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Matice velehradská vyhlásila finanční 
sbírku na zhotovení nových soch  
pro poutní areál na Velehradě
V soutěži na nové sochy pro Velehrad, kte-
rou  v  loňském  roce  vyhlásilo  Arcibiskupství 
olomoucké ve spolupráci s Maticí velehradskou, 
byl vybrán návrh brněnských autorů Vladimíra 
Matouška a Radima Horáka...          (strana 6)

Mons. Josef Hrdlička emeritním biskupem
Biskup Mons.  Josef Hrdlička  (1942)  podal  u  příleži-
tosti svých 75. narozenin rezignaci na funkci pomoc-
ného  biskupa  olomouckého,  kterou  papež  František 
přijal. Od 1. února 2017 se stal emeritním pomocným 
biskupem olomouckým.                                   (strana 5)

Pastýřský list olomouckého arcibiskupa  
Jana Graubnera pro První neděli postní
Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do doby velkého postu, času mimořádných milostí, které jsou 
spojeny především s obrácením a pokáním. Ptáme se: Jaké obrácení se od 
nás očekává? Za co máme dělat pokání?                                             (strana 2)
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Snímek Dominik Novák

PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA

Pastýřský list olomouckého arcibiskupa  
Jana Graubnera pro První neděli postní

Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do doby velkého postu, 

času mimořádných milostí, které jsou 
spojeny především s  obrácením a  poká‑
ním. Ptáme se: Jaké obrácení se od nás 
očekává? Za co máme dělat pokání?

O  dnešní společnosti se říká mnoho 
kritických věcí. Jeden novinář píše: Tvrze‑
ní, že naše doba je pokroková a posouvá 
se vpřed, je strašně mylné. Dnešní názory 
na sexualitu jsou ve skutečnosti jen oži‑
vením starého pohledu na svět. V pohan‑
ském Římě byla prostituce velmi rozšíře‑
ná a  zhoubná homosexualita byla běžná 
stejně jako zneužívání žen a  dětí. Tehdy 
ovšem otřásla světem křesťanská morál‑
ka. Obětavá láska, sexuální čistota a man‑
želská věrnost byly pro lidi tehdejší doby 
něčím šokujícím.

Tehdejší křesťané se prostě nepřizpů‑
sobili duchu doby. Pochopili, že křesťan‑
ská morálka je založena na Kristově čis‑
totě a  lásce, která hledá dobro druhého 
a sebe staví do pozadí. Křesťané nemohli 
žít jako pohané, protože jejich pohled na 
svět a na sebe sama byl naprosto odlišný. 
V srdci a v duši byli jedno s Kristem. Jejich 
odlišnost přinášela nepřijetí, vyloučení ze 
společnosti, ba dokonce i  mučednictví. 
Z jejich obětí však vyrostla nová Evropa.

Dnešní svět vypadá jako neschopný 
budovat věrná manželství a šťastné rodi‑
ny. Dospělí často vidí jen sebe a ne dobro 
dětí, když spolu žijí bez manželství, nebo 
se rozvádějí a děti okrádají o zdravé rodin‑
né zázemí. Mnohé děti už neznají příklad 
věrné lásky, nemají představu zdravé rodi‑
ny a neumějí překonávat krize vztahů, od‑
pouštět a nově darovat důvěru, protože se 
to nenaučili od svých rodičů. Taková spo‑
lečnost ztrácí naději na budoucnost. Kdo 
jiný, když ne křesťané, by mohl dnešnímu 
světu ukázat cestu?

Papež František se velmi snaží pomo‑
ci všem, kteří zažili v  životě neúspěch, 
i  v  manželství, ale vyzval nás, abychom 
věnovali velkou pozornost manželství 
a  rodině jak při výchově dětí a  přípravě 
snoubenců, tak při doprovázení mladých 
manželství, abychom se učili žít ze svátos‑
ti manželství. Mnozí snad i  nevědomky 
touto svátostí pohrdají, když žijí spolu bez 
svatby. Jako by tím Bohu říkali: „Nebude‑
me čekat, až nám dáš právo na manželský 
život, my si ho vezmeme sami. Nestojíme 
o tvou pomoc a požehnání, my to zvlád‑

neme po svém.“ Nebo prodají svou víru za 
peníze, o  které by uzavřením manželství 
přišli. Jiní oslaví svatbu v kostele, ale žijí, 
jakoby svátost manželství byla záležitostí 
jen svatebního dne. Ve skutečnosti, kdo 
opravdu pozval Ježíše nejen na svatbu, 
ale do manželského života, ten zakouší, 
že i jazyk těla a živá gesta lásky se v jejich 
manželství stávají liturgickou řečí, stálým 
prožíváním svátosti.

Papež si přeje, aby zkušenější manžel‑
ské páry pomáhaly těm mladším. V  ně‑
kterých farnostech už s tím máme dobrou 
zkušenost. Rád bych, aby se tato služba 
rozšířila do všech farností. Rád bych na‑
bídl rodinné poradenství a  různé kurzy, 
které pomohou rozvíjet kvalitní manžel‑
ský život, a pomohou ve chvílích zkoušek. 
V  každém děkanátu už působí pobočka 
Centra pro rodinu. Zajímejte se, prosím, 
o jejich nabídky a pomozte jim jako jejich 
spolupracovníci.

Jednou z důležitých akcí může být vaše 
účast na letošním Národním pochodu pro 
rodinu a pro život v Praze 22. dubna, kte‑
rý podporuje celá biskupská konference. 
Je důležité takto reagovat na koncepci ro‑
dinné politiky představené Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ČR, která odmítá 
představu rodiny jako společenství otce 
a  matky v  trvalém svazku a  děti. Svou 
účastí zdůrazníme, že rodinu vnímáme 
jako základní buňku společnosti i církve.

Postní doba je příležitostí k  novému 
začátku. Víme, co se od nás očekává. 
Víme, že nás křesťany nemohou nahradit 
lidé, kteří nepoznali Boží lásku a nedosta‑
li zvláštní pomoc ve svátosti manželství. 
Poznaný úkol se nám může zdát těžký, ale 
právě jeho plnění může být cílem postní‑
ho snažení.

My křesťané jsme poznali, že mocný 
Bůh se z lásky k člověku stal bezbranným 
dítětem a  sám sebe nabídl jako smírnou 
oběť za nás. Dal nám moc stát se Božími 
dětmi. Naučil nás dívat se na věci z úhlu 
věčnosti, dal nám úžasnou svobodu a zba‑
vil nás strachu. Svobodní od světa i  od 
sebe jsme schopni hledat dobro druhých 
a být šťastní z toho, že přispíváme ke štěs‑
tí jiných. Svou morálku stavíme na pra‑
vidlech Božího království, a  i  když jsme 
někdy považováni za blázny, ukazujeme, 
že jsme našli samu Boží moudrost, která 
pomáhá reálnému světu víc než zhoub‑
né ideologie. Jsme sice jen slabí lidé, ale 
ukazuje se na nás Boží moc, když věříme 
v  Kristovo vítězství. Osvědčili to i  naši 
předkové, kteří si zachovali vnitřní svo‑
bodu i za tvrdých totalit dvacátého století 
a pomohli je přemoci.

Právě dnes záleží na každém z  nás. 
Jestli se přizpůsobíme duchu doby a  ne‑
cháme se jím ovládnout, my sami přispě‑
jeme k zániku současné společnosti. Jestli 
však najdeme odvahu lišit se od okolí, být 
viditelným a  srozumitelným znamením 
Božího království a  vydávat svědectví 
Kristu, ukážeme Evropě cestu k lepší bu‑
doucnosti. Evropa vyrostlá z křesťanských 
kořenů bude mít budoucnost, když křes‑
ťané budou zdravou solí země a  světlem 
světa. Jako se světlo nestaví pod nádobu či 
pod postel, nemůže se křesťanství skrývat 
v soukromí. Křesťané mají zodpovědnost 
za společnost kdysi křesťanskou a  musí 
se jako zodpovědní chovat nejen v  sou‑
kromém, ale i v hospodářském a politic‑
kém životě. Dar víry jsme dostali k tomu, 
abychom mohli být užiteční. Přijměme 
tuto nabídku a  náš národ bude požeh‑
naný službou křesťanů, kteří se rozhodli 
kvasem evangelia znovu prokvasit svět ve 
všech jeho strukturách. To je nás společ‑
ný úkol pro dobu postní. Obnovou rodiny 
dojdeme k pravé velikonoční radosti.

Všem, kdo toto pozvání přijmou, 
upřímně děkuji a ze srdce žehnám.

 arcibiskup Jan



OLDIN • 3 / 2017 3

OLDIN
OLomoucký arciDiecézní INformátor
Vydává desetkrát ročně
Arcibiskupství olomoucké
Redakce: Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc, tel.: 587 405 223
e ‑mail: pala.josef@volny.cz
internet: http://www.ado.cz
Šéfredaktor:
PhDr. Josef Pala

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu 
a krácení rukopisů, při výběru dává 
přednost textům stručným a věcným.
Redakce nevrací nevyžádané rukopisy.
Objednávky a předplatné vyřizuje: 
Lubomír Nágl, tel.: 587 405 290,  
e ‑mail: nagl@arcibol.cz
Tiskne: Exa Print – Design, s. r. o., 
Olomouc
Redakční uzávěrka tohoto čísla:
17. 2. 2017
Redakční uzávěrka příštího čísla:
20. 3. 2017

Určeno pro vnitřní potřebu
olomoucké arcidiecéze

Pastýřský list olomouckého  
arcibiskupa Jana Graubnera  
pro První neděli postní ...................... 2

List z kalendáře ................................. 3

Aktuality ..................................... 4 – 7

Kdy – kde – co............................. 8 – 9

Před sedmdesáti lety zemřel  
arcibiskup Leopold Prečan  ............. 10

Podaří se v Uherském Hradišti  
založit církevní základní školu? ...... 11

Jindřich Štreit. Obrazy,  
s nimiž lze rozmlouvat ............ 12 – 13

Blíží se doba postu. Vybídne  
k milosrdenství ............................... 13

Hlasy a ohlasy ................................. 14

Ze života bohoslovců ...................... 15

Z diáře arcibiskupství ..................... 16

Z OBSAHU

22. 3. 1927 se narodil v Ostravě ‑Bartovicích P. Jaroslav Sládek, kněz důchodce žijící na 
odpočinku na Velehradě (90. narozeniny)  (jpa)

Březen 2017

LI ST Z K ALENDÁŘE

Prohlášení České biskupské konference  
k Pochodu pro rodinu a pro život

Vzhledem k tomu, že otázka rodiny a budoucnosti naší společnosti je v současné 
době palčivým tématem celospolečenské diskuze, s přihlédnutím k tomu, že začíná‑
me zakoušet důsledky nízké porodnosti a viditelný rozklad rodinných vztahů, chce‑
me jasně deklarovat náš postoj k této problematice.

Jako představitelé České biskupské konference podporujeme letošní „Pochod pro 
rodinu a pro život“ a reagujeme tím i na koncepci rodinné politiky představenou Mi‑
nisterstvem práce a sociálních věcí ČR a zdůrazňujeme fakt, že rodinu vnímáme jako 
základní buňku společnosti i církve.

Záleží nám na stabilitě vztahů, ceníme si péče o mladé i seniory, vysoko hodno‑
tíme odpovědnost jednoho člověka ke druhému a chceme vytvářet takovou společ‑
nost, v níž budou mít tyto hodnoty náležitou úctu a prestiž.

Společnost má mnoho nástrojů, kterými může kvalitu života rodiny ovlivnit: da‑
ňový a  důchodový systém, prostředí přátelské rodinám s  malými dětmi, obyčejná 
lidská slušnost odrážející se v zacházení s  těmi, kdo už nemají síly nebo potřebují 
pomoc druhého, vzdělání, které klade důraz na schopnost založit a kultivovat trvalý 
vztah, který bude základem budoucí rodiny, podpora manželství jako nejvyšší formy 
závazku.

Jsme obklopeni složitým světem plným problematických zpráv, a přitom základní 
věci lidského života jsou vlastně jednoduché: narodíme se svým rodičům, přijímáme 
od nich lásku, péči a perspektivu. Učíme se, co je skutečně cenné, a budujeme svůj 
život v naději, že tyto hodnoty budeme moci předat budoucím generacím.

Nechceme na tuto prostou lidskou zkušenost zapomínat. Svět by se stal nepře‑
hledným místem k životu a místo smyslu by nabízel chaos v tom, kdo jsme a kam 
směřujeme.

Stojíme o to, aby v nadcházejícím volebním roce pozornost politiků byla upřena 
na rodinu nikoli jako na nástroj volebního boje, ale jako na místo, kde se formují nej‑
důležitější hodnoty, na nichž člověk staví celý svůj další život.

Jsme solidární s  účastníky pochodu, žehnáme jim a  vyprošujeme všem plnost 
darů Ducha Svatého.

 Čeští a moravští biskupové
V Praze 25. 1. 2017

Snímek na titulní straně:
Vizualizace soch u vstupu do poutní-
ho areálu na Velehradě (autor: Petr 
Hudec)
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AKTUALIT Y

ZPRAVODAJSTVÍ

Olomoucký architekt  
Škamrada převzal  

od arcibiskupa Graubnera 
pamětní medaili

Stříbrnou medaili sv. Cyrila a Meto-
děje převzal 19. ledna 2017 z rukou olo-
mouckého arcibiskupa Jana Graubnera 
architekt Antonín Milan Škamrada. 
Ocenění je poděkováním za jeho dlou-
holetou službu v subkomisi pro sakrál-
ní uměni Liturgické komise olomoucké 
arcidiecéze.

Antonín Škamrada se narodil 4.  pro‑
since  1928 v  Bystrovanech u  Olomouce. 
Po maturitě v  roce 1948 vystudoval ar‑
chitekturu a poté působil jako asistent na 
katedře urbanismu Fakulty architektury 
VUT v  Brně, ve Stavoprojektu Olomouc 
a  v  Útvaru hlavního architekta města 
Olomouce. Od roku 1991 byl vedoucím 
ateliéru Státního ústavu pro rekonstrukci 
památkových měst a objektů v Olomouci. 

Souběžně se věnoval i  pedagogické čin‑
nosti na katedře výtvarné výchovy Peda‑
gogické fakulty Univerzity Palackého.

Jeho rukopis nese bezpočet projektů, 
mimo jiné regenerace historického jádra 
Olomouce, Šumperka, Hranic a Nového 
Jičína.

„Na Antonínu Škamradovi mě zauja‑
lo jeho nadšení pro architekturu, ale taky 
jeho vstřícnost a ochota pomoci i v situa‑
cích, kdy něco opravdu ‚hořelo,, jako byla 
oprava dómu sv.  Václava, pro kterou se 
pan Antonín obětoval, ač byl již v penzi, 
nebo jeho citlivé úpravy a rekonstruk‑
ce v  arcibiskupské rezidenci,“ vzpomíná 
arcibiskup Graubner a  připomíná i  další 
opravy a  rekonstrukce, na kterých se ar‑
chitekt Škamrada podílel: úprava objektu 
bývalé konírny na Wurmově 6 pro knih‑
kupectví Velehrad, rekonstrukce kapitulní 
budovy na Wurmově 11 pro evangelickou 
konzervatoř a také rekonstrukce poutního 
domu Stojanov na Velehradě. „Považuji 
za důležité vyzdvihnout i  jeho mnohale‑
tou obětavou práci v komisi pro sakrální 
umění, která se vyjadřuje k úpravám kos‑
telů v celé olomoucké arcidiecézi,“ dodává 
olomoucký arcibiskup.  (ado)

Pozvání na Celostátní setkání mládeže 
v Olomouci 2017

Drazí bratři a sestry,
zvláště vy, mladí chlapci a děvčata!

Církev může obohatit život každého člověka, neboť v  ní přebývá a  promlouvá 
sám milující Bůh. Vy mladí jste její důležitou součástí. Vaším prostřednictvím může 
evangelium pronikat tam, kam se jinak dostává jen obtížně. Ne nadarmo vaši delegáti 
v minulém měsíci během fóra mládeže diskutovali na téma evangelizace. Zaujalo mě, 
kolik odvahy a nadšení v sobě nosíte. Zároveň ale vnímáte nejedno nebezpečí, které 
se snaží uhasit vaši touhu po Bohu a odvahu otevřeně o něm hovořit.

Vzpomeňme na slova papeže Františka, která pronesl na Světovém dnu mládeže 
v Krakově, když prohlásil, že nemáte být pohovkovou mládeží. Naopak, vyzýval vás 
k odvaze, když řekl: „Milí mladí, je mnoho lidí, kteří vás nemají rádi a chtějí vás omá‑
mit, uspat, chtějí, abyste nebyli svobodní. Musíme bránit naši svobodu! Bůh nás zve, 
abychom byli politickými aktéry, myslícími lidmi a  sociálními hybateli. Podněcuje 
nás, abychom vymýšleli solidárnější ekonomiku. Dnešní svět vás žádá, abyste byli 
protagonisty dějin, abyste bránili svoji důstojnost a nenechávali o své budoucnosti 
rozhodovat druhé. Pán chce, aby se tvoje ruce proměnily ve znamení pokoje, spole‑
čenství a stvoření. Ježíš tě volá, abys v životě zanechal stopu, která poznamená dějiny.“

Při různých příležitostech papež František upozorňuje, že naše doba je spleti‑
tá, protože se uchyluje k netolerantnímu relativismu všeho a využívá ty nejsofisti‑
kovanější způsoby manipulace, včetně těch mediálních. Mnozí kapitulovali, pravdu 
nehledají a  spokojují se s  konzumní mentalitou. Stávají se pohovkovou mládeží.  
Ne nadarmo se říká, že nejhorší nesvoboda je ta, kdy si zotročený své omezení vůbec 
neuvědomuje. Orientovat se dnes ve světě, nerezignovat na hledání pravdy a udržet si 
schopnost kriticky myslet, přivádět druhé k setkání s Boží láskou, to vyžaduje velkou 
námahu a pořádnou odvahu.

Jak odpovědět na tak naléhavé výzvy?
Jak se povzbudit na osobní cestě víry?
Jak získat odvahu hovořit druhým o evangeliu a Ježíšově lásce?

Milí mladí,
scházejte se ve svých společenstvích, společně se modlete, inspirujte svůj život 

slovy Písma, ale studujte taky učení církve, přemýšlejte, diskutujte o něm a hledejte 
způsoby, jak ho uskutečňovat v praxi. Vodítkem vám v  tom mohou být materiály, 
které připravuje Sekce pro mládež. Například knížka „Křesťan ve víru světa“ shrnuje 
učení církve o lidské důstojnosti, rodině, společnosti, politice a ekonomii. Uprostřed 
společenství, ve kterém je přítomen sám Ježíš, dostanete odvahu k hlásání evangelia. 
Společně najdete i vhodné způsoby.

Mimořádnou příležitostí k vzájemnému povzbuzení je blížící se Celostátní setká‑
ní mládeže v Olomouci, které se ponese v duchu Božího slova: Nebojte se!

Přijeďte na setkání a pozvěte mladé ze svého okolí, jak věřící, tak ty, kteří teprve 
hledají.

Jeden den našeho setkání chceme prožít i  s  rodinami. Proto zvu na sobotu 
19. srpna i vás tatínky a maminky spolu s vašimi dětmi. Přijeďte mezi mladé, ukažte 
jim svou přítomností, že je možné prožívat rodinný život, přijímat děti a radovat se 
ze vzájemné lásky.

Milí bratři a sestry,
spojme se v modlitbě, aby se co nejvíc mladých lidí setkalo v Olomouci s osobní 

láskou Ježíše a prožilo, že církev jim má co nabídnout. Kéž mladí lidé pocítí blízkost 
Panny Marie, jejíž slova z Magnificat budou provázet následující tři Světové dny mlá‑
deže.

Mladí přátelé,
těším se na setkání s vámi už při Arcidiecézním setkání mládeže ve Zlíně v sobotu 

1. dubna a pak na celostátním setkání od 15. do 20. srpna v Olomouci.
S přáním všeho dobra od Pána každému z vás ze srdce žehná
                                                                                                  arcibiskup Jan
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Snímek Pavel Langer, Člověk a víra

Snímek Pavel Langer, Člověk a víra

Mons. Josef Hrdlička emeritním biskupem
Biskup Mons. Josef Hrdlička (1942) podal u  příležitosti svých 75. narozenin 

rezignaci na funkci pomocného biskupa olomouckého, kterou papež František při-
jal. Od 1.  února  2017 
se stal emeritním po-
mocným biskupem 
olomouckým.

Olomoucký arcibis‑
kup Mons. Jan Graub‑
ner poslal již do Vatiká‑
nu žádost o  jmenování 
jeho nástupce. V  led‑
novém čísle arcidiecéz‑
ního oběžníku Acta  
Archiepiscopalis Cu‑
riae Olomucensis píše: 
„Počítám s tím, že vyří‑
zení bude nějaký čas tr‑
vat. Tento čas je dobrou 
příležitostí k  modlitbě. 
Prosím vás tedy o mod‑
litbu za šťastnou volbu nového biskupa. Doufáme, že i po uvolnění z úřadu otec biskup 
Hrdlička zůstane mezi námi a bude navštěvovat farnosti. Proto mu přejeme ještě hodně 
sil a zdraví.“   Josef Pala

Oslava 75. narozenin biskupa Josefa Hrdličky
Ke mši svaté, při níž děkovali za život olomouckého světícího biskupa Josefa 

Hrdličky, se v sobotu 21. ledna 2017 sjeli do katedrály sv. Václava v Olomouci věřící 
z celé arcidiecéze.

Mše svaté se zúčastnilo přes 70 kněží a šest biskupů – vedle Mons. Hrdličky a ar‑
cibiskupa Jana Graubnera také ostravsko ‑opavský biskup František Václav Lobkowicz 
a pomocní biskupové z Brna, Českých Budějovic a Hradce Králové – Pavel Konzbul, 
Pavel Posád a Josef Kajnek.

Biskup Hrdlička ve své homilii připo‑
menul, že v centru oslav bývá obvykle člo‑
věk anebo událost, tím nejvyšším slavením 
je ale pro křesťana eucharistie. Věnoval se 
pak Kristovým slovům „Vy jste moji přátelé“ 
z  evangelia, které se při bohoslužbě četlo: 
„Je to vyznání lásky, která jde až na krev,“ 
připomenul biskup Hrdlička.

Zmínil také, že právě tato slova pro něho 
byla povzbuzením, když se v roce 1990 roz‑
hodoval, zda přijmout své jmenování bisku‑
pem. „Ježíš je ten, na koho se můžeme spo‑
lehnout, a když nás povolává, dává nám sílu. 
Kolik jen trpělivosti měl s apoštoly, kterým 
pomohl stát se hrdiny víry! Toto vědomí 
pomáhá i nám říci ‚Zde jsem‘,“ uvedl biskup 
Hrdlička, který si Kristova slova „Nazval 
jsem vás přáteli“, v latinském znění Vos dixi 
amicos, zvolil jako své biskupské heslo.

Na závěr bohoslužby jubilantovi jmé‑
nem všech biskupů a celé České biskupské 
konference blahopřál arcibiskup Graubner. 
Poděkoval mu za aktivní práci v Komisi pro 
liturgii a Radě pro kulturu a památky ČBK.

Generální vikář Josef Nuzík blahopřál 
jménem metropolitní kapituly, jejímž je bis‑
kup Hrdlička děkanem, a poté následovaly 
gratulace zástupců kněží, řeholníků a  ře‑
holnic, církevních škol, rodáků z  Velkých 
Opatovic a  okolí, kde se biskup Hrdlička 
narodil, dále diecézních center pro rodinu, 
hudebníků a také farníků.  Jiří Gračka

Noc kostelů – 9. 6. 2017
Rok 2017 bude již 8. ročníkem Noci 

kostelů, ve kterém se otevřou brány kos‑
telů, kaplí a modliteben v olomoucké arci‑
diecézi. A ohlas a zájem veřejnosti o Noc 
kostelů je stále velký. Poslední čtyři roky 
byl každoročně nabízen zajímavý pro‑
gram ve více než 200 kostelech, které měly 
vždy okolo 80 000 návštěvnických vstupů. 
Celkem mohlo od roku 2010 nahlédnout 
do života církve v  naší arcidiecézi a  do 
1250 kostelů s  duchovním, evangelizač‑
ním a  kulturním programem obrovské 
množství zájemců ‑ počet návštěvnických 
vstupů se pohyboval okolo 500 000. Proto 
by i letos bylo dobré nabídnout Noc kos‑
telů především těm, kteří do kostelů chodí 
málo anebo vůbec, a pomoci jim překonat 
bariéru ostychu nebo obav, kterou možná 
vůči kostelu, církvi nebo víře mají. Třeba 
to bude z jejich strany první krok k Bohu. 
Dejte dohromady tým dobrovolníků a po‑
dle svých možností vytvořte nějaký pro‑
gram.

A ještě několik informací:
Možnost přihlašování na webu:  

www.nockostelu.cz je od 1.  února do 
9. června 2017. Přihlášení je možné pouze 
elektronickou přihláškou. Po přihlášení 
přijdou přihlášeným na udanou e ‑mailo‑
vou adresu přístupová data k administraci 
stránek kostela na www.nockostelu.cz

Možnost objednávat na webu plakáty 
a propagační předměty je do 31. března. 
Po tomto datu se objednávkový formulář 
automaticky zavírá. Ceny materiálů bu‑
dou pravděpodobně stejné jako loni – pla‑
káty zdarma, ostatní s doplatkem.

Nabídka: plakáty A1 – A5, pohlednice, 
trička, propisky, zápalky, banery, přelepky 
data, pexeso aj.

Inspirace: Na www.nockostelu.cz je 
v roce 2016 přihlášených v celé ČR téměř 
1500 kostelů s  jejich programy. Kliknu‑
tím na Kostely se vám otevřou jejich 
programy, kterými se můžete inspirovat.  
V  Archivu www.nockostelu.cz jsou pak 
všechny předchozí ročníky i s kostely a je‑
jich programy.

V  souvislosti s  tím se uskuteční pro 
zájemce seminář Kostel – význačná bu-
dova naší obce, města, který se bude ko‑
nat 29. dubna v budově kurie v Olomou‑
ci, Biskupské nám. 2, a  to v  době od 10  
do 13 hod. Seminář obsahuje náměty, jak 
dětem na ZŠ přiblížit kostel a  vše, co se 
v něm děje. Účastníci obdrží DVD s před‑
vedenými materiály.

Jakékoli další informace a  dotazy: 
Lubomír Nágl, tel.: 605 274 911, e ‑mail: 
nagl@arcibol.cz  Lubomír Nágl

koordinátor Noci kostelů  
v olomoucké arcidiecézi
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Kurzy a nahrávky 
pro lektory

Vzdělávací kurz „Čtení Božího slo‑
va v  liturgii“ se přizpůsobuje potřebám 
farností, v současné době se uskutečňuje 
v děkanátu Valašské Klobouky a chystá 
se v Uherském Hradišti. Lektorská služba 
a  její příprava zároveň dostala od konce 
minulého roku nový rozměr: příprava lek‑
tora Božího slova on  ‑line.

Vzdělávací kurz pro lektory Božího 
slova se uskutečňuje na žádost děkanátu. 
Budou  ‑li mít i  další děkanáty olomouc‑
ké arcidiecéze zájem, mohou kontakto‑
vat MgA.  Martinu Pavlíkovou (e ‑mail: 
pavlikova@arcibol.cz, tel.: 587 405 223), 
která má na starosti domluvu a koordina‑
ci všech tří částí: Úvod do Písma svatého, 
Kultura řeči a Duchovní rozměr lektorské 
služby. Je také k dispozici pro všechny lek‑
tory, kteří by ji chtěli pozvat k pokračující 
a prohlubující práci na mluveném projevu 
ve službách Božímu slovu.

Lektorská služba a její příprava kromě 
toho dostala nedávno nový rozměr, kte‑
rým je příprava lektora Božího slova on ‑
‑line. V čem spočívá? Lektor se může ke 
své službě připravit za pomoci poslechu 
nahrávek všech tří čtení z  liturgie dané 
neděle, kde najde také texty čtení a odkazy 
na komentáře k nim, zpracované Českým 
katolickým biblickým dílem. Nahrávky 
slouží jako ukázka čtení a  inspirace pro 
vlastní práci lektora.

Realizace nahrávek se uskutečňuje v li‑
turgickém prostoru a podílejí se na ní lek‑
toři a  kněží pod vedením Martiny Pavlí‑
kové, která je také interpretkou nahrávek. 
Samotné natáčení je Pánu předkládáno 
jako modlitba, ve chvále a s poděkováním 
a  vkládanými úmysly. V  současné době 
se nahrávky spolu s  texty a  odkazy na‑
cházejí na úložišti, jehož odkaz je uveden 
na webu Arcibiskupství olomouckého: 
www.ado.cz/obsah/nedelni  ‑liturgie

 Martina Pavlíková

Iniciativa 
24 hodin pro Pána

Svatý otec František nás v  bule 
Misericordiae vultus i v Poselství k post‑
ní době vybízí, abychom se zapojili do 
celosvětové iniciativy s  názvem 24  ho-
din pro Pána, která se letos koná v pátek 
24.  března. Jedná se o  adoraci spojenou 
s příležitostí ke svátosti smíření.  (aco)

Nová představená sester 
klarisek – kapucínek 

ve Šternberku
Dne 7. února byla zvolena novou před‑

stavenou sestra Štěpánka Ráchel Popková.
 (aco)

Matice velehradská vyhlásila finanční sbírku 
na zhotovení nových soch pro poutní areál na Velehradě

V soutěži na nové sochy pro Velehrad, kterou v  loňském roce vyhlásilo Arci-
biskupství olomoucké ve spolupráci s Maticí velehradskou, byl vybrán návrh br-
něnských autorů Vladimíra Matouška a Radima Horáka. Výtvarné dílo, určené pro 
pilíře lemující vstup do poutního areálu, ztvární odkaz sv. Cyrila a Metoděje. Sochy 
budou vytvořeny ve spolupráci s Kamenictvím Jan Leitgeb v Blansku.

Umělecké dílo, jehož rozpočet je vyčíslen na 688 500 Kč, tvoří postavy světců v mír‑
ně nadživotní velikosti (205 cm). Provedeny budou z bílého kamene. Lze je vnímat jako 

alegorii učenců. Hodnotící porota ocenila sochařsky velmi přesvědčivou stylizaci i to, že 
bílý pískovec vyniká na pozadí nik.

Rádi bychom vás pozvali ke spoluúčasti na tomto díle, a  to formou finanční 
sbírky a modlitby za jeho zdar. Dary lze posílat na účet Matice velehradské číslo 
1419526399 / 0800 a použít přitom buď variabilní symbol 2017, nebo do zprávy 
pro příjemce napsat slovo „sochy“. Další informace lze najít na www.maticevele-
hradska.cz; za podporu i modlitby děkujeme.  Mons. Jan Peňáz

předseda Matice velehradské

Matice velehradská bilancovala
Každoročně v neděli nejbližší k výročí úmrtí sv. Cyrila (14. února) se koná na 

Velehradě valná hromada Matice velehradské. Letošní, v pořadí jedenáctá, se usku-
tečnila v  neděli 12.  února. Byla zahájena pontifikální mší svatou ve velehradské 
bazilice. Sloužil ji olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner spolu s dalšími čtyř-
mi kněžími, velehradským farářem P. Petrem Přádkou, SJ, profesorem z teologické 
fakulty v Olomouci P. Pavlem Ambrosem, SJ, biskupským delegátem pro pastoraci 
P. Petrem Bulvasem z Olomouce a P. Petrem Káňou, kaplanem v Rajnochovicích.

Samotné jednání val‑
né hromady se konalo 
v  Zimním sále Stojano‑
va gymnázia. Arcibiskup 
Graubner ve svém vy‑
stoupení jako protektor 
Matice velehradské ocenil 
rozvoj práce Matice vele‑
hradské, dříve občanské‑
ho sdružení, dnes zapsa‑
ného spolku. Zdůraznil 
důležitost mezilidských 
vztahů a  vyjádřil přání, 
aby se členové Matice ve‑

lehradské aktivně zapojili ke spoluúčasti na díle nového sousoší sv. Cyrila a Metoděje, 
které bude umístěno na pilířích lemujících vstup z centra Velehradu do poutního areálu.“ 

Soutěž na realizaci nových soch skončila. Nyní musí dojít k finanční sbírce na po‑
řízení a instalaci. A to bude jeden z hlavních úkolů Matice velehradské,“ zdůraznil olo‑
moucký arcibiskup.

Matice velehradská má necelý tisíc členů.  Pavel Skála

Vizualizace soch u vstupu do poutního areálu na Velehradě (autor: Petr Hudec)

Snímek František Ingr
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Zemřel salesiánský kněz P. Stanislav Stařík
Ve věku 90 let zemřel v Přibyslavi 2. února 2017 P. Ing. Stanislav Stařík, SDB, 

který v normalizační husákovské době dlouhá léta působil v olomoucké arcidiecé-
zi – jako farář v Medlově u Uničova.

Narodil se 30. 6. 1926 v Přibyslavi, na kněze byl tajně vysvěcen 30. 9. 1962 v Praze, do 
farnosti Medlov nastoupil 1. 10. 1970. Pohřben byl na hřbitově v Přibyslavi.  (ps)

Zemřel P. Radim Hložánka
Ve věku 94 let zemřel v Kroměříži 28. ledna 2017 P. Radim Hložánka, emerit-

ní farář mistřínský a bývalý děkan kyjovský, čestný kanovník Kolegiátní kapituly 
u sv. Mořice v Kroměříži, čestný člen Rytířského řádu bratří a sester domu Panny 
Marie v Jeruzalémě a bývalý vězeň minulého komunistického režimu.

Pocházel z  Petřvaldu u  Nového Jičína, kde se narodil 4.  led‑
na 1923 v rodině horníka. Na gymnáziu ve dvaceti letech maturoval 
v Ostravě, do konce války pak pracoval jako zámečník. Po vojen‑
ské prezenční službě vstoupil v  roce 1948 do kněžského seminá‑
ře v Olomouci, kde se zapojil do pastoračního kroužku Vladimíra 
Neuwirtha. Po druhém roce studia byl seminář i bohoslovecká fa‑
kulta uzavřeny a všichni bohoslovci i novokněží povoláni na vojnu 
k oddílům PTP, aby tři a půl roku pracovali na vojenských stavbách. 
Radim Hložánka pracoval u vodních toků a meliorací v ostravském 
kraji jako stavbyvedoucí až do roku 1961, kdy byl zatčen a v druhém 
procesu se členy sekulárního „Společenství“ odsouzen k 11 letům 

těžkého žaláře ve Valdicích. Pracoval tam s  celou elitou zavřených biskupů, profeso‑
rů, představitelů řádů a horlivých kněží. Po amnestii za dva a půl roku byl propuštěn, 
jako soustružník pokračoval ve studiu teologie, ale tajně. Stejně tak obdržel i kněžské 
svěcení. Tajně 16. dubna 1967 ve svém rodišti od litoměřického biskupa ThDr. Štěpána 
Trochty. Když se světitel v době Pražského jara 1968 mohl vrátit do své diecéze, hned 
také P. Hložánku povolal do služby v litoměřické diecézi. Působil v ní od 1. 11. 1968 až 
do 29. 10. 1981, kdy byl zatčen a odsouzen. Ve vězení byl v listopadu 1982 stižen infark‑
tem srdce, hospitalizován a podmínečně propuštěn domů. Pak pracoval v dělnických 
profesích až do 16. 11. 1989, kdy se stal farářem v Kostelci u Kyjova a zároveň exkurendo 
administrátorem ve Vlkoši. V letech 1991 až 2009 byl farářem v Mistříně, odkud tři roky 
(1992–1995) vedl duchovní správu také v nedalekých Miloticích u Kyjova. V letech 1993 
až 1998 zastával ještě funkci děkana kyjovského děkanátu.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner ocenil jeho obětavou službu pro církev jme‑
nováním čestným kroměřížským kanovníkem v  roce 2002. Poslední léta svého velmi 
aktivního života prožil v nemocnici na Malém Valu v Kroměříži, v Sanatoriu Topas ve 
Vizovicích a nakonec v klášteře Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži, 
kde také zemřel.

Rozloučení se zesnulým P. Radimem Hložánkou se uskutečnilo 4. února 2017 v kos‑
tele Navštívení Panny Marie v Mistříně, kde zádušní mši svatou za zesnulého sloužil 
olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Tělo zesnulého bylo uloženo do kněžského 
hrobu na místním hřbitově.   Josef Pala

Přehled poutí děkanátů za obnovu rodin  
a kněžská povolání v roce 2017

 1. dubna — Uherské Hradiště (Velehrad)
 29. dubna — Vsetín (Štípa)
 20. května — Kroměříž a Holešov (Štípa)
 27. května — Svitavy a Konice (Kalvárie u Jaroměřic)
 10. června — Valašské Meziříčí (Svatý Hostýn)
 17. června — Šternberk a Hranice (Olomouc, katedrála)
 2. září — Uherský Brod (Velehrad)
 16. září — Valašské Klobouky (Velehrad)
 23. září — Kyjov a Veselí nad Moravou (Velehrad)
 30. září — Vyškov a Prostějov (Olomouc, katedrála)
 7. října — Zlín a Vizovice (Svatý Hostýn)
 14. října — Olomouc a Přerov (Olomouc, katedrála)

 21. října — Zábřeh a Šumperk (Králíky)

Zemřel salesiánský kněz 
P. Karel Jašek

Ve věku 77 let zemřel 5. února 2017 
v Městské nemocnici v Ostravě na Fifej-
dách salesián Dona Boska a  duchovní 
správce řady farností olomoucké arci-
diecéze P. Karel Jašek.

Narodil se 15. září 1939 v Samotiškách 
u Olomouce. Vyrůstal v početné rodině se 
16 sourozenci. Vy‑
učil se a  pracoval 
jako zahradník. Ma‑
turoval na Střední 
zemědělské škole 
v  Ostravě ‑Zábřehu 
(obor zahradník) 
v  roce 1967. V  le‑
tech 1968  až 1970 
absolvoval tajný 
salesiánský noviciát. 
Jeho magistrem byl P.  Stanislav Stařík 
a  formace probíhala na faře v  Medlově 
u  Uničova, kde byl P.  Stařík duchovním 
správcem.

V  roce 1969 Karel vstoupil do kněž‑
ského semináře v Olomouci. První řeholní 
sliby složil v Medlově 4. října 1970. Kněž‑
ské svěcení pak přijal 22.  června  1974 
v  Olomouci z  rukou biskupa  – apoštol‑
ského administrátora Josefa Vrany. Poté 
působil v  duchovní správě v  Uherském 
Hradišti, Starém Městě u Uherského Hra‑
diště, Slavičíně a Uherském Brodě.

Listopadové události roku 1989 ho za‑
stihly jako duchovního správce v Lipníku 
nad Bečvou a některých farností v okolí. 
Zde v nových poměrech inicioval apošto‑
lát mládeže. Pomáhali mu mladí muži na 
civilní službě, kteří s ním bydleli na faře. 
Jako salesián patřil do ostravské komuni‑
ty. Od roku 1999 se věnoval jako delegát 
salesiánským spolupracovníkům ve spole‑
čenství Moravská brána.

Od 1. července 2003 pastoračně půso‑
bil v Havířově, kde byla zřízena k  tomu‑
to datu nová farnost Havířov ‑Šumbark. 
P.  Karel se stal jejím prvním farářem 
a  sloužil bohoslužby v  nově postaveném 
farním kostele sv. Jana Boska. Od 26. pro‑
since 2012, po mozkové mrtvici, bydlel 
u  svých příbuzných v  Samotiškách, kde 
na nedalekém Svatém Kopečku posky‑
toval poutníkům službu svátosti smíření.  
Před Velikonocemi v  roce 2014 se pře‑
stěhoval do domu salesiánské komunity 
v Ostravě.

Rozloučení se zesnulým knězem bylo 
11. února 2017 při mši svaté v bazilice Na‑
vštívení Panny Marie na Svatém Kopečku 
u Olomouce. Pohřební obřady vedl eme‑
ritní pomocný biskup olomoucký Mons. 
Josef Hrdlička. Tělo zesnulého bylo ulože‑
no do rodinného hrobu na místním hřbi‑
tově.  (ps)
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Když dítě nepřichází…  
aneb Úskalí umělého oplodnění

Nadační fond Credo ve spolupráci s  Centrem pro rodinný ži‑
vot Olomouc vás zvou na konferenci „Když dítě nepřichází… 
aneb Úskalí umělého oplodnění“. Konference si klade za cíl 
upozornit odbornou i  laickou veřejnost na negativní dopady 
umělého oplodnění a  zároveň nabídnout jiné metody pro ře‑
šení neplodnosti. Pozvání přijali odborníci, kteří se tomuto té‑
matu dlouhodobě věnují: MUDr.  Taťjana Horká, MUDr.  Lud‑
mila Lázničková, Mgr. Hana Imlaufová, MUDr. Martin Šmehil  
a P. ThLic. Tomáš Klíč.
Konference se uskuteční 18. března od 9 do 16 hod. v arcibis‑
kupském paláci v Olomouci, Wurmova 9.
V dnešní době je mnoho párů, kterým se nedaří otěhotnět a hle‑
dají různá řešení. Jednou z možností, která je gynekology čas‑
to doporučována, je asistovaná reprodukce a umělé oplodnění. 
Tato metoda má však svá úskalí, o kterých se příliš na veřejnosti 
nemluví. Existují i jiné způsoby, jak se můžeme snažit zvýšit naši 
plodnost. Pokud vás toto aktuální téma zajímá, přihlaste se na 
konferenci (tel.: 587 405 250). Akce je určena široké veřejnosti, 
vítány jsou páry i jednotlivci. Kromě přednášek bude prostor na 
dotazy a možnost osobních konzultací. Konference bude zakon‑
čena mší svatou v katedrále sv. Václava.

Postní duchovní obnova pro manžele  
na Bouzově

Srdečně zveme manžele k  postnímu celodennímu zastavení, 
které se uskuteční v sobotu 8. dubna od 9 do 16 hod. v Bouzově. 
Téma obnovy: „Velikonoce v rodině“. Vede ji P. ThLic. Jan Maria 
Norbert Hnátek, OT.
Kontaktní osoba: Josef Záboj, e ‑mail: zaboj@arcibol.cz, tel.: 
587 405 292

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi  
na Svatém Hostýně

Bude se konat o víkendu 2. až 4. června a vede ji Mons. Adam 
Rucki. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během 
promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. 
Náplní víkendu jsou: promluvy kněze, společná modlitba, ado‑
race, mše svatá, Cesta světla, možnost svátosti smíření nebo roz‑
hovoru s knězem. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry.
Kontaktní osoba: Josef Záboj, e ‑mail: zaboj@arcibol.cz, tel.: 
587 405 292

Skripta pro společenství rodin a seniorů
Společenstvím rodin, manželů a  seniorů nabízíme nová skrip‑
ta pod názvem „Naši národní světci“, která obsahují náměty 
pro deset setkání během kalendářního roku 2017 (bez letních 
prázdnin). Materiály nabízíme ke stažení na www.rodinnyzivot.
cz (pdf: 3,48 MB), také budou k dispozici v Centru pro rodinný 
život v Olomouci. Rádi vám je zašleme vytištěné poštou (příspě‑
vek 100 Kč).
Objednávky skript: Centrum pro rodinný život, Biskupské 
nám. 2, Olomouc, tel.: 587 405 250, e ‑mail: rodina@arcibol.cz

Pozvánka na zajímavé semináře
Všechny zájemce o službu školám srdečně zveme k cyklu semi‑
nářů Vstupy do škol s náboženskými tématy.
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 seminář s názvem Velikonoce a tradice představuje tuto 
dobu ještě ze širšího pohledu. Začíná Popeleční středou a věnuje 
se postní době. Dětem představuje zvyky našich předků, které 
jsou na mnoha místech obnovovány i dnes, a jejich význam pro 
život současných křesťanů. Na závěr se děti seznámí s  veliko‑
noční symbolikou.
Proběhne 21. března od 15.30 do 18 hod.

Seminář Kostel – význačná budova naší obce, města je ur‑
čen všem, kdo chtějí získat nápady a materiály k představení 
chrámu dnešním dětem a mládeži. Vhodná příležitost může 
nastat v rámci Vstupů do škol, v průběhu Noci kostelů nebo 
například při oslavě patronů vaší obce, města. Na semináři 
se dozvíte, jak lze představit kostel, jeho historii i  současný 
život kolem něj dětem různých věkových skupin. Součástí je 
také nabídka pracovních listů, které si děti v kostele mohou  
vyplnit.
Koná se 29. dubna (od 10 do 13 hod.).

Všechny semináře se konají v budově kurie v Olomouci, Biskup‑
ské nám. 2. a  jsou akreditovány v  systému Dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků na Ministerstvu školství, mládeže 
a  tělovýchovy a  pedagogům na vyžádání vystavíme osvědčení 
o absolvování semináře.

Přihlášky: Helena Polcrová, e ‑mail: polcrova@arcibol.cz, tel.: 
587 405 219 (243)

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.
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Březnové akce na Velehradě
Krajané na Balkáně
Cestopisná přednáška PhDr.  Petra Slintáka o  českých krajan‑
ských menšinách
8. března – VDCM – Sál kardinála T. Špidlíka

Postní duchovní obnova
11. března – VDCM – Sál kardinála T. Špidlíka
Duchovní obnovou provází člen velehradské řeholní komunity 
P. Ladislav Árvai, SJ

Cesty za hodnotami
Beseda s regionálními kulturními osobnostmi o životě a tvorbě
15. března – VDCM – Sál kardinála T. Špidlíka

Velehradský seminář duchovního filmu
Film „Holubice“ Františka Vláčila lektorsky uvede filmový bada‑
tel Petr Gajdošík
26. března – VDCM – Sál kardinála T. Špidlíka

Více informací: www.velehradinfo.cz

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V letním období (od 24. dubna do 15. října 2017) jsou slouženy 
mše svaté na Svatém Hostýně:
 ve všední dny: 7.15, 9.15, 11.15
 v sobotu: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
 v neděle: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou sobotu a neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
V  letním období je každou první sobotu v  měsíci ve 14 hod. 
u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm) Mariánské večeřadlo. 
Každou sobotu a každý první pátek v měsíci je v kapli sv. Josefa 
adorace Nejsvětější Svátosti oltářní (od 10.30 do 12.45 hod.).

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.
Podrobnější informace: www.olomouc2017.signaly.cz

Arcidiecézní setkání mládeže ve Zlíně
Uskuteční se v sobotu 1. dubna v prostorách tělocvičny Střední 
průmyslové školy ve Zlíně. Nebude chybět dopolední mše svatá, 
katecheze otce arcibiskupa Jana, představení děkanátů a svědec‑
tví. Odpoledne projevíme evangelizačního ducha celého setkání 
Cestou víry na náměstí Míru ve Zlíně, kde odpoledne proběhne 
muzikál „Až na smrt“ v podání společenství TakK.
Více informací: www.mladez.ado.cz/zlin2017

Piaristický jubilejní rok
Piaristický jubilejní rok ‑ 400. výročí schválení řádu a 250. vý‑
ročí svatořečení sv.  Josefa Kalasánského byl zahájen v  Římě 
27. 11. 2016. V olomoucké arcidiecézi se týká především stráž‑
nické farnosti, kde působí komunita s touto spiritualitou. Pro‑
gram oslav bude postupně zveřejňován. Ale už nyní je možno 
za obvyklých podmínek pro plnomocné odpustky + modlitba 
za duchovní povolání a obnovu rodin získávat plnomocné od‑
pustky ve strážnickém kostele Panny Marie. Piaristický rok bude 
trvat do 27. 11. 2017.

Duchovní obnovy na Svatém Kopečku
Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečku u Olomouce srdečně 
zvou na duchovní obnovy, které mají přímou souvislost s přípra‑
vou na 100. výročí Fatimy:
18. – 19. března; téma: Sv.  Josef – muž živé víry (přihlášky do 

13. března)
25. – 26.  března; téma: Hle, přicházím, Pane, splnit Tvou vůli 

(přihlášky do 20. března)
Program začíná v sobotu v 9 hod. mší svatou v bazilice a pokra‑
čuje v Norbertinu, zakončení v neděli po obědě.
Přihlášení: e ‑mail: info@premonstratky.cz

Společná pouť Matic
Společná pouť moravských Matic (Matice svatoantonínské, Ma‑
tice svatokopecké, Matice svatohostýnské a Matice velehradské) 
se uskuteční na Velehradě v neděli 2. dubna 2017.
Mši svatou v 10 hod. slouží v bazilice předseda Matice velehrad‑
ské Mons. Jan Peňáz, který také zájemcům podá bližší informa‑
ce (tel.: 736 529 221, www.poutnik ‑jan.cz).
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Snímek Archiv Arcibiskupství olomouckého

VZPOMÍNKA NA OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA

Obecně je známo, že tento arcibis‑
kup v  posledních letech života pobýval 
v ústraní ve své vile na Svatém Kopečku. 
Již méně známé je však cenné svědectví 
o  posledních několika dnech před jeho 
smrtí, které podal Prečanův sekretář 
ThDr.  Josef Moštěk. Vyšlo v  olomouc‑
kém katolickém listu Osvobozený Našinec 
ve vydání informujícím o  arcibiskupo‑
vě úmrtí (4.  3.  1947). Podle uvedeného 
článku se Prečanův zdravotní stav začal 
zhoršovat od Popeleční středy, která teh‑
dy připadla na 19. února. Od tohoto dne 
(až do smrti) již zůstával pouze ve své lož‑
nici a  nezúčastnil se tak již slavnostního 
obnovení Palackého univerzity, které se 
konalo v pátek 21. února. O celou událost 
se ale velmi živě zajímal a  nechal si o  ní 
podrobně referovat jak od biskupa Sta‑
nislava Zely, tak i  od sekretáře Moštěka.  
Až do neděle 23.  února byl také arcibis‑
kup navzdory pokračující nemoci v rela‑
tivně dobré kondici: během dne se modlil, 
rozjímal, hovořil s  nejbližšími spolupra‑
covníky a  stále ještě podepisoval úřední 
dokumenty. V  pondělí 24.  února se však 
jeho stav rapidně zhoršil. Oba Prečanovi 
lékaři, Dr.  Řičánek a  Dr.  Tošnar, po zjiš‑
tění zvýšené teploty nasadili nemocnému 
antibiotika a  jeden z  nich zůstal u  něho 
i přes noc. K péči o arcibiskupa byly po‑

PŘED SEDMDE SÁTI LET Y Z E MŘE L  
ARC IBI SKUP LE OP OLD PRE Č AN

V loňském roce jsme si připomínali výročí 150 let od narození Leopol-
da Prečana, olomouckého arcibiskupa, který stál v čele naší arcidiecéze 
v letech 1923 až 1947. Na začátek letošního března připadá další kula-
té výročí této významné osobnosti českých církevních dějin 20. století: 
2. března uplyne právě 70 let od Prečanovy smrti.

volány také dvě řeholnice – ošetřovatelky: 
sestra Bona (františkánka) a sestra Ivanka 
(premonstrátka). V úterý 25. února nabí‑
dl biskup Zela arcibiskupovi udělení svá‑
tosti nemocných. „Toto upozornění, jež si 
již dříve vyžádal, přijal pacient s  velikou 
radostí a  samozřejmostí,“ píše olomouc‑
ký „Našinec“ a pokračuje: „Byla to velmi 
dojemná chvíle, když stařičký arcibiskup 
přijal z rukou svého světícího biskupa Tělo 
Páně a sv. pomazání. Sám pevným hlasem 
odříkával Confiteor a skládal předepsané 
vyznání víry, jíž byl celý život jeho zasvě-
cen. Všichni přítomní slzeli, když udílel 
své požehnání jim, všem kněžím a diecésá-
nům, loučil se, děkoval a prosil za odpuš-
tění.“

Následujícího dne se však Prečanův 
stav zlepšil, teplota klesla na normální 
stav a  nemocný mohl dokonce na chvíli 
vstát i  z  lůžka. „Našinec“ uvádí: „Velikou 
útěchou mu byl zájem mnohých kněží, kte-
ří se telefonicky dotazovali, jak se mu vede, 
ujišťujíce ho o svých modlitbách.“ V sobotu 
1. března však nastal další obrat v nemo‑
ci, tentokrát již závěrečný. Teplota opět 
stoupla, nemocný se cítil velmi sláb, často 
usínal. V neděli o půl třetí ráno svolali lé‑
kaři domácí personál zprávou, že arcibis‑
kup umírá. „Ztratil vědomí, klidně dýchal 
a bez těžkého zápasu dokonával svůj život. 

Za modliteb všech přítomných o půl 5. ho-
dině vydechl naposled a  tep jeho srdce se 
ztišil navždy. Toho rána již sloužil p. bis-
kup Zela mši svatou za věčné odpočinutí 
našeho arcipastýře.“

Ještě téhož dne dopoledne byla za 
přítomnosti olomoucké kapituly přečte‑
na arcibiskupova závěť, která obsahovala 
mj. jeho přání, aby byl pohřben v hejčín‑
ském kostele. Záhy po Prečanově úmrtí 
zaslal kapitule kondolenci také prezident 
republiky Dr.  Edvard Beneš: „Hluboce 
dojat zprávou o  úmrtí pana arcibiskupa 
Dr.  Leopolda Prečana, vyslovuji metro-
politní kapitule v  Olomouci upřímnou 
soustrast nad odchodem příkladného cír-
kevního hodnostáře a věrného syna svého 
národa.“

Tělo zemřelého arcibiskupa bylo zatím 
vystaveno v  jeho pokoji, ještě 2.  března 
večer bylo převezeno do nemocnice k na‑
balzamování. Podle zvyklostí pak bylo 
vystaveno v  trůnním sále olomoucké ar‑
cibiskupské rezidence až do dne pohřbu, 
který se konal v  sobotu 7.  března  1947. 
Týdeník Rozsévač uvedl ve zprávě o prů‑
běhu pohřbu (16. 3. 1947) tuto zajímavost: 
„V  krásně uspořádaném průvodu, jehož 
konce nebylo možno dohlédnouti, budila 
pozornost skupina odbojového hnutí Vic-
toria, která se přišla rozloučit s velitelem 
jednoho svého oddílu. Vládu zastupoval 
ministr Dr. Zenkl, ministři Hála a Dr. Pro-
cházka.“ A list uzavírá článek těmito slovy: 
„Nyní už velký nástupce a  pokračovatel 
v díle „tatíčka“ Moravy Dr. C. Stojana oče-
kává své vzkříšení v kryptě chrámu cyrilo-
metodějského, který vybudoval.“

 Vít Němec
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Podaří se v Uherském Hradišti založit  
církevní základní školu?

Pod  ochranou  svaté Marie  Gorettiové  již  několik  let 
pracuje v Uherském Hradišti mateřská škola s křesťan-
ským zaměřením. Ochraně této světice svěřil uhersko-
hradišťský děkan P. Josef Říha setkání zástupců města, 
olomouckého arcibiskupství, zainteresovaných učitelů 
i rodičů 8. února 2017 na faře a ve farním kostele.

Prvního jednání se zúčastnili  – za město Uherské Hradi‑
ště místostarosta PhDr.  Ivo Frolec a  vedoucí odboru školství 
Ing. Dana Stojnová, za Arcibiskupství olomoucké Mgr. Zdislava 
Vyvozilová a  jako host pozvaný P.  Josefem Říhou, Mgr.  Štěpán 
Bekárek, dlouholetý bývalý ředitel Arcibiskupského gymnázia 
v  Kroměříži. Výrazně pozitivním výstupem této schůzky bylo 
ujištění od zástupců města o podpoře vzniku církevní základní 
školy ve městě. Následovalo setkání se skupinou učitelů, kteří 
podporují vznik církevní základní školy a mše svatá ve farním 
kostele sv. Františka Xaverského, kterou sloužil P. Josef Říha.

Po bohoslužbě zůstala v kostele skupina asi čtyřiceti zájemců 
o problematiku vzniku nové školy. Promluvila k nim v krátkém 
projevu Zdislava Vyvozilová a ve stručné promluvě na téma cír‑
kevní škola z pohledu ředitele, učitele i rodiče Štěpán Bekárek. 
Vzhledem k poměrně nízké teplotě v prostorách kostela pak ná‑
sledovala již jen velmi krátká diskuze. Padly v ní od rodičů dvě 
důležité otázky: „Jak konkrétně můžeme pomoci tomu, aby křes‑
ťanská škola vznikla?“ a  „Existuje vhodná budova, kde by byla 
škola umístěna?“

Odpověď na první otázku je poměrně jednoduchá: „Je potře‑
ba přesvědčit co nejvíce rodičů v okolí, aby pro své děti církevní 

školu chtěly, je potřeba se za vznik školy modlit a je potřeba kon‑
taktovat P.  Josefa Říhu s konkrétním prohlášením, že máte pro 
své dítě o církevní školu zájem.“ Ve velikonoční době proběhne 
anketa, která ukáže, jaký je skutečný zájem o církevní školu a po‑
kud dopadne dobře, bude možné pokračovat dalšími konkrétní‑
mi kroky.

Druhá otázka, na umístění školy, je složitější. Farnost zatím 
vhodnou budovu nemá. Je potřeba intenzivně se zapojit do hle‑
dání vhodného řešení, pokud má někdo z farníků dobrý nápad, je 
důležité s ním seznámit otce Josefa.

Otevření nové církevní školy je na dobré cestě. Pokud by vše šlo 
podle plánu, mohla by škola první žáky přivítat 1. září 2018. Otáz‑
kou zatím také zůstává, zda by v  tomto termínu otevřela pouze 
první třídu nebo více tříd. Odpověď bude záležet hlavně na zájmu 
rodičů. Věřme, že se dobré dílo podaří. Uherské Hradiště by si ur‑
čitě církevní základní školu zasloužilo.  Iva Bekárková

Snímek Iva Bekárková



OLDIN • 3 / 201712 CHARITA

Jak dlouho trvalo hledání cesty k lidem 
bez domova a co obnášelo?
Problematiku bezdomovectví fotografuji 
čtyři roky. Začínal jsem v Olomouci díky 
terénním pracovníkům Charity Olomouc, 
postupně se oblast působiště rozšířila 
o  České Budějovice, Svitavy, Šternberk. 
Nejpodstatnější pro mě vždy bylo dopro‑
vázení sociálními pracovníky, bez nich by 
mi to celé trvalo mnohem déle.

Znamená to, že sociální pracovníci byli 
určitou zárukou k získání důvěry těch, 
za nimiž jste se s hledáčkem vypravil?
Ano. Oni se vždy zaručili, že nejsem člo‑

JINDŘIC H ŠTRE IT. OBR AZ Y, S NIMIŽ 
LZ E ROZ MLOU VAT

Muž s psíkem v náručí, detail ruky člově-
ka žijícího osamoceně ve srubu a přesto 
si  zachovávajícího kulturu, či vzkaz „Pán 
Ježíš tě miluje“ připevněný na improvizo-
vané polici… Poeticky  laděné, nevtíravé, 
leč silně vypovídající fotografie ze života 
lidí bez domova autora  Jindřicha Štreita 
nejsou  pouze  negativní  výpovědí  o  pal-
čivém  fenoménu  dnešní  doby.  Citlivým 
uchopením  obrazů  každodenního  života 
v strastech  i drobných radostech bezdo-
movectví  razí  cestu  porozumění  k  těm, 
kteří se ocitli na okraji.

věk, který by získaný materiál jakkoliv 
zneužil a  já potřebuji mít pro svoji prá‑
ci důvěru lidí, které fotografuji. Zásad‑
ně nikdy nefotografuji bez souhlasu. Jde 
o dlouhodobé sledování tématu a pro mě 
je to právě o tom okamžiku, kdy mě okolí 
začne vnímat jako svoji součást. Teprve 
poté začíná skutečné tvůrčí hledání.

Chápu správně, že by to vlastně na ulici 
při náhodném setkávání a fotografová-
ní ani nebylo možné?
Ono je to o  způsobu práce. Já pracuji 
v cyklech, a když si vyberu téma, tak ne‑
vidím, neslyším… Námět dlouho promýš‑

lím, a  pokud už znám prostředí, mohu 
pracovat s pravděpodobnostmi daných si‑
tuací a „vymýšlet“ obraz dopředu. A když 
už vím, co chci zachytit, pak je to následně 
jen o fázi čekání, kdy nastane ten správný 
okamžik souznění fikce a reality. A navíc, 
mě ani tolik „nezajímá“ tzv. „člověk na uli‑
ci“, to je ve své podstatě jen vnější efekt 
bezdomovectví. Mě zajímá člověk, který 
si vytváří svůj „pseudodomov“.

Znamená to tedy jít hlouběji a mapovat 
přímo z  utváření každodenního života 
lidí, kteří se ocitli na okraji společnosti?
Ano. Veřejnost vnímá bezdomovce pře‑
devším z letmého kontaktu na ulicích, ale 
to je jen povrchní pohled. Každý si hledá 
domov a  potřebuje nějaký pocit jistoty. 
Ten, kdo o  zázemí přišel, si stále vytváří 
někde místo, kam večer složí hlavu, kde 
spočine, kde má alespoň něco svého.  
Mě zajímají třeba chlapi, kteří si stlučou 
svůj domov a ukotví se tam. V cyklu „Uzel 
v  životě“ jsem fotografoval muže, který 
přebývá sám ve srubu v  lese, muže byd‑
lícího v maringotce, dvojici žijící v bunk‑
ru, muže i  ženy přebývající celoročně ve 
stanech. Vydal jsem se ale i do sociálních 
bytů k  těm, kterým se už podařilo něja‑
kým způsobem odrazit ode dna.

Může mít fotograf, který má sociální 
cítění, viděl tolik osudů a lidské bolesti 
a  přitom nemohl „udělat nic víc“, po-
cit zadostiučinění ze své fotografické  
práce?
Víte, mohu fotografovat i  několik let,  
setkávat se s  lidmi bez domova, navště‑
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Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný. Tato stará myšlenka 
stála před osmi lety u zrodu postní almužny v olomoucké arcidiecézi. Charita na-
bídla věřícím možnost udělat v postní době něco pro sebe i pro druhé.

Například paní Jana z Olomouce si s mužem a dalšími šesti manželskými páry od‑
říká každý rok část své výplaty. „Částku, kterou nastřádáme, pak všichni vhodíme do 
společné postní kasičky a věnujeme ji konkrétní rodině v našem okolí, která potřebuje 
pomoci. Poprvé jsme se spojili před třemi lety. Chtěli jsme přilepšit rodině s dětmi, je‑
jichž tatínek byl nemocný a bez práce,“ říká paní Jana. Jen v olomoucké arcidiecézi letos 
ve farnostech a v kostelích rozdají věřícím lidem 24 000 postních krabiček.

Starobylou tradici – postní almužnu – obnovila Charita ve spolupráci s farnostmi 
v roce 2009 v olomoucké arcidiecézi a v diecézi brněnské. O rok později se almužna 
rozšířila do dalších částí České re‑
publiky.

„Na začátku byla myšlenka, 
která je napsaná přímo na postní 
krabičce, dále jsme se inspirovali 
podobnou kasičkou, na kterou jsme 
narazili v Polsku. Peníze v kasičce by 
měly být především za to, co jsme 
si sami pro sebe odepřeli (kouře‑
ní, sladkosti, zábava, brouzdání po 
internetu – cokoliv, co máme rádi 
a za co utrácíme peníze). Postní al‑
mužna má mít především duchovní 
a  formační rozměr a z  tohoto snažení má na konci vzniknout nějaké viditelné dob‑
ro. To všechno se najednou spojilo,“ vzpomíná na začátky ředitel Arcidiecézní charity 
Olomouc Václav Keprt. S podporou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera 
se pak postní almužna začala šířit mezi věřící. Ti tak mají při prožívání postní doby 
větší motivaci i řád. Charity s farnostmi také opakovaně vyzvaly věřící, aby do postní 
krabičky vhodili svoje tipy na konkrétní potřebné. Ukázalo se, že lidem není osud dru‑
hých lhostejný. Další tipy, kde pomoci, dávají Charitám každý rok i kněží.

Pracovníci Oblastní charity Uherský Brod se loni díky postní almužně dozvěděli 
o dalších šesti potřebných. „To je za děkanát docela vysoké číslo. V postní krabičce 
jsme objevili například kontakt na paní se synem a vážně nemocnou sestrou. Pomohli 
jsme jim s léky a v případě potřeby se na nás mohou obrátit i dnes. O postní době se 
tak lidé nejen modlí a postí, ale začali si všímat i  těch, kteří potřebují pomoc,“ říká 
František Bílek z uherskobrodské Charity.

Ve Veselí nad Moravou zase lidé podpořili dostavbu školy v  Bulharsku. „Tamní 
salesiáni stavěli komplex budov zahrnující centrum, kostel i  školu, ale na dostavbu 
nezbývaly peníze. Podpořili jsme je tedy. Další příspěvky putovaly k rodinám, které se 
ocitly v nouzi, s mnohými z nich pracujeme v naší občanské poradně,“ přibližuje pas‑
torační asistentka Charity Veselí nad Moravou Kristina Komoňová.

Děti vrací krabičky pomalované
Za příspěvky, které pomáhají, stojí čtyřicet dní odříkání, modlení, duchovní ob‑

novy. Na postních krabičkách je někdy vepsán celý příběh, jak konkrétní rodina dobu 
postu prožívala. Pastoračnímu asistentu Charity Prostějov se tak dostaly do rukou kra‑
bičky, které byly pomalované. „Jiná krabička byla zase plná jednokorun, viděli jsme 
tedy celý proces, jak děti peníze pro druhé šetřily, a  jak dlouho je odkládaly. Jindy 
v krabičce najdeme dopisy s tipy, kteří lidé potřebují pomoci, nebo vtipné vzkazy,“ sdě‑
luje Vít Forbelský. Loni na Prostějovsku postní almužna byla drobnou pomocí jednot‑
livcům či rodinám v nouzi, zejména zadluženým. „Nechtěli jsme jim dát přímo peníze, 
protože by je umořili za dluhy a nic velkého by nevyřešili. Jedné paní jsme tak třeba 
koupili uhlí, aby měla v zimě čím topit. Za jednoho pána, který se potřeboval udržet 
na ubytovně, jsme složili zálohu. Dalším jsme darovali potravinové balíčky,“ upřesňuje 
Vít Forbelský.

Postní krabičku lidé obdrží ve své farnosti či v kostele na Popeleční středu (1. břez‑
na) nebo o první postní neděli (5. března). Krabičku pak odevzdávají zpět o Květné 
neděli, v některých obcích až po Velikonocích, například v Uherském Brodě.

 Karolína Opatřilová

vovat squaty, azylové domy, sociální byty, 
ale pokud neudělám výstavu a na proble‑
matiku tímto způsobem neupozorním, 
nikomu tím neprospěji. Problém je třeba 
v  první řadě zviditelnit. Nikdy jsem ne‑
fotografoval „l'art pour l'art“, vždy jsem 
chtěl zároveň pomoct lidem, poukázat na 
ty, kteří jsou společností opomíjeni nebo 
nedostatečně pochopeni.

Změnila se někde situace k  lepšímu 
právě díky fotografování?
Tak například ve Šternberku, kde vznikal 
cyklus „Uzel v  životě“, se na mě obrátila 
ředitelka tamní Charity s  prosbou, že ve 
městě není žádná pobytová služba pro lidi 
bez domova a že by na tento problém bylo 
třeba upozornit. Uspořádali jsme verni‑
sáž, které se účastnili městští zastupitelé, 
a dnes má Charita Šternberk přislíbenou 
finanční spoluúčast města a hledá prosto‑
ry, kde vznikne nová noclehárna.

Zažil jste třeba i  momenty frustrace, 
kdy jste nemohl zmáčknout spoušť fo-
toaparátu?
Frustrace se snažím vyvarovat. Kdybych 
podlehl psychickému tlaku, beznaději, 
nemohu nic vyfotografovat. To se mi stalo 
jednou právě tady v Olomouci, když jsem 
zde po letech našel lidi, které jsem kdysi 
foténkoval, v tak katastrofálním stavu, že 
jsem nebyl schopen pokračovat. Musím 
vidět i  tu naději, smysl své práce, bez ní 
nemohu pracovat. To je směr i  těch vy‑
tvořených cyklů „Kde domov můj“, „Uzel 
v životě“, aby dávaly naději a zároveň při‑
spívaly k řešení otázky těch, kteří se ocitli 
vlivem nejrůznějších příčin na okraji spo‑
lečnosti. Víte, vždy jsem také našel něco, 
co mě obohatilo, co jsem se díky těmto 
setkáním naučil.

 Za rozhovor poděkovala  
Eva Štefková

Možná jsme si mysleli, že jsou jiní, 
protože nežijí tak, jak se žít má, ať už 
proto, že z nějakého důvodu nemohou 
nebo to prostě jen neumí. Ale cyklus 
fotografií Jindřicha Štreita „Uzel v  ži‑
votě“ je svědectvím, že to není o tom, 
že „my jsme tady a oni tam“, „uzel“ Jin‑
dřicha Štreita v životě nerozděluje, ale 
spojuje… Sjednocuje v  jedno společ‑
né „my“, kterým je naše lidství a jemu 
vlastní touha po lásce a sdílení osudu, 
která je nám všem společná.

Fotografie ze šternberského cyklu 
„Uzel v  životě“ jsou k  vidění v  pro-
storách kavárny Betreka a Bistrá krá-
va na Wurmově ulici 5 v Olomouci až 
do 15. března.

Blíží se doba postu.  
Vybídne k milosrdenství
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Studenti blahopřáli biskupu Hrdličkovi
Studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži navštívili 17. ledna biskupa Josefa 

Hrdličku, aby mu popřáli k významnému životnímu jubileu. Pro otce biskupa nacvi‑
čili hudební pásmo s přednesem básní G. M. Hopkinse. Za celé Ágéčko přijeli popřát 
studenti třídy 4. K šestiletého studia s  třídní profesorkou Ivou Bekárkovou a školním 
kaplanem P. Martinem Sekaninou.

Zazněly písně An Irish Bleshing,  
De Colores, Cum de core, kytarové trio 
zahrálo Carolanovu skladbu Blind Mary 
a  tradiční irskou melodii Danny Boy, re‑
citátorky přednesly básně Moře a skřivan 
a v anglickém originále báseň Poštolka.

Studenti se na vystoupení začali při‑
pravovat již v červnu minulého roku čet‑
bou básní Gerarda Manleyho Hopkinse 
z knihy Jsem výšleh z ohně k ohni. Výběr 
básní v této knize uspořádal a přeložil bis‑
kup Josef Hrdlička.

„Po důkladném nacvičení všech prv‑
ků našeho pásma jsme se vydali do Olomouce do arcibiskupského paláce. Pod dohle‑
dem barokních dam (i pánů) jsme po červeném koberci vystoupali do Andělského sálu.  
Vedeni varhaníkem Jiřím Stodůlkou se rozcvičily hlasivky, naladily se kytary a vyčistila 
se recitace,“ popisuje studentka Štěpánka Pustková a pokračuje: „Pět minut před oficiál‑
ním začátkem bez varování vstoupil otec biskup a svou radostí a nedočkavostí všechny 
nakazil. Za chvíli se klenbou sálu nesly tóny a slova ve vzácné harmonii, již později otec 
Hrdlička velmi oceňoval. Na závěr jsme předali dort. Otec biskup pak s obdivuhodným 
zájmem obcházel účinkující...“   Mgr. Iva Bekárková

Kroměříž

Sbírka pro Haiti: Haiťané postavili první střechy
Lidé z horských vesniček v oblasti Maniche (jih Haiti) už přespávají v zastřešených 

domcích. Třicet osm střech si mohli postavit díky českým dárcům, kteří přispěli do sbír‑
ky na podporu Haiti po hurikánu Matthew. Do sbírky vyhlášené Arcidiecézní charitou 
Olomouc přispěli dárci od října do prosince 2016 částkou 1 609 156 korun.

Peníze ze sbírky pomohou více než 700 Haiťanů, které zasáhl hurikán 4. stupně.  
Například 38 domů je již nově zastřešených ve dvou vesnicích v horské oblasti Mani‑
che na jihu země. Haiťané si střechy postavili sami. Situaci na místě monitoruje Renee 
Quadros z řádu sv. Josefa, partnerka Arcidiecézní charity Olomouc.

„Ve vesnicích Madanm Maren a Kay Gra hurikán odnesl spoustu střech, u některých 
domů boural zdi a zničil úrodu na polích. Zdejší lidé byli za pomoc z Česka moc rádi,“ 
popisuje Renee Quadros. Zajistit materiál (plechy, dřevo a hřebíky) pro vesničku odříz‑
nutou v horách bylo těžké. Vozidlo při přepravě uvízlo v náročném terénu, sestra tak 
musela zařídit, aby je přijel vyprostit malý traktor.

Peníze ze sbírky pomáhaly i na severozápadě země. Podařilo se pořídit nové školní 
pomůcky do školy v  Baie de Henne. „Záplavy tam zničily učebnice, sešity, uniformy, 
psací potřeby, pravítka a spoustu dalších věcí. Toto vybavení se nám už podařilo ob‑
novit a  děti pokračují ve studiu,“ sděluje Klára Lőffelmannová z  Arcidiecézní charity 
Olomouc. Opravená je také střecha fary v Roche a Bateau. Další příspěvky v této oblasti 
zaplatí opravu budovy školy a stavbu střechy kostela.

Děkujeme za vaši podporu a štědrost.   Karolína Opatřilová

I nadále posílejte použité 
poštovní známky

Milí zasilatelé poštovních známek za 
účelem pomoci chudým lidem v misijních 
územích!

Posílám vám poděkování za zaslané 
známky a  také informaci, že další mše 
svatá za vás, kdo známky sbíráte, zasílá‑
te, a  také za vás, kdo pomáháte s  jejich 
odlepováním a  tříděním, bude sloužena 
v kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů 
v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku ve 
čtvrtek 9. března v 7.30 hod.

Někteří píšete, že se nemůžete této 
mše svaté zúčastnit, je to pochopitelné, 
ale Pán Bůh o  nás ví, můžete se v  tento 
den zúčastnit slavení mše svaté ve vaší 
farnosti, ať už ráno či večer. Nemocní mo‑
hou mši svatou sledovat na Radiu Proglas 
nebo v Televizi Noe. Láska je vynalézavá.

Známky můžete i  nadále posílat na 
adresu: Ludmila Vránová (pastorační asis‑
tentka), Římskokatolická farnost Valašské 
Meziříčí, Křížkovského 8/60, 757 01 Va‑
lašské Meziříčí  Ludmila Vránová

Valašské Meziříčí

HL A SY A OHL A SY

Snímek Iva Bekárková
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Ze života bohoslovců
Milé setkání

V neděli 29.  ledna byla pro nás seminaristy zpestřením ná‑
vštěva otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. V 10 hodin otec 
arcibiskup celebroval mši svatou za doprovodu seminárního sbo‑
ru. V homilii zmínil, že bychom my, kandidáti služebného kněž‑
ství, měli mít cit a odhodlání pro službu druhým. Také řekl, že si 
musíme dávat pozor na pýchu, která může být velmi zrádná. Měli 
bychom se naučit sami sebe umenšovat, aby tak Kristus mohl 
v nás růst. Když se do nás někdo „strefuje“ a nám to velmi vadí, 
tak jsme stále velicí a do pokory bychom se měli více přibližovat.

Po obědě následovalo setkání olomouckých bohoslovců s ot‑
cem arcibiskupem. Setkání trvalo asi hodinu a půl. Na závěr nám 
otec arcibiskup udělil požehnání.  Lukáš Gelnar

Psi Páně v olomouckém kině
V sobotu 28. ledna jsme zavítali do kina Metropol na premi‑

éru filmu Psi Páně. Tento film byl natočen k 800. výročí založení 
řádu bratří kazatelů  – dominikánů. Popisuje život dominikánů 
v naší zemi a dává nahlédnout do jejich kazatelské činnosti, která 
je hlavní náplní řádu. Proto i samotný film byl pojat jako kázání 
o  podstatných bodech naší křesťanské víry, zejména o  svátos‑
tech  – o  křtu, zpovědi a  eucharistii. Celé toto kázaní se bratři 
dominikáni snažili uzpůsobit tak, aby mu dnešní člověk porozu‑
měl. Také pro nás je to impulz k hledání cest evangelizace, která 
sděluje to podstatné jazykem, kterému budou lidé dnešní doby 
rozumět.  Michal Staufčík

Aktivní odpočinek
Otec spirituál Jan Szkandera a  šest odvážných bohoslovců 

vyrazilo 7. února na dva dny lyžovat. Po náročném a téměř bez 
pohybu stráveném zkouškovém období nám přišlo takové odre‑
agování velice vhod. Jeli jsme do Koutů nad Desnou, kde jsme na 
místním kopci předváděli své sjezdařské umění. Zvláště otec Jan 
nám ukázal, že ho stále ještě neopustila mladá dravost, a nejen 
kvůli jeho vypilovanému stylu, ale hlavně kvůli krásné a hřejivé 
beranici, jsme ho zvolili králem místních svahů. Jeden z nás, Mi‑
lan, zvolil místo sjezdovek bílou stopu a vyrazil na běžkách na 
výlety po okolních kopcích. I přes únavu se nám to všem velice 
líbilo a už se těšíme na příští sezonu.  Filip Hochman

KNEŽSKÝ SEMINÁŘ / CENTRUM PRO KATECHEZI

Na první únorový víkend byli katecheti z naší arcidiecé-
ze pozváni na Velehrad, kde probíhalo XI. arcidiecézní 
setkání katechetů s mottem: Boží slovo je plné života 
a síly (Žid 4,12).

Pátek probíhal v rekolekčním stylu: mše svatá, večeře, před‑
náška sestry Andrey Hýblové a večerní adorace. Sestra Andrea 
se ve své přednášce zaměřila na téma: Život v Boží přítomnosti 
v průběhu všedních dnů. Na začátku své přenášky nám naskláda‑
la hesla, která je vždy užitečné si prorozjímat, ať jsme na jakékoliv 
duchovní úrovni: víra/důvěra, živý vztah s Bohem, závislost na 
Bohu, paměť na to, co v  minulosti pro mě Bůh vykonal. Jedna 
z výrazných myšlenek přednášky je: Abychom mohli žít duchov‑
ním životem, je třeba naslouchat Ježíši, který k nám promlouvá 
skrze Písmo. On se pak ve mně „zabydluje“. Takto v nás postupně 
roste „život v  Ježíši“, kdy naše smýšlení už není „naším“, ale je 
skutečně Božím smýšlením. Není to něco, co bychom si mohli 
jenom vymodlit, není to něco, co bychom mohli realizovat jenom 
vlastní vůli. Jedná se dlouhodobý proces aktivní spolupráce v ka‑
ždodenním životě, kdy dovolím Duchu Svatém, aby v nás tento 
život formoval.

Sobotní den se nesl v pracovním duchu. Dopoledne nás pro‑
vázel P.  Ludvík Dřímal světem podobenství, kdy se nejednalo 
o pouze přednášku, ale skutečně o  společnou práci a  společné 
zamýšlení se nad tematikou a některými texty podobenství. Do 
této společné práce nás však vždy skutečně fundovaně uvedl. 
Odpoledne katecheté ve skupinkách podle zadání P. Petra Bulva‑
se pracovali na farních katechetických projektech.

V neděli za námi přijel otec arcibiskup Jan Graubner a mluvil 
o Božím slově v životě katechety. Mimo jiné ve své přenášce mlu‑
vil o tom, co sv. Benedikt učil své mnichy: Základem pro slyšení 
Božího hlasu je ticho. Je však rozdíl ticho prázdné – naplněné, 
pasivní – aktivní, zahleděnost do sebe – naslouchání. Většinou 
teprve v  aktivním naslouchání jsme schopni zaslechnout Boží 
slovo, které promlouvá do našich životů. Naší odpovědí je pak 
poslušnost tomuto Slovu, tj.  přijmout to, co jsme slyšeli. Když 
žijeme toto Boží slovo, poznáváme, že ono mění naše vztahy 
a buduje něco nového: buduje společenství církve, buduje spo‑
lečenství Božích dětí. V  závěru své přenášky upozorňoval otec 
arcibiskup na možné „vyhoření ve víře“, které se může dostavit 
neočekávaně, když se nám zdá, že vše je tak, jak má být: mám 
se dobře, modlím se, Pán Bůh mi žehná… A nakonec se všech‑
no sype. Právě proto, že jsme neuměli slyšet, naslouchat. Proto 
je zásadně nutné být stále otevření na nové Boží podněty, stále 
budovat a rozvíjet osobní vztah s Bohem. Pak zakusíme, že Boží 
slovo je pravdivé a působí to, co říká.  Martina Orlovská

Ohlédnutí za Arcidiecézním setkáním katechetů
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BŘEZEN 2017
1. 3. středa
 18.00 hod. •  Olomouc – dóm – Popeleční středa – mše 

svatá a udílení popelce • arcibiskup Jan

3. 3. pátek
 18.00 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá k zahájení Národní‑

ho setkání modliteb otců • arcibiskup Jan

4. 3. sobota
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a přijetí katechu‑

menů mezi čekatele křtu • arcibiskup Jan

5. 3. neděle až 11. 3. sobota
 Hejnice • exercicie biskupů • arcibiskup Jan

12. 3. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm mše svatá za Chiaru Lubicho‑

vou • arcibiskup Jan

13. 3. pondělí až 15. 3. středa
 Velehrad – setkání kněží a  jáhnů moravských diecézí  

• arcibiskup Jan

17. 3. pátek až 19. 3. neděle
 Velehrad – Marianum – rekolekce pro rytíře Božího hrobu 

• arcibiskup Jan

Z DIÁŘE
ARCIBISKUPSTVÍ

Uzavřeno k 17. 2. 2017
Změna programu vyhrazena

18. 3. sobota
 13.30 hod. •  Olomouc – dóm – mše svatá pro varhaníky  

• biskup Josef

20. 3. pondělí
 18.00 hod. •  Olomouc  – dóm  – mše svatá ze slavnosti  

svatého Josefa • biskup Josef

21. 3. úterý
 9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

kněžský den • arcibiskup Jan

24. 3. pátek až 26. 3. neděle
 Boršice u Buchlovic – víkend s bohoslovci • arcibiskup Jan

25. 3. sobota
 18.00 hod. • Napajedla  – mše svatá za nenarozené děti 

a průvod k hrobu Aničky Zelíkové • biskup Josef

26. 3. neděle
 17.00 hod. • Dubicko  – žehnání a  otevření nově zrekon‑

struovaného Katolického domu • arcibiskup Jan

29. 3. středa
 Olomouc  – Arcibiskupský kněžský seminář  – duchovní 

obnova pro zaměstnance kurie • arcibiskup Jan

Přestáváme uveřejňovat úmysly Apoštolátu modlitby
Celosvětová síť modliteb s papežem Františkem změnila od letošního roku svoji podobu. Jeden z úmyslů (střídavě všeobecný nebo 
evangelizační) papež vyhlašuje vždy o první neděli v měsíci při polední modlitbě Anděl Páně. Úmysl tím chce reagovat na aktuální 
potřeby dnešní doby. S ohledem na tuto skutečnost z technických důvodů nemůžeme aktuálně tyto úmysly uveřejňovat, a proto 
s nimi od toho čísla končíme. Zároveň naše čtenáře upozorňujeme, že aktuálně lze sledovat uveřejnění papežova úmyslu např. na 
několika webových stránkách: www.radiovaticana.cz; www.cirkev.cz, www.ado.cz


