostatní FEB; za milosrdenství v rodinách; za sebe navzájem či za
aktuální potřeby těch, kteří o milost modlitby naše společenství, nebo někoho z nás, v důvě‑
ře v Boží skutky žádali).
Celkový počet členů naší buňky se udržel na dvanácti, nicméně je nás již třináct a stojíme
tedy na prahu roku či historického okamžiku možného dělení. Otec Pavel v polovině „Roku
milosrdenství“ vystřídal na postu duchovního správce farnosti otce Karla.
Pane, s radostí v srdci a neutuchající vírou v tebe, kráčíme s nadějí, že jen ty sám povedeš naše
kroky, budeš dávat sám sebe a bez ohledu na naše reálné skutky i činy budeš věrný svému dílu skrze pavlovský
verš z listu Písma „Milostí jste spaseni!“ (Ef 2,8)
A dá‑li Pán, budeme opět směle kráčet vstříc tobě v čase „Roku 100. výročí Fatimského zjevení“. Vnitřně cítíme zůstat věrni osvěd‑
čenému (častý svátostný život počínaje přijímáním eucharistického Krista, každotýdenní adorace a setkání modlitebně svědecko-ka‑
techistické v buňce, podpora a spolupořadatelství Kurzů Alfa či Setkání malých společenství) ze specifickým zaměřením na to, co je
nám Bohem uloženo: věnovat se bližním, dávat jim sami sebe, jako by jsi se ty, dával nám myslet na duchovní otce a být užiteční všude
tam, kde je potřeba plnit tvou vůli a kultivovaně takto rozvíjet/podporovat rodiny, církev, společnost, pracovní klima zkrátka veškeré
mezilidské vztahy.			
 Farníci ze Zubří

Jubileum Fatimy 2017 v České republice
V letošním roce si připomínáme 100. výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě (1917), jemuž katolická církev věnuje značnou pozornost. Na základě schválení České biskupské konference se ve dnech 12. a 13. září 2017 uskuteční národní pouť
českých a moravských diecézí do Fatimy (letecky, autobusy), při které Česká republika převezme ve výroční den jubilea zářijového zjevení Panny Marie
13. září 2017 sochu Panny
Marie Fatimské z Cova d’Iria, která bude následně putovat v našich diecézích a na
hlavních poutních místech
v České republice ve dnech
17. září až 17. října 2017.
Organizací národní poutě
do Fatimy v září 2017, přípra‑
vou a průběhem slavení jubi‑
lea byla ČBK pověřena Česko‑
moravská Fatima v Koclířově.
Na internetových strán‑
kách (www.fatima2017.cz)
jsou potřebné informace
a také nabídka materiálů k du‑
chovní přípravě ve farnostech,
řeholních komunitách, hnu‑
tích a společenstvích.  (aco)
Snímek Archiv ČŠI
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

CENTRUM PRO ŠKOLY

Konference o dopadech umělého oplodnění

Dvě pozvánky

Centrum pro rodinný život Olomouc a Nadační fond Credo po‑
řádají v sobotu 18. března v budově Arcibiskupství olomoucké‑
ho konferenci o dopadech umělého oplodnění. Při této příleži‑
tosti budou přednášet odborníci z oboru gynekologie, urologie,
psychologie, psychiatrie a teologie.
Známá brněnská gynekoložka a propagátorka Symptotermál‑
ní metody PPR MUDr. Ludmila Lázničková pohovoří o mož‑
nostech řešení neplodnosti přirozenou cestou. MUDr. Martin
Šmehil se zaměří na možná řešení mužské neplodnosti. Tím, jak
umělé oplodnění ovlivňuje fungování rodiny v různých rovinách,
se bude zabývat psychiatrička a psychoterapeutka MUDr. Taťja‑
na Horká a také rodinná psychoterapeutka Mgr. Hana Imlaufová
z Křesťanské pedagogicko–psychologická poradny z Prahy. Th‑
Lic. P. Tomáš Klíč přinese objasnění pohledu církve na umělé
oplodnění jako takové.
Po každé přednášce bude vyčleněn prostor pro dotazy a diskuzi.
Zúčastnění mohou také využít osobní konzultace s některými
odborníky. Konference bude zakončena mší svatou v katedrále
sv. Václava.

Všechny zájemce o službu školám srdečně zveme k cyklu se‑
minářů Vstupy do škol s náboženskými tématy. Na velikonoční
téma jsme pro vás připravili dva:
Seminář Poselství křesťanských Velikonoc dětem přibližuje
základní poselství Velikonoc a události jednotlivých dní Svatého
týdne a seznamuje je s tím, jak tyto svátky slaví křesťané v dnešní
době. Uskuteční se 11. března od 9.30 do 13 hod.
Druhý jsme nazvali Velikonoce a tradice a představuje tuto
dobu ještě ze širšího pohledu. Začíná Popeleční středou a vě‑
nuje se postní době.
Dětem představuje
zvyky našich předků,
které jsou na mnoha
místech obnovovány
i dnes, a jejich vý‑
znam pro život sou‑
časných křesťanů. Na
závěr se děti seznámí
s velikonoční symbo‑
likou. Tento seminář
proběhne 21. března
od 15.30 do 18 hod.
Oba semináře pro‑
běhnou v malém sále
v budově kurie, Bis‑
kupské nám. 2, Olo‑
mouc.
Tyto semináře jsou akreditovány v systému Dalšího vzdělává‑
ní pedagogických pracovníků na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy a pedagogům na vyžádání vystavíme osvědčení
o absolvování semináře.
Přihlášky zasílejte do 10. března na: e‑mail polcrova@arcibol.cz

CENTRUM PRO KATECHEZI
Pozvánka na metodický den

Všechny, kdo pracují s dětmi, zveme na metodický den, kte‑
rý proběhne pod vedením doc. PhDr. Mgr. Petry Potměšilo‑
vé, Ph.D.; bude se zabývat tématem „Komunikace s dětmi se spe‑
ciálními vzdělávacími potřebami“; koná se 25. února v budově
kurie v Olomouci od 9 do15 hod. Jeho obsahem bude základní
teorie v oblasti komunikace i charakteristika dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami, praktické ukázky i nácvik komunikace
v konkrétních situacích.
Přihlašky: e‑mail: katecheti@arcibol.cz

Arcidiecézní setkání katechetů na Velehradě

Proběhne na Velehradě od 3. do 5. února. Motto setkání: Boží
slovo je plné života a síly. (Žid 4, 12)
Program:
Pátek: sestra
Andrea Hýblová,
FSP: Život v Boží
přítomnosti
v průběhu všedních dní
Sobota: P. Ludvík
Dřímal: Práce
s podobenstvími
při katechezi;
P. Petr Bulvas:
Praktický blok:
tvorba kateche‑
tických projektů
Neděle: Mons.
Jan Graubner: Boží slovo v životě katechety
Přihlašky: e‑mail: velehrad@stojanov.cz, tel.: 572 571 420, více
informací: www.katechetiolomouc.cz

K velikonoční tematice máme zpracovány ještě semináře Velikonoce ve světě, Velikonoce ve výtvarném umění a Velikonoce dnešním jazykem. K těmto programům letos seminář nevy‑
pisujeme, ale pokud byste o ně měli zájem, rádi vás proškolíme
individuálně, popř. přijedeme téma představit do vaší farnosti či
děkanátu.
 Helena Polcrová a sestra Siarda Trochtová

Inspirace v liturgické hudbě
Setkání varhaníků, sbormistrů, vedoucích schól a všech zájemců
o liturgii a hudbu se koná v sobotu 18. března v aule Caritas‑
-VOŠs Olomouc, Křížkovského 6.
Program
10.00 Podíl hudby a zpěvu na kráse liturgie (přednáší biskup
Josef Hrdlička)
10.45 Královský nástroj varhany a jednotlivé nástroje v něm (ši‑
roký výběr historických i současných dechových nástrojů
představí Mgr. Karel Kocůrek a Musicus Catus)
12.00 Panis Angelicus II. (s 2. dílem výběru sborových skladeb
účastníky seznámí Ing. Vladimír Bleša)
Chorály J. S. Bacha (připravovaný výběr s nácvikem dvou
chorálů z Janových pašijí povede Ing. Jan Kupka)
Sborník skladeb pro pohřební rozloučení (připravovaný
sborník hodnotných skladeb pro pohřební rozloučení
představí Ing. Jan Kupka)
13.30 Mše svatá v katedrále
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Přehled poutních slavností
na Svatém Hostýně v roce 2017
19. 3. Svatojosefská pouť mužů
31. 3. až 1. 4. Pěší pouť Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý
Hostýn
29. 4. Dvacátá čtvrtá hasičská pouť
7. 5. Dvanáctá prvomájová pouť rodin
		 Desátá pouť bohoslovců za povolání
		 Valná hromada Matice svatohostýnské
		 Pouť Klubu křesťanských žen
14. 5. Patnáctá pouť podnikatelů
21. 5. Patnáctá pouť včelařů
27. 5. Dvacátá druhá pouť Radia Proglas a TV Noe
3. 6. Sedmá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
		
Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska
5. 6. Sedmnáctá pouť píšících křesťanů
10. 6. Čtvrtá pouť autoveteránů
17. 6. Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem
na Svatý Hostýn
		 Třetí pouť schól
20. 6. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní
posvěcení
23. 6. Pouť členů Apoštolátu modlitby
24. 6. Osmá pouť zrakově postižených
30. 6. až 1. 7. Pěší pouť Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý
Hostýn
1. 7. Pouť dětí na začátku prázdnin
2. 7. až 4. 7. Pěší pouť Svatý Hostýn – Štípa – Velehrad
8. 7. Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
6. 8. Pátá pouť dechových hudeb
13. 8. Hlavní pouť
15. 8. Nanebevzetí Panny Marie – titulární slavnost
19. 8. Devátá pouť pedagogů
20. 8. Tradiční orelská pouť
26. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci
prázdnin
2. 9. Dvacátá pátá muklovská pouť
3. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
16. 9. Dvacátá sedmá františkánská pouť
26. 9. až 28. 9. Pěší pouť Velehrad – Svatý Hostýn
30. 9. Setkání Salesiánské rodiny s hlavním předsta‑
veným řádu
1. 10. Růžencová pouť
14. 10. První den dušičkové pouti
15. 10. Druhý den dušičkové pouti
21. 10. Devatenáctá svatohubertská pouť
31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku

Valná hromada Matice velehradské
Zimní pouť – neděle 12. února – v 10 hod. mše svatá v bazilice,
po ní následuje valná hromada Matice velehradské
Více informací: www.matice velehradska.cz

Do Olomouce přijede P. Marián Kuffa
Nadační fond CREDO zve do Olomouce na jednodenní duchov‑
ní seminář se známým knězem P. Mariánem Kuffou, který již
mnoho let působí na východním Slovensku, kde se stará o bez‑
domovce, prostitutky a bývalé vězně. Svým životem ukazuje,
jak žít milosrdenství v praxi. Jeho promluvy jsou velmi poutavé
a plné konkrétních příběhů.
Seminář proběhne v sobotu 11. února od 9 do 16.30 hod. v Cla‑
rion Congress Hotelu Olomouc a je určen široké veřejnosti. Kro‑
mě promluv na téma milosrdenství a lásky bude prostor i na do‑
tazy. V závěru bude sloužena mše svatá. Záštitu nad akcí převzal
olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Velehradský seminář duchovního filmu
26. února – VDCM – Sál kardinála T. Špidlíka
Dokumentární filmy o (ne)víře v české společnosti uvede reži‑
sérka Lucie Králová

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka
u Olomouce srdečně zvou na duchovní
obnovy, které mají přímou souvislost
s přípravou na 100. výročí Fatimy
11. až 12. února; téma: Maria – uzdravení nemocných (přihlášky
do 6. února)
25. až 26. února; téma: Matka Boží a Matka naše (přihlášky do
20. února)
18. až 19. března; téma: Sv. Josef – muž živé víry“ (přihlášky do
13. března)
25. až 26. března; téma: Hle, přicházím, Pane, splnit Tvou vůli
(přihlášky do 20. března)
Program začíná v sobotu 9 hod. mší svatou v bazilice Navštívení
Panny Marie a pokračuje v Norbertinu, zakončení v neděli po
obědě.
Přihlášení: e‑mail: info@premonstratky.cz

VI. celostátní setkání mládeže
Sekce pro mládež ČBK připravuje Celostátní setkání mládeže
s mottem „Nebojte se“, které se bude konat od 15. do 20. srp‑
na 2017 v Olomouci. Setkání je určeno pro mladé od 14 let, kteří
chtějí prožít několik dní ve společenství věřících vrstevníků.
Přihlášky: www.olomouc2017.signaly.cz

Společná pouť Matic

Snímek Leoš Hrdlička

Společná pouť moravských Matic (Matice svatoantonínské, Ma‑
tice svatokopecké, Matice svatohostýnské a Matice velehradské)
se uskuteční na Velehradě v neděli 2. dubna 2017.
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Tříkrálová sbírka 2017
Přes dvacet stupňů Celsia pod nulou.
Do takových mrazů vyráželi o víkendu
(7. a 8. ledna) tříkráloví koledníci v nejrůznějších koutech olomoucké arcidiecéze. Potěšili tisíce lidí, kteří přispěli
do Tříkrálové sbírky, mnozí z nich pomohli dokonce i koledníkům. A komu
například příspěvky dárců již pomohly?
To se dočtete na následujících řádcích…
Snímek K. Opatřilová

Čaj zahřeje
První tříkrálový víkend tohoto roku.
V okolí Nového Hrozenkova ukazují tep‑
loměry minus 22 °C. Tamní králové tak
s koledou vyčkávají, až se trochu otep‑
lí. Do terénu vyrazí až k poledni. Mnozí
mají na sobě dvě bundy, s sebou termosky
s teplým čajem. „Odpočinout si kolední‑
ci mohli na faře, kde se pro ně vařil čaj
a hovězí polévka. Velmi vstřícní byli i lidé,
které navštívili. Zvali je k sobě domů, aby
se ohřáli,“ přibližuje koordinátorka sbírky
Daria Exnerová s tím, že lidé koledníkům
nabízeli i teplý čaj. Bez jejich pomoci by
těžko zdolali celou štaci.
Úklid, svačina i koupel pro stařenku
O víc než 50 kilometrů dál, v panelo‑
vém domě ve Zlíně. „My tři králové jdeme
k vám,“ notují zlínské pečovatelky s dět‑
skými koledníky u dveří jednoho z bytů.
Bělovlasá žena jim s úsměvem přispěje
a vysloví přání: „Prosím vás, navštiv‑
te moji sousedku. Ona na vás každý rok
čeká. Víte, je osamělá, pomáhám jí s péčí
o sebe samu, ale vidíte, že už nejsem zrov‑
na fit.“
Tříkrálové kolednice vchází do ved‑
lejšího bytu. Tam sedí na posteli shrbená
starší žena. Je více než zřejmé, že pomoc
skutečně potřebuje. Není třeba příliš mlu‑
vit. Královny se na sebe podívají a dají se
do práce. Během půl hodinky má žena
připravenu svačinu, uvařený čaj a poklize‑
ný pokoj, v němž tráví svůj veškerý čas.
Teprve potom dvě pečovatelky s dětmi
opouštějí byt. Třetí královna zůstává, po‑
skytuje paní osobní hygienu. „Jsem šťast‑
ná, že chodíme na koledu. Každý rok zaži‑
jeme něco neobvyklého. Dnes se mi bude
tak krásně usínat,“ komentuje toto setkání
královna pečovatelka – paní Michaela.
A příběh nekončí. Tříkrálové koled‑
nice stařenku ujistí, že ji v následujícím
týdnu navštíví sociální pracovnice, aby ji
seznámily s možnostmi pomoci nejen ze
strany pečovatelské služby.

U muže hořelo. Teď ví, že Bůh nespí
O víc jak rok dříve. Klap, klap, klap…
Pravidelné bouchání protne ticho pro‑
sincové noci na Zábřežsku a pan Petr,
který usnul v křesle u televize, se probu‑
dí. Vstane a vydá se do chodby, odkud se
bouchání ozývá. Jsou to vchodové dveře.
Někdo je nedovřel. „V chodbě jsem uviděl
za dveřmi od verandy červeného kohou‑
ta. Čapnul jsem televizi, našel peněženku
a vyběhl do zahrady. Chtěl jsem zachránit
ještě doklady, ale žár a horko mě nepustili
dovnitř zpátky,“ líčí dramatické okamžiky
šedesátiletý muž. Na místo vyráží hned
několik jednotek hasičů. Oheň však stačil
zničit dveře a euro okna, shoří i střecha.
Z domu, který před pěti lety muž renovo‑
val, zbudou jen obvodové zdi.
Následuje vyklízení, do kterého se za‑
pojí spousta pomocníků. Pak se pan Petr
pustí do stavby. „Mám už hotové stropy
a ještě dodělám krovy. Kamarádi mi po‑
můžou s elektrikou a podobně,“ odhadu‑
je. V současnosti přebývá o pár domů dál
u svého nevlastního handicapovaného
bratrance. Pere mu, žehlí, uklízí a vaří. Při‑
tom chodí do práce a ve zbylém čase opra‑
vuje svůj dům. „Mám dostatek duševní
síly i veselého ducha. Celou tu záležitost
jsem vzal jako životní zkoušku i zkoušku
víry. Teď vím, že Bůh nespí,“ říká.
S rekonstrukcí panu Petrovi pomohly
peníze z Tříkrálové sbírky. Nakoupil za ně
dřevo na stropy, Charita přihodila ještě
další dřevěné trámy.
Matka s dcerou málem přišly o domov
Před necelým rokem, léto. Paní Hana
je matka samoživitelka, navíc se stará
několik let o svou nemocnou maminku.
Když babička náhle zemře v nemocnici,
kde byla na doléčení, nastane krize. „Nic
takového jsme s dcerkou nečekaly a neby‑
ly na to připravené. Zaplatila jsem pohřeb,
ale na plyn, elektriku a vodu už nezbývalo.
Ani na jídlo ne, to jsem si musela půjčit
peníze od kamarádky. Hmotnou nouzi mi

úřady nepřiřadily, protože čekaly na vyří‑
zení úmrtního listu, a to se v čase dovo‑
lených neustále prodlužovalo,“ popisuje
krušné chvilky pětatřicetiletá žena. Hrozí,
že přijde s dcerkou o bydlení a začíná pro‑
padat zoufalství. Z úřadu ji tedy pošlou
na uherskobrodskou Charitu. Tam paní
Hana přihodí k potřebným dokumentům
místo úmrtního listu doklad z nemocnice
o ohledání zesnulé. „Z Charity nám pak
během dvou tří dnů poslali peníze na ná‑
klady na bydlení (jsou z Tříkrálové sbírky).
Tamní pracovníci nám strašně pomohli,
i psychicky,“ děkuje.
Těžká doba paní Hanu a její dceru
ještě více sblížila. „Dcerka je úžasná, chá‑
pavá. Když jsme v obchodě a chci jí něco
koupit, odmítá to. Taky doma mi hodně
pomáhá. Je příliš brzy vtáhnutá do dospě‑
lého života,“ říká mladá maminka. Ta by si
nejvíc přála najít si práci, ideálně v místě
bydliště, aby měla na dceru čas a dohlédla
na ni. Věří, že vše už bude dobré.
Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 se do‑
zvíte na www.trikralovasbirka.cz
 Karolína Opatřilová
Pavla Romaňáková

Snímek Archiv Charita Sv. rodiny Nový Hrozenkov
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S třemi králi za hvězdou
Na svátek Tří králů se Olomoučanům naskytla příležitost potkat nezvyklý průvod hudebníků s koledníky na koních přímo
v centru města a doprovodit
tak tři krále k živému betlému
před radnici. Muzikantům na
náměstí mrzly ruce, hercům
nohy, žesťovému souboru nefungovaly klapky, přesto se
„Spasitel narodil“ a Tři králové
konečně našli pravého Krále.
Snímek Eva Štefková

Pod taktovkou zimy
Od samého rána je třeba připravit plno
věcí. Ohrádka už stojí na náměstí, zvířát‑
ka ze zoologické zahrady slyší na jména
a poslušně vystupují z auta. Jen té malé
ovečce je zima… Dopoledne mrzne, až
praští, na náměstí projde sem tam někdo
a zase pospíchá do tepla. Je téměř mínus
7, nevyslovené otázky v obavách zatím jen
z nejasně tušeného: ‚Přijde vůbec na to
odpolední představení někdo?‘ Jsme tři.
Terka, Danka a já. Kmitáme, každá máme
pod palcem něco jiného, střídáme se na
jednotlivých štacích. Nic nefunguje po‑
dle plánu a přitom to běží jako na drátku.
Máme toho Nejvyššího režiséra! Náměstí
po poledni křižuje jeden chodců, zastaví
se a ptá se, co se tady bude dít. Dozvídá se,
že divadelní představení s příjezdem tří
králů. „To je úžasné! Určitě přijdu! V ko‑
lik začínáte?,“ slibuje nadšeně Čech žijící
v Americe na návštěvě v Olomouci.
Zamrzlé klapky a policejní doprovod
V Kateřinské se po polední pauze šiku‑
je průvod tří králů na koních. Pan a paní
Pražákovi, naši věrní tříkráloví dodava‑
telé koní, přivedli dva hnědáky, třetí v té
zimě nedorazil. Do sedla nasedá Melichar
a Baltazar, Kašpar si bere dobrovolně ka‑
ditelnici a vyráží v čele průvodu pěšky. Na
první štaci u fontány zjišťujeme, že muzi‑
kantům z evangelické konzervatoře u žes‑
ťů zamrzly klapky. Hudebníci nás opou‑
ští, nevadí, o pár ulic dál se do průvodu
přidává policie, skvělé, máme doprovod,
v patách nám jde alespoň městská policie.
Hopsa pacholátka, vzhůru vstávejte
U sloupu Nejsvětější Trojice je živo.
Na představení „žerotínské zušky“ při‑
šla více než stovka diváků. Soubor Kru‑
špánek hraje píseň „Hopsa pacholátka,

andělé poletují po jevišti, nic nedbají, že
jim mrznou uši i nos, Maria se ukládá ke
spánku na studenou improvizovanou lavi‑
ci, přichází archanděl Gabriel alias Klárka:
„Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost
u Boha. Počneš dítě – Boží dítě. Dáš mu
jméno Ježíš. Bůh je všemocný. Sestoupí na
tebe Duch svatý a i tvé dítě bude svaté.“
„Jsem služebnicí Páně. Ať se mi stane po‑
dle tvých slov,“ šeptne Maria do mikrofo‑
nu směrem k publiku pod širým nebem.
Nebeský posel Klárka vtiskne Marii pusu
do vlasů a odlétá za cinkotu xylofonu. Pří‑
mo pod pódiem stojí nejmenší tříkráloví
koledníčci a s pusou dokořán sledují děj,
na hlavách tříkrálové ozdoby. Přišli si pro
závěrečné požehnání.
Nyní však přichází na scénu Josef:
„Marie čeká dítě. Co mám teď dělat?
Takhle si ji přece vzít nemůžu. Zruším
zasnoubení,“ rázně vstane. Archanděl
Gabriel Klárka vyskočí na židli: „Josefe,
tady jsem! Neboj se přijmout Marii za
manželku. Dítě, které čeká, je Syn Boží.
Až ho porodí, dáš mu jméno Ježíš. On vy‑
svobodí svět od hříchů.“ Zjišťuji, že děj je
teprve na začátku, běžím k tříkrálovému
průvodu na Dolní náměstí, králům je už
zima: „Musíme oklikou, ještě je na klanění
brzy, teprve bylo zvěstování.“ Na hlavním
náměstí na pódiu mezitím přišla zpráva
od císaře od Augusta. Sčítání lidu. Každý
občan se musí jít zapsat do svého rodného
města. I Marie a Josef z Nazaretu: „Prosí‑
me, Pane Bože, neopouštěj nás.“
Narodil se Kristus Pán
Josef s Marií putují do Betléma, my
stoupáme nahoru Panskou ulicí až do
vršku k michalskému chrámu. Nahoře
je nezvyklé ticho, jen vzácně potkáváme
osamělé kolemjdoucí. Zpíváme „Narodil
se Kristus Pán“, chvíle poklidného sou‑

znění, uvědomuji si, čeho jsme součástí:
nekonečného příběhu Boží lásky, která se
rozlévá po sto miliónté, lásky vítězné, po‑
zvedající naše padlé lidství. Příběh Krista
narozeného v jeslích ožívá v nesčetných
variantách a podobách: ve chvílích, kdy
podáme ruku potřebným, kdy dáme před‑
nost druhému před sebou… Baltazar pou‑
ští na koně Kašpara: „Ať se taky projede,
teď půjdu pěšky já.“ Zpět do zimní reality.
Králové cvakají zuby, pokračujeme dolů
Michalskou ulicí, pak Ztracenou a Ost‑
ružnickou. To už máme policejní dopro‑
vod.
Pojďme do Betléma
Na konci Ostružnické čeká houšť fo‑
toaparátů a kamer. „Co to máte za orga‑
nizaci, měli jste přijít z Dolního náměstí,“
usmívá se jeden z fotografů a hledáčkem
míří na tři krále. „To ta zima,“ vysvětluji
a běžím zjistit, kde se ocitáme v „divadel‑
ním čase“. Na pódiu se už klaní pastýři.
Na scénu přichází Herodes, z druhé stra‑
ny sesedají z koně naši tři zmrzlí králové.
Kašpar si bere hlavní slovo. „Králi, pro‑
sím, řekni nám, kde je ten právě naro‑
zený Mesiáš a Král Židů? Viděli jsme na
východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu
poklonit.“
Konečně tříkrálová scéna
Objevuje se znovu Betlém. Archanděl
Klárka drží nad stájí hvězdu, další „andě‑
líčci“ poletují okolo stáje. Přicházejí Tři
králové: „Klaníme se ti králi všech krá‑
lů! A přinášíme ti dary z našich zemí.“
Kašpar: „Přinášíme ti zlato, symbol krá‑
lovské moci.“ Melichar: „Přinášíme také
kadidlo, symbol tvého božství.“ Baltazar:
„A myrhu, symbol tvého lidství. O, Králi
veliký!“
 Eva Štefková
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HLASY A OHLASY
Pozvání do Pitína

Tak jako každý křesťan potřebuje občas obnovu duchovní,
stejně tak sakrální stavby a jejich interiéry potřebují občas ob‑
novu materiální. A nejinak je tomu i v naší pitínské farnosti, kde
jsme v roce 2016 pořídili 34 nových dubových kostelních lavic
s polstrováním, které poskytují 204 komfortních míst pro věřící
i případné návštěvníky. Kostel je nedávno vymalovaný, a aby toho
nebylo málo, zajistila obec také jeho nové oplocení, které navazu‑
je na oplocení přilehlého hřbitova.
Teď už jenom zbývá, abychom my, místní farníci, dbali na
pravidelnou obnovu duchovní a nové komfortní zázemí kostela
využívali k setkání s Kristem co nejvíce.
Přijeďte se o tom přesvědčit sami, třeba v neděli 7. května na
slavnost patrona našeho farního kostela sv. Stanislava, biskupa
a mučedníka. Rádi se s vámi setkáme při hodové mši svaté. No
a potom si spolu můžeme na našich „salátových hodech“ užít ně‑
jakou tu světskou radovánku.
 Miroslav Kužela
kronikář farní rady v Pitíně

Svatá Barbora – příběh znovuzrození
kostela v Zábřehu

Na konci minulého roku, o druhé neděli adventní neděli na
svátek sv. Barbory, patronky kostela, požehnal otec biskup Josef
Hrdlička nový oltář. Po osmi letech tak byla završena obnova pů‑
vodně gotického kostela sv. Barbory v Zábřehu. Nový oltář byl
zhotoven v dílně akademického sochaře Otmara Olivy na Vele‑
hradě.
Ještě před 10 lety byl používán filiální kostel coby skladiště
stavebního materiálu a movitých kulturních památek – vydaným
na pospas času. V interiéru kostela byl stržen strop, odřezán kůr,
lavice zlikvidované, varhany neodborně rozebrané se povalovaly
na zemi, vzácné obrazy a sochy chaoticky uložené v provlhlém
interiéru podmáčeného kostela s nevhodnou střešní krytinou.
Místní duchovní správce P. František Eliáš umožnil lidem,
kteří se nemohli smířit s tímto bezútěšným stavem, aby v roce
2007 založili Občanské sdružení sv. Barbory. Pár důchodců se
ve Smlouvě o výpůjčce zavázalo kostel opravit, mobiliář nechat
zrestaurovat, potřebné doplnit.
Na závěr slavnostní děkovné bohoslužby otec biskup Hrdlič‑
ka poděkoval nyní Spolku sv. Barbory v Zábřehu, že velké dílo
bylo dokončeno a že je předáno zpět farnosti, aby sloužilo jednak
pro posvátnou liturgii, ale i jako místo k setkávání nejen farníků,
ale i celé zábřežské veřejnosti při koncertech a jiných kulturních
akcích.
 Ing. Mgr. František Srovnal
člen výboru Spolku sv. Barbory v Zábřehu

Deset let chrámového sboru v Pitíně

Na druhý svátek vánoční se v kostele sv. Stanislava v Pitíně
již tradičně sešli místní farníci i hosté z okolních obcí. U jesliček
předvedly roztomilé vystoupení děti z malé scholičky a scholy
a zazpívaly několik vánočních písniček v doprovodu kytary, klá‑
ves a flétničky. K oslavě narozeného Krista zazpíval také pitín‑
ský chrámový sbor. Po vystoupení pokračovalo letos setkání také
před kostelem, kde bylo pro každého připraveno pohoštění.
Chrámový sbor, který v současnosti čítá 27 členů, tímto vy‑
stoupením zároveň oslavil 10 let své existence. Byl založen členy
scholy a hudebními nadšenci z celé farnosti pod vedením Kate‑
řiny Šléglové a Ilony Zálešákové. Původně vznikl právě k příleži‑
tosti doprovodu vánočních bohoslužeb, pokračoval ale nácvikem
velikonočních zpěvů a pašijí a nyní doprovází také ostatní slav‑
nosti.
 Ilona Zálešáková
Pitín

Zemřel tovačovský vlastivědný publicista
Antonín Indrák

„Člověk, který si zaslouží jméno dobrý, je ten, jehož myšlenky
a práce jsou věnovány spíše jiným než jemu samotnému“ (Walter
Scott). Tento citát na smutečním oznámení plně vystihuje život
a práci Antonína Indráka, který zemřel 17. prosince 2016 ve věku
pětaosmdesáti let.
Tovačovský rodák byl celým svým
životem spjatý s tímto městem stejně
jako s hlubokou křesťanskou vírou. Ma‑
turoval na Arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži. Z politických důvodů ne‑
mohl studovat na vysoké škole chemii.
Doplnil si vzdělání v textilním oboru.
Pracoval potom v technických profesích
v přerovské Jutě až do odchodu do dů‑
chodu v roce 1991.
Aktivně se zajímal o historii a součas‑
nost Tovačova a tovačovské farnosti. Přes dvacet let zde vykonával
práci akolyty. V posledních letech tuto činnost zastával v domově
seniorů. Byl členem ekonomické rady farnosti. Organizoval zájezdy
na různá poutní místa u nás i v zahraničí (Svatý Hostýn, Křtiny,
Vranov nad Dyjí, Svatá Hora, Turzovka, Krakov, Čenstochová). Po‑
dílel se na vydávání farního zpravodaje „Tovačovský kostelníček“, do
něhož pravidelně přispíval.
V Tovačově byl řadu let aktivním členem Sboru dobrovolných
hasičů a Svazu včelařů. V letech 1995 až 2011 vedl tovačovskou
kroniku. Události také doplňoval na základě vlastních vzpomí‑
nek. Byl členem redakční rady vydavatelství vlastivědných pub‑
likací Region Věrovany a od roku 2009 Klubu přátel JUDr. Jaro‑
slava Krempla. Přispíval do vydávaných regionálních sborníků.
Jeho příspěvky najdeme také v publikaci vydané městem Tovačov
u příležitosti hodů – na svátek sv. Václava 28. září 2016 – Toul‑
ky tovačovskou minulostí (například Tovačovské kostely a kaple,
Tovačovská madona, Mlýn v Tovačově, Pražské jezulátko a Tova‑
čov). Mnohé příspěvky publikoval také v Tovačovském kamelotu
a v Hanáckých kalendářích. Významnou životní oporou mu byla
manželka Františka, která zemřela v prosinci 2015.
V roce 2011 mu byla udělena Cena města Tovačova za kultur‑
ní přínos. Významnou poctou bylo vydání sborníku „Procház‑
ka životem Antonína Indráka aneb krátké pojednání o jednom
kronikáři z Hané“ (vydalo město Tovačov v roce 2015). Za svoji
obětavou práci v tovačovské farnosti obdržel 7. května 2016 od
olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera Děkovné uzná‑
ní a Medaili sv. Jana Sarkandera.
 PhDr. Hana Bartková
Prostějov
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Nabídka duchovních cvičení
Duchovní cvičení na Svatém
Hostýně v roce 2017

7. až 11. února – Ignaciánské exercicie,
vede P. František Lízna, SJ, téma:
Poznat hloubku vlastního hříchu
a Božího milosrdenství
17. až 22. února – Ignaciánské exercicie,
vede P. Richard Greisiger, SJ
4. až 8. dubna – Ignaciánské exercicie, vede
P. František Lízna, SJ, téma: Poznat,
milovat a následovat Ježíše Krista
21. až 23. dubna – Duchovní obnova, vede
biskup Mons. Pavel Posád
28. až 30. dubna – Víkendová duchovní
obnova pro seniory, vede P. Stani‑
slav Peroutka, SJ
28. května až 2. června – Duchovní obno‑
va s P. Jiřím Pleskačem, knězem ka‑
tolické církve východního obřadu,
téma: Vnitřní uzdravení
22. až 26. srpna – Duchovní obnova pro
mladé (15 až 40 let) s P. Jiřím Ples‑
kačem, knězem katolické církve vý‑
chodního obřadu
26. až 29. srpna – Duchovní obnova, vede
biskup Mons. Pavel Posád
5. až 9. září – Ignaciánské exercicie, vede
P. František Lízna, SJ, téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem mučeným
a trpícím
22. až 24. září – Víkendová duchovní ob‑
nova pro seniory, vede P. Stanislav
Peroutka, SJ
27. až 29. října – Duchovní obnova s P. Jiřím
Pleskačem, knězem katolické církve
východního obřadu, o mši svaté
12. až 17. listopadu – Duchovní obnova
s P. Jiřím Pleskačem, knězem ka‑
tolické církve východního obřadu,
téma: Vnitřní uzdravení
Přihlášky podávejte na adresu: Matice
svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, tel. 573 381 693–4,
www.hostyn.cz, e‑mail:matice@hostyn.cz

Duchovní cvičení
na Velehradě v roce 2017

24. až 26. února – Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel,
vede Mons. Vojtěch Šíma
3. až 5. března – Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské, vede
P. Jan Szkandera
7. až 10. března – Duchovní cvičení pro zaměstnance Charity, vede P. Bohumír
Vitásek
10. až 12. března – DC Lectio Divina o Panně Marii – Matce milosrdenství, vede
P. Tomasz Kazaňski, SAC
17. až 19. března – Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství, vede
Mons. Pavel Posád
24. až 26. března – Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty, vede P. Jan Gacík, SDB
27. až 29. března – Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty, vede P. Jan Gacík, SDB
18. až 20. března – Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu), vede P. Stanislav Pe‑
routka, SJ
30. března až 2. dubna – Duchovní obnova na téma: Čerpejme z pramenů spásy, vede
P. Vladimír Kasan, OSB
6. dubna – Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity, vede Mons. Voj‑
těch Šíma
7. až 9. dubna – Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu), vede P. Stanislav Peroutka, SJ
19. až 21. května Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo, vede
P. Marián Pospěcha
21. až 27. května – Duchovní cvičení pro řeholní sestry, vede Mons. Vojtěch Šíma
16. až 20. července – Duchovní cvičení pro všechny, vede Mons. Aleš Opatrný
20. až 23. července – Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky, vede Mons. Aleš
Opatrný
30. července až 2. srpna – Duchovní cvičení pro všechny, vede P. Miloslav Kabrda, SDB
2. až 6. srpna – Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety, vede Mons. Aleš Opatrný
20. až 24. srpna – Duchovní cvičení pro všechny, vede P. Antonín Dąbrowski, OFM
20. až 24. srpna – Duchovní cvičení pro trvalé jáhny a jejich manželky, vede Mons.
Vojtěch Šíma
20. až 25. srpna – Duchovní cvičení pro vysokoškoláky, vede P. Michal Altrichter, SJ
3. až 6. září – Duchovní cvičení pro všechny, vede P. Miloslav Kabrda, SDB
6. až 8. října – Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu), vede P. Stanislav Peroutka, SJ
20. až 22. října – Víkend gregoriánského chorálu, lektor Jiří Hodina
24. až 27. listopadu – Adventní duchovní cvičení, vede Mons. Vojtěch Šíma
17. až 19. listopadu – Duchovní cvičení pro členy Matice velehradské, vede P. Pavel
Ambros, SJ
30. listopadu až 3. prosince – Adventní duchovní cvičení, vede Mons. Vojtěch Šíma
3. až 7. prosince – Adventní duchovní cvičení, vede P. Antonín Dąbrowski, OFM
Bližší informace: www.stojanov.cz
Přihlášky posílejte na adresu: Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská
62, 687 06 Velehrad, tel.: 572 571 420, 733 741 896, e‑mail: velehrad@stojanov.cz

Edice Poznáváme naše světce: svatý Klement Maria Hofbauer

V letošním školním roce se edice Poznáváme naše světce rozrostla o další díl tohoto seriálu, který zpracovává již desátý medai‑
lonek českého světce a to Klementa Maria Hofbauera. Jedná se o světce z 18. století, který v porovnání např. se svatými Václavem
a Ludmilou není až tak známý, ale snad právě proto může být vhodné děti seznamovat
s jeho osobností, aby se tak později lépe dostal do povědomí české křesťanské populace.
Životopis je psaný hravou dětskou formou, a Klement Maria Hafbauer se takto může stát
dětem novým kamarádem a také vzorem v modlitbě a radostném prožívání života a to ve
chvílich, kdyje člověku těžko. Knížečka je opět bohatě doprovázena milými ilustracemi
Aleny Němečkové, za její grafické zpracování pak vděčíme redakci dětského časopisu
Nezbeda.
Knížečku svatý Klement Maria Hofbauer i předchozí díly této edice: sv. Václav,
sv. Vojtěch, sv. Prokop, sv. Ludmila, sv. Cyril a Metoděj, sv. Anežka, sv. Jan Sarkander,
sv. Zdislava a sv. Jan Nepomucký si můžete objednat na katechetickém centru nebo na
stránkách http://eshop.katechetiolomouc.cz
 Martina Orlovská
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Z E Ž I V O TA B O H O S LO V C Ů
Málo vnímáme důležitost péče o lidské duše

Rozhovor s P. Janem Szkanderou,
spirituálem Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
Otče Jane, jste seminárním spirituálem,
mohl byste čtenářům přiblížit, co je vaším posláním v kněžském semináři?
Spirituál má být člověkem, který zodpoví‑
dá za duchovní růst kandidátů ke kněžství.
Všímá si u kandidátů vnitřních pohnutek,
proč se chtějí stát knězem. Pomáhá jim na
cestě rozvoje těchto motivací. Vysluhuje
jim svátosti, uvádí do modlitby a tak dále.

V tomto procesu nejde o ztrátu ideálu, ale
o ztrátu naivity.

Jak probíhá formace bohoslovců?
Formace probíhá v kněžském semináři,
a to v průběhu pěti let. Probíhá nejen jed‑
notlivě, ale také ve společenství. Často si
myslíme, že formace je něco mimořádné‑
ho, ale k formaci patří vše, co během pěti
let bohoslovci v semináři prožijí a zpracu‑
jí. Stejně to platí i v běžném životě. Proto
na formaci a dozrávání člověka vidím jako
jeden z nejdůležitějších prvků čas.

Co považujete na formaci bohoslovců
za nejdůležitější?
Aby v sobě měli fundament – základ, kte‑
rý platil, platí a bude platit také v kněžství.
Víc je totiž být někým, než jenom mít ně‑
jaké dovednosti, které dnes využijí, ale zít‑
ra mohou být k ničemu. Tento fundament
vidím v lásce k modlitbě a v lásce k duším.

Proč je čas tak důležitý?
Pokud mluvím o čase, pak vidím rozdíl
mezi náhledem na život a svět kandidá‑
ta, který přichází do semináře a který ho
opouští. To, co na začátku vnímal jako
podstatné, se mu časem jeví jako mali‑
cherné a opačně. Samozřejmě to platí, po‑
kud se kandidát rozvíjí správným směrem.

Jak vzpomínáte na svá seminární léta?
Rád vzpomínám na porevoluční čas. Mohl
jsem poznat spoustu nových a neznámých
osobností a také velmi rád vzpomínám na
seminář a partu, kterou jsme měli napříč
ročníky.

Jaká je podle vás příčina neustále se
snižujícího počtu bohoslovců?
Příčin je hodně. Myslím, že asi nejdůleži‑
tější příčinou je, že se necítí a nevnímá po‑
třebnost kněžství. Souvisí to s tím, že mož‑
ná málo vnímáme důležitost péče o lidské
duše. V životě jsme se příliš zahleděli jen
na pozemský život. O církev ani o kněžství
se ale nebojím. Je to Kristova církev a on si
ji povede, a to je důvod k naději.

Snímek Lukáš Gelnar

Vyšel nový dokument o kněžské formaci papeže Františka nazvaný „Dar kněžského povolání, Ratio Fundamentalis
Institutionis Sacerdotalis“. Je pro vás
tento dokument v něčem průlomový?
Neřekl bych průlomový. Kromě některých
nových aspektů jsou v něm spíš důrazy na
to, co vždycky platilo a musí platit. Vel‑
mi často se tam ale ukazuje, že kandidát
kněžství musí mít vztah k Bohu a k lidem.
Je to průlomové, nebo ne?
Z čeho máte jako spirituál bohoslovců
radost?
Mám největší radost, když vidím, že bo‑
hoslovec přípravu ke kněžství bere vážně.
A přitom má humor.
 Pavel Fiala

Můžeme podávat lidem
živého Krista
Při loňské třetí neděli adventní přijalo
šest bohoslovců z celé Moravy službu ako‑
lyty. Uděloval ji při mši svaté v seminární
kapli sv. Cyrila a Metoděje otec arcibiskup
Jan Graubner. Této události předcházela
od pátečního večera duchovní obnova,
kterou nás doprovázel světící biskup olo‑
moucký Josef Hrdlička.
Jsem velmi rád, že jsem mohl být mezi
těmito šesti bohoslovci, kteří přijali tuto
službu, ve které je nám svěřen tak velký
dar – Eucharistie. Nyní můžeme v přípa‑
dě potřeby podávat lidem živého Krista,
plně přítomného v malém kousku chleba.
A mně samotnému to může pomoci si pl‑
něji uvědomovat, koho přijímám ve sva‑
tém přijímání.
 Jiří Klos
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Mikulášská besídka
Každý rok přichází do semináře sv. Mikuláš
a přináší mikulášskou besídku. Loni proběhlo toto
milé setkání 7. prosince. Každý ročník si připravil
scénku pro pobavení obecenstva. Hosty byli před‑
stavení, zaměstnanci semináře, vyučující z fakulty
a zástupci biskupství. Celým večerem provázeli bo‑
hoslovci 4. ročníku a moderování pojali jako kate‑
chezi všech věkových skupin. Studenti teologického
konviktu, což je nultý ročník semináře, pobavili pří‑
tomné vyšetřováním výpadku elektrického proudu
v semináři. První ročník překvapil prvotinou Karla
Jaromíra Erbena „Kolárková košile“. Druhý ročník
se inspiroval humorem Járy Cimrmana. Zprostřed‑
koval život a dílo neznámého církevního velikána
z Bukovce. V letošním třetím ročníku jsou jen dva
bohoslovci, přesto dokázali zahrát scénku o dvou
stárnoucích kněžích. Pátý ročník předvedl komedii
„Na samotě u parku“. Po scénkách přišel sv. Mikuláš
a naděloval dárky. Na závěr příjemného večera otec
arcibiskup Jan Graubner udělil všem přítomným po‑
žehnání.
 Jan Faltýnek

Nová skripta pro společenství rodin a seniorů

Společenstvím rodin, manželů a seniorů nabízíme nová skripta pod názvem
„NAŠI NÁRODNÍ SVĚTCI“, která obsahují náměty pro deset setkání během ka‑
lendářního roku 2017 (bez letních prázdnin). Materiály nabízíme ke stažení na
www.rodinnyzivot.cz, také budou k dispozici v Centru pro rodinný život v Olo‑
mouci.
Rádi vám je zašleme vytištěné poštou (poplatek je 200 Kč); můžete si je objed‑
nat na: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc, tel.: 587 405 250,
e‑mail: rodina@arcibol.cz
Letos poprvé vydáváme skripta společně jak pro společenství rodin, tak i pro
společenství seniorů. Jsme přesvědčeni, že v mnohém je životní zkušenost spo‑
lečná a obě skupiny si v nich najdou to, co je bude oslovovat.

Čaj do páté pro nezadané

Zveme nezadané jednotlivce na další netradiční „seznamku“ do Olomouce.
Uskuteční se v sobotu 11. února (14 – 17 hod.). Nemáte co ztratit, pouze získat.
Můžete se pobavit, získat nové přátele, nebo se i seznámit s životním partne‑
rem. Čeká na vás program plný zábavných her, tance, poslechu hudby, občers‑
tvení apod. Na akci je třeba se předem přihlásit (jde nám o vytvoření přibližně
stejného počtu mužů a žen, pro lepší průběh setkání).
V případě zájmu pošlete do 2. února přihlášku, kterou najdete na www.rodin‑
nyzivot.cz, e‑mail: reznickova@arcibol.cz

Pouť zamilovaných

Láska je darem pro druhého. Proto zveme všechny mladé páry, snoubence,
manžele, mladší či starší na pouť zamilovaných, abychom za tento velký dar po‑
děkovali. Uskuteční se 12. února od 14 hod. (během Národního týdne manžel‑
ství) v kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Kromě mše svaté
(slaví P. Pavel Hof írek) v poutním kostele (najdete v něm také oltář sv. Valentina)
na vás čeká zajímavý doprovodný program – přednáška otce Pavla a svědectví
manželských párů z jejich společného života. Ani tentokrát nebude chybět zna‑
menitá večeře (zvěřinová pochoutka) z místní farní kuchyně.
Další informace: na www.rodinnyzivot.cz, kontaktní osoba: Josef Záboj, tel.:
587 405 292, e‑mail: zaboj@arcibol.cz

Snímek Petr Janíček

Časopis Rodinný život

Nové číslo časopisu Rodinný život na téma
„Nemoc v rodině“. Sháníte pro své blízké smyslu‑
plný dárek za příznivou cenu? Předplaťte jim náš
časopis – cena ročního předplatného je 195 Kč
a zahrnuje: dárkový certifikát + 5 čísel časopisu
o 40 stránkách + poštovné.
Objednávky: Centrum pro rodinný ži‑
vot, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc
tel.: 587 405 250, e‑mail: kucerovav@arcibol.cz,
www.rodinnyzivot.eu nebo na adrese:
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Z DIÁŘE
ARCIBISKUPSTVÍ

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY

ÚNOR 2017

LEDEN 2017

2. 2. čtvrtek
9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář –
mše svatá a setkání s řeholníky • arcibiskup Jan
5. 2. neděle
9.00 hod. • Velehrad – přednáška a mše svatá pro arci‑
diecézní setkání katechetů • arcibiskup Jan

Evangelizační úmysl: Křesťanská jednota
Za všechny křesťany, aby se ve věrnosti učení Pána zasazovali
modlitbou a bratrskou láskou za obnovení plné církevní jed‑
noty, a tím napomáhali odpovědět na současné výzvy lidstva.

Národní úmysl
Za církev v naší vlasti, aby se nespokojila s pouhou sebeprezen‑
tací, ale usilovala o evangelizaci současného světa.

ÚNOR 2017

10. 2. pátek až 12. 2. neděle
Velehrad – Arcidiecézní fórum mládeže • arcibiskup Jan
11. 2. sobota
15.00 hod. • Kojetín – mše svatá k 250. výročí přenesení
sochy Panny Marie do chrámu a svátost nemocných •
arcibiskup Jan

Všeobecný úmysl: Přijetí lidí v obtížných situacích
Za ty, kdo jsou zkoušeni, především chudé, běžence a ty, kteří
jsou na okraji, aby našli přijetí a posilu v našich společenstvích.

Národní úmysl
Za naše farnosti, aby byly blízko lidem, staly se prostředím ži‑
vého společenství a účasti a nezapomínaly na misijní poslání.

12. 2. neděle
10.00 hod. • Velehrad – mše svatá k výročí úmrtí sv. Cyri‑
la – „zimní pouť“ a valná hromada Matice velehradské •
arcibiskup Jan
23. 2. čtvrtek až 26. 2. neděle
Olomouc – Celostátní fórum mládeže • arcibiskup Jan

BŘEZEN 2017
Evangelizační úmysl: Podpora pronásledovaných křesťanů
Za pronásledované křesťany, aby zakoušeli podporu celé církve
skrze modlitbu i hmotnou pomoc.

Národní úmysl
O milost a sílu opustit to, co přímo nesouvisí s jádrem evan‑
gelia.

25. 2. sobota
13.30 hod. • Velké Karlovice – děkovná mše svatá na zá‑
věr oprav kostela • biskup Josef
26. 2. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá na závěr národní
Fóra mládeže • arcibiskup Jan

Uzavřeno k 17. 1. 2017
Změna programu vyhrazena

