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VELIKONOČNÍ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA

Velikonoční pastýřský list
olomouckého arcibiskupa
Drazí bratři a sestry,
v tyto dny plné velikonoční radosti si nově uvědomujeme, kdo vlastně
jako křesťané jsme. Jsme velikonoční lidé, kteří se zrodili z Kristovy lásky,
která vzala na sebe hříchy všech lidí i s jejich důsledky. Kristus zanesl
naše hříchy na kříž. Tam za nás zemřel, ale pak vlastní mocí vstal z mrt‑
vých, protože svou smrtí smrt zrušil. Moc smrti spočívá v tom, že bere
všemu smysl. On dal své smrti smysl, když ji obětoval za spásu světa. Tak
se ukázalo, že proti lásce je i smrt bezmocná.
Při nočním bdění o svaté noci jsme obnovili svůj křestní slib, aby‑
chom si připomněli náš vlastní křest, v němž jsme byli ponořeni do Kris‑
tovy smrti, umřeli jsme hříchu a zrodili se k novému životu v milosti.
Stali jsme se novým stvořením. Proto už nemůžeme žít jako pohané,
i když žijeme uprostřed lidí, kteří Krista neznají, kteří mají jinou kulturu
a jinou morálku. Na křtu jsme pro svět umřeli, spolu s Kristem jsme byli
pohřbeni, ale dostali jsme Boží život, život milosti. V postní době jsme
často hleděli na Kristovu tvář, abychom vnímali jeho lásku a zároveň čer‑
pali sílu k novému rozhodnutí být svobodný od světa a žít s Kristem a pro
Krista, který nás uchvátil. Křesťanský život je sice náročný, ale krásný.
Denně se přesvědčujeme, že vlastní silou nedokážeme žít dokonale, ale
víme, že všechno je možné pro toho, kdo věří, kdo počítá s Boží milostí.
Velikonoce nejsou jen dny radosti, ale i síly a naděje. Ti, kteří se se‑
tkali se Vzkříšeným, se stali jeho svědky a hlasateli, protože velikonoční
zkušenost si nemohli nechat pro sebe. Proto každému z vás přeji a vy‑
prošuji odvahu žít novým životem se stále znovu opakovanou zkušeností
velikonoční víry. Mějte odvahu žít jako křesťané. Každý, kdo se narodil
z Boha, vítězí nad světem. Rozdělte se s lidmi ve svém okolí o radost
z Boha a zkušenost víry.
Požehnané Velikonoce přeje
arcibiskup Jan

Mistr Třeboňského oltáře: Zmrtvýchvstání Krista

Stanovisko Církve k otázce homosexuálního zaměření
a k partnerství osob stejného pohlaví
Církev ve vztahu ke každému člověku
zaujímá postoj úcty a tolerance, nikoho
nesoudí na základě jeho sklonů, nikoho
neodmítá pro jeho odlišnosti, což se týká
i sexuální orientace. Katechismus katolic‑
ké církve, který je shrnutím magisteria,
nabádá k tomu, aby homosexuálové nikdy
nebyli diskriminováni. „Takové osoby jsou
povolány naplnit Boží vůli ve svém životě,
a jsou‑li křesťany, spojit těžkosti, s nimiž
se mohou setkat v důsledku svého stavu,
s obětí Pána na kříži“ (viz odst. 2357–
2359). Církev však zároveň neschvaluje,
nemůže schvalovat a nikdy ve své tradici
neschvalovala hřích proti Božímu zákonu,
jakým je homosexuální jednání či soužití
v homosexuálním svazku. Takové jedná‑
ní se vymyká závaznému učení Církve,
v němž sexuální vztah patří vždy výhradně
do řádně uzavřeného sňatku muže a ženy.
Církev ve shodě s Písmem, závaznými do‑
kumenty i tradicí neschvaluje žádný jiný
druh formálního ani neformálního part‑
nerského soužití, než je manželství muže

a ženy. Partnerství osob stejného pohlaví
je proto v příkrém rozporu s křesťanstvím
a se závazným učením katolické Círk‑
ve. Zvlášť závažné je toto hříšné jednání
u kněží či zasvěcených osob, které složily
slib čistoty.
Problematice homosexuality se kro‑
mě již citovaného Katechismu kato‑
lické církve věnují i další dokumenty,
například: Úvaha ohledně návrhu práv‑
ního uznání svazků mezi homosexuály:
www.cirkev.cz/Media/ContentItems/
296_00296/27-svazky‑homosexualu.pdf
nebo apoštolská exhortace poslední bis‑
kupské synody Amoris Laetitia (č. 250
a 251).
Církevní učení vychází z Písma
svatého, které se tématu věnuje napří‑
klad v listu Římanům: „Jejich ženy za‑
měnily přirozený styk za nepřirozený
a stejně i muži zanechali přirozeného
styku s ženami a vzplanuli žádostí je‑
den k druhému, muži s muži provádějí
hanebnosti a tak sami na sobě dostávají

zaslouženou odplatu za svou scestnost.“
(Řím 1,26–27)
Církev povzbuzuje všechny věřící
k ctnostnému k životu v čistotě podle je‑
jich stavu a pomáhá jim zvládat překáž‑
ky, s nimiž se na své životní cestě v této
souvislosti setkávají. Uvědomuje si, že lidé
s menšinovou sexuální orientací mnohdy
narážejí na překážky větší a bolestnější
než ostatní, o to více jim má Církev na
všech úrovních – farností počínaje – vě‑
novat pastorační pozornost. Tím spíše
však nikdy nemůže schvalovat hříšné jed‑
nání, které je v rozporu s přirozeným Bo‑
žím řádem a Bohem danou ctnost čistoty
zpochybňuje, relativizuje či podkopává ve
svém základu. Postoj Církve ke svazkům
osob stejného pohlaví (tzv. registrované
partnerství) je proto jednoznačně a bez
výhrad odmítavý. Život v takovém svaz‑
ku je hříšný, pohoršlivý, neslučitelný s pl‑
nou účastí na životě Církve, bez jakékoli
pochybnosti je v rozporu s jejím učením
a vírou.
 (aco)
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Duben 2017
2. duben – Mezinárodní den dětské knihy – výročí narození H. Ch. Andersena v roce
1805
16. 4. 1927 se narodil emeritní papež Benedikt XVI. (90. narozeniny)
17. 4. 1817 se narodil František Pravda (Vojtěch Hlinka), český katolický kněz – budi‑
tel, spisovatel (200 let)
18. 4. – Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel – vyhlášen na zase‑
dání UNESCO v roce 1983
21. 4. 1717 se narodil Leopold Antonín Podstatský, olomoucký kanovník (300 let)
 (jpa)

					

Mons. Leopold Antonín Podstatský
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Katolický kněz, kanovník a rektor olomoucké univerzity
Narodil se ve Vídni 21. 4. 1717. V roce 1748 se stal sídelním kanovníkem olomouc‑
kým, roku 1759 jejím prelátem‑scholastikem a konečně roku 1764 kapitulním děkanem.
Generálním vikářem olomoucké diecéze byl od roku 1762 až do své smrti. Svá díla mu
dedikovali například Carlo Goldoni či Giacomo Battista Beccaria, v roce 1767 hostil ve
své olomoucké rezidenci nemocného Wolfganga Amadea Mozarta, který tam mimo jiné
zkomponoval svou 6. symfonii F‑dur. Zemřel v Olomouci 21. 3. 1776.
 (jpa)
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ŽIVOT A DÍLO KARDINÁLA MILOSLAVA VLKA

Z E M Ř E L K A R D I NÁ L M I LO S L AV V L K
Po několikaměsíčním utrpení v sobotu 18. března 2017
zemřel v Praze ve věku 84 let kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský, výrazná osobnost české katolické
církve.
Zdravotní stav kardinála se začal zhoršovat na jaře minulého roku. Podle lékařů šlo o projevy degenerace opěrného aparátu. Lázeňské léčení, které kvůli tomu podstoupil,
jeho stav ještě zhoršilo. Nejhorší byla bolest a otok levého ramene. Na Štědrý den 2016, kdy měl sloužit vánoční
bohoslužbu ve farnosti Praha-Vinoř, musel být hospitalizován. Bolesti ale neustávaly i přes veškerou terapeutickou péči. Koncem ledna se veřejnost dozvěděla, že trpí
rakovinou plic, která mu metastázovala do kostí. Lékaři
mu ji sdělili po Novém roce. Podstupoval chemoterapii
v jedné z pražských nemocnic. Koncem ledna s kardinálem telefonicky hovořil papež František a ujistil ho, že se
za něho modlí.
Snímky František Chromčák

Klikatá cesta ke kněžství
Kardinál Miloslav Vlk se narodil
17. května 1932 v jihočeské Líšnici na Pí‑
secku. Jeho životní cestu od mládí ovliv‑
ňovala politická situace v zemi, v níž pro‑
šel řadou zvratů.
Na protest proti tehdejším poměrům
šel v roce 1952 k maturitě místo ve sva‑
záckém stejnokroji v černém obleku s mo‑
týlkem. Sám na to vzpomínal: „Mohl jsem
si to dovolit, protože jsem byl primus. Ne‑
měl jsem strach, že by se mi pomstili. Ma‑
turitu jsem udělal se samými jedničkami,
ale oni tam napsali jen: prospěl a udělali
kolem toho pěkně čáru, aby se tam ne‑
mohlo nic připsat.“
Chtěl být knězem. Jeho cesta však
k tomuto životnímu cíli nebyla přímá,
doprovázely ji ústrky ze strany komunis‑
tického režimu, jehož cílem byla likvidace
církví. S dalším studiem nemohl počítat
ani na jiné vysoké škole. A tak nastoupil
jako dělník v továrně Motor Union
v Českých Budějovicích. Na vyso‑
kou školu se mu podařilo dostat až
po dvouleté vojenské službě v roce
1955. Byl přijat na Filozofickou
fakultu Univerzity Karlovy v Pra‑
ze, obor archivnictví. Po promoci
v roce 1960 působil čtyři roky jako
archivář v Okresním archivu v Tře‑
boni, v Jindřichově Hradci, Okres‑
ním a Městském archivu v Českých
Budějovicích, kde se později stal
ředitelem. V této době publikoval
řadu odborných článků v různých
časopisech.
V roce 1964 se mu konečně za‑
čal plnit životní sen – podařilo se

mu zahájit studium na Cyrilometoděj‑
ské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích.
Na kněze byl vysvěcen 23. června 1968
v Českých Budějovicích. Vzápětí ho teh‑
dejší českobudějovický biskup ThDr. Josef
Hlouch, který se po osmnácti letech nu‑
cené internace směl vrátit do své diecéze,
jmenoval svým sekretářem.
Normalizace strávená
v nuceném ústraní
Vliv a pastorační působení nového
kněze však začalo vadit komunistickým
politickým autoritám, a proto byl v roce
1971 přeložen jako administrátor do ně‑
kolika malých farností v jižních Čechách.
Po šestnácti měsících se za trest stěhuje do
Rožmitálu pod Třemšínem, kde pak půso‑
bí sedm let. Na podzim 1978 mu státní
úřady odebraly tehdy povinný tzv. státní
souhlas k výkonu duchovní činnosti. Byl
proto nucen hledat si „civilní“ zaměstná‑

ní. Jako jiní potrestaní kněží přijal práci
umývače výkladních skříní u pražského
podniku Úklid. Teprve v roce 1986 mohl
znovu uplatnit svou odbornost, když na‑
stoupil jako archivář do Státní banky čes‑
koslovenské.
Dne 1. ledna 1989 mu byl vrácen „stát‑
ní souhlas“ a stal se farářem na Klatovsku
– v Žihobcích a Bukovníku, později v Ča‑
chrově, Javorné, Železné Rudě, Běšinách
a Strážově na Šumavě.
Nový život v nových podmínkách
Zásadní změna v životě Milosla‑
va Vlka nastala po listopadu 1989. Již
14. února 1990 ho papež Jan Pavel II.
jmenoval českobudějovickým biskupem.
Biskupské svěcení přijal 31. března 1990.
O rok později, 27. března 1991, se stal ná‑
stupcem kardinála Františka Tomáška na
svatovojtěšském stolci v Praze. V letech
1991 až 2000 byl předsedou biskupské
konference, nejprve ČSFR, později
České biskupské konference. Dne
26. listopadu 1994 ho papež Jan Pa‑
vel II. jmenoval kardinálem. V dub‑
nu 1993 byl také jako první Vý‑
chodoevropan zvolen do čela Rady
evropských biskupských konferencí
(CCEE), kterou vedl až do dub‑
na 2001. Od roku 1994 byl členem
Papežské rady pro sdělovací pro‑
středky a Kongregace pro východní
církve.
V úřadu pražského arcibiskupa
přivítal v České republice dvakrát pa‑
peže Jana Pavla II. (1995, 1997) a také
Benedikta XVI. (2009), jehož volby se
v dubnu 2005 účastnil ve Vatikánu.
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Když v květnu 2007 dosáhl 75 let věku,
v souladu s církevním právem nabídl do
rukou papeže Benedikta XVI. svoji rezig‑
naci. Papež mu prodloužil výkon funkce
pražského arcibiskupa na další dva roky.
Svatovojtěšský stolec opustil 13. úno‑
ra 2010.
Zásluhy a odkaz kardinála Vlka
Zesnulý kardinál Miloslav Vlk byl
nositelem řady ocenění, z nichž nejvý‑
znamnější bylo propůjčení Řádu Tomáše
Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy
o demokracii a lidská práva, který mu
udělil v roce 2002 prezident Václav Ha‑
vel. Byla mu udělena také řada čestných
doktorátů; v letech 1992 až 1993 obdržel
tři čestné doktoráty: na Illinois Benedicti‑
ne College, na University of St. Thomas
v USA a čestný doktorát teologie na uni‑
verzitě v bavorském Pasově; v roce 2001
čestný doktorát Papežské teologické aka‑
demie v polském Krakově a o rok později
čestný doktorát Opolské univerzity v Pol‑
sku.
Jako nový postkomunistický biskup
pracoval na obnově zdevastovaných cír‑
kevních struktur a usiloval o navrácení
církevního majetku. Snažil se o přiblíže‑
ní katolické církve veřejnosti. Jako motto
v arcibiskupském erbu si zvolil citát z Ja‑
nova evangelia „Aby všichni byli jedno“;
jednotící myšlenku se pak snažil naplňo‑
vat při výkonu svého úřadu.
Ve funkci arcibiskupa řešil nelehké
problémy, které se v české církvi nakupily.
Byla to například kauza krize Katolické te‑
ologické fakulty Univerzity Karlovy nebo
řešení náročné situace se Svatým stolcem
ohledně tajně vysvěcených kněží a bisku‑
pů, z nichž mnozí byli či jsou ženatí.
V rámci snah o spolupráci křesťan‑
ských církví v České republice stanul
v roce 1993 v čele komise zabývající se dí‑
lem a osobností Mistra Jana Husa. Přispěl
tak k tomu, že papež Jan Pavel II. v roce
1999 vyjádřil lítost nad Husovou smr‑
tí a přiznal mu místo mezi reformátory
církve.
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Papež František k úmrtí kardinála Miloslava Vlka

Kondolenční telegram ke skonu kardinála Miloslava Vlka, tituláře baziliky Sva‑
tého Kříže v Jeruzalémě, emeritního arcibiskupa pražského, poslaný Svatým otcem
Jeho Eminenci kardinálu Dominiku Dukovi, OP, arcibiskupu pražskému
Pan kardinál Dominik Duka
arcibiskup pražský
Dozvěděl jsem se zprávu o odchodu pana kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa
pražského, který nastal na konci jeho bolestné nemoci, kterou snášel s vírou a důvěrou
v Pána. Vznáším k Bohu vroucí modlitby, aby dopřál věčné odpočinutí tomuto horlivému
a obětavému pastýři, a duchovně se připojuji k věřícím diecéze, kde pečlivě vykonával
biskupskou službu.
Vzpomínám s obdivem na jeho houževnatou věrnost kristu, nehledě na útrapy a pronásledování Církve, stejně jako na jeho plodnou a mnohostrannou apoštolskou aktivitu, která byla podněcováním přáním svědčit všem o radosti evangelia. Vždy podporoval
opravdovou obnovu Církve a byl vnímavý k vnuknutím Ducha Svatého.
Ve svém upřímném vyjádření kondolence členům rodiny zesnulého kardinála, kněžím a všem věřícím patřičné milé arcidicecéze, ze srdce uděluji jako útěchu apoštolské
požehnání, na znamení víry a křesťanské naděje v Krista zmrtvýchvstalého.
František

Kardinál Vlk se podílel na budování církve v mnoha
zemích, vzpomíná arcibiskup Graubner

Děkuji Pánu Bohu za kardinála Miloslava, za to, že jsem ho mohl poznat už jako
bohoslovec a žít s ním ve společenství kněží a později biskupů.
Vždy jsem si vážil jeho nasazení pro Boží věci, neúnavnou službu lidem a spáse duší.
Měl široký záběr a podílel se na budování církve v mnoha zemích kromě jiného podpo‑
rou biskupského společenství a budováním ekumenických vztahů.
Vyprošuji mu věčnou radost ze setkání s Kristem, kterému zasvětil svůj život na
zemi.		
Mons. Jan Graubner
		
arcibiskup olomoucký

Zklamaný z politiky
Mezi neúspěchy svého více než osm‑
náctiletého působení v úřadu českého
primase přičetl také k neochotě českých
politiků, řadil k nim odklad majetkového
vyrovnání, církevní zákon, kauzu katedrá‑
ly sv. Víta či neexistenci Česko-vatikánské
smlouvy.
„De facto jsem na rovině církevně
politické nedosáhl vlastně téměř nic,“
zdůraznil v září 2009. K politické situaci
i politikům byl vůbec kritický a svůj názor
dával vždy otevřeně najevo. I v důchodu
se zajímal o společenské a politické dění,

Návštěva kardinála Miloslava Vlka v Bratřejově (2010)

které komentoval na svém webu kardi‑
nal.cz. V souvislosti s loňským výročím
17. listopadu například napsal, že česká
společnost se dodnes s komunistickým
totalitním systémem nevypořádala.
Po všech těch zločinech jsme je necha‑
li dále „působit“. Nenazývali jsme pravým
jménem to, co nám představovali jako
„normální“. A ono z toho mnoho zůstalo.
Například deformovat pravdu, bezostyš‑
ně lhát, nenávidět, krást atd., jak to často
i dnes zakoušíme… Někteří politici stá‑
le komunisticky „normalizovaně“ myslí
a pošlapávají ústavu…
Pohřben v katedrále
Pohřeb kardinála Miloslava Vlka
bude v sobotu 25. března 2017 v kated‑
rále sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze.
Tělo zesnulého bude vystaveno ve čtvr‑
tek a v pátek. Sobotní zádušní mši svatou
bude sloužit arcibiskup kardinál Dominik
Duka. Ostatky zesnulého kardinála Milo‑
slava Vlka budou po pohřbu uloženy v ar‑
cibiskupské kapli svatovítské katedrály.
Arcibiskupská kaple je jedinou kaplí nové
části katedrály s ostatky pražských arci‑
biskupů minulého století. Jsou v ní ulože‑
ny například ostatky kardinálů Františka
Tomáška (1899–1992) a Karla Kašpara
(1870–1941).
Připravil Josef Pala
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A K T UA L I T Y
Kurzy Alfa
Hledáme, jak být církví, která vychá‑
zí na periferie, jak nás k tomu zve papež
František. V posledních letech se v našich
diecézích rozvíjí Kurzy Alfa, které jsou
velmi dobrým nástrojem evangelizace.
Pokud byste chtěli tyto Kurzy poznat blí‑
že, zvu vás na Seminář o Kurzech Alfa,
který proběhne na Svatém Hostýně ve
dnech 5. až 7. května. Toto setkání je ad‑
resováno těm, kteří by chtěli s Kurzy Alfa
začít, a nebo se o nich chtějí jen víc dově‑
dět, ale je také určeno těm, kdo už Kurzy
Alfa dělají, jako místo sdílení zkušeností,
povzbuzení a inspirace.
Informace: www.credonadacnifond.cz

Jubileum Fatimy

Blíží se měsíc květen, zahájení jubilea 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě.
Jubileum zahájí 12. a 13. května ve Fatimě Svatý otec František.
Česká biskupská konference pověřila Českomoravskou Fatimu v Koclířově přípra‑
vou i průběhem slavení jubilea Fatimy, a to při národní pouti v 5. den výročí zjevení
12. a 13. září a převzetím sochy Panny Marie Fatimské z místa zjevení v Cova D’Iria ve
Fatimě a následným programem v našich diecézích a Apoštolském exarchátu v katedrá‑
lách a na hlavních poutních místech, a to od 15. září do 7. října 2017, kdy po teologicko–
pastorálním sympoziu o významu Fatimy proběhne odevzdání naší země Panně Marii
a skrze ni zasvěcení Bohu. Podrobnosti jsou na webu: www.fatima2017.cz
 (aco)

 P. Vojtěch Koukal
koordinátor Kurzů Alfa
pro olomouckou arcidiecézi

Nahrávka pašijí On‑line
Před námi jsou Velikonoce a s nimi
i čtení rozsáhlých textů pašijí. Ne kaž‑
dá farnost si může dovolit zpívané paši‑
je a není pro ni jednoduché ani kvalitně
a srozumitelně připravit pašije čtené.
Proto se Martina Pavlíková, pracovni‑
ce pastoračního úseku Arcibiskupství
olomouckého pro kulturu řeči, po pora‑
dě s některými faráři a děkany rozhodla
uskutečnit ukázkovou a inspirativní na‑
hrávku pašijí jak z Květné neděle, tak i vel‑
kopátečních. Spolu s možností poslechu
nahrávek budou k dispozici i oba texty pa‑
šijí, které nabízejí další variantu rozdělení
pro tři hlasy. Nahrávky a přiložené texty
s jejich rozdělením by měly být pomocí
pro ty, kteří nemají zkušenost s dramatur‑
gickou přípravou textu ani s jeho interpre‑
tací. Nahrávky pašijí pro letošní rok byly
uskutečněny za podpory a pomoci kněží
dominikánského řádu a jsou již k dispo‑
zici.
Jinak jsou nahrávky všech tří čtení
pro každou neděli v interpretaci muže
a ženy, lektorů, evangelium předčítá kněz.
Nahrávky spolu s texty a odkazy na ko‑
mentáře biblického díla jsou k dispozici
vždy od středečního večera daného týdne.
Zde je odkaz na úložiště, kde jsou
umístěny všechny nahrávky a texty:
www.ado.cz/obsah/nedelni‑liturgie
S případnými dotazy se obracejte
na MgA. Martinu Pavlíkovou, e
‑mail:
pavlikova@arcibol.cz, tel.: 587 405 223.
 Martina Pavlíková

Podmínky k získání plnomocných odpustků
v Jubilejním roce Fatimy

Pro důstojné prožití oslav 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě z rozhod‑
nutí papeže Františka jsou věřící obdarováni plnomocnými odpustky v jubilejním
roce od 27. listopadu 2016 až do 26. listopadu 2017.
Plnomocné odpustky jubilea se udělují:
1. Věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy a s úctou se zúčastní některé z oslav nebo
modliteb ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče náš“, Vyznání víry (Credo) a budou vzý‑
vat Pannu Marii Fatimskou
2. Věřícím, kteří se zbožností uctí sochu Panny Marie Fatimské, která je slavnostně
vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv chrámu, oratoři či na vhodném místě, ve výroční
dny zjevení (13. den v měsíci od května do října 2017) a kdo se s úctou zúčastní oslavy
nebo modlitby ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče náš“, Vyznání víry (Credo) a bude
vzývat Pannu Marii Fatimskou
3. Věřícím, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci, nebo z jiného vážného důvo‑
du nemohou cestovat, činí pokání ze všech svých hříchů s pevným předsevzetím spl‑
nit, jakmile jim to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté přijímání
a modlitba na úmysl Svatého otce) a před soškou Panny Marie Fatimské ve výročních
dnech zjevení (13. den v měsíci od května do října 2017) se duchovně spojí s oslavami
jubilea, přičemž s důvěrou odevzdají svoje modlitby a bolesti nebo oběti svého života
skrze Pannu Marii Milosrdnému Bohu.
K získání plnomocných odpustků je třeba, aby věřící, kteří konají pravé pokání, spl‑
nili obvyklé podmínky: svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého
otce.		  (aco)

Poděkování za sbírku Haléř sv. Petra
Dne 30. ledna 2017 jsme obdrželi z vatikánského Státního sekretariátu poděkování
za sbírku Haléř sv. Petra, kde se kromě jiného píše: „Svatý otec Vám děkuje za gesto cír‑
kevní solidarity a obnovený vztah k Jeho univerzální apoštolské službě, a zatímco prosí
o modlitbu za svou osobu a svou službu Církvi, svolává nebeskou ochranu Panny Marie
a ze srdce uděluje Vám a všem, kteří jsou svěřeni Vaší pastorační péči zvláštní apoštolské
požehnání.“
Z olomoucké arcidiecéze byla Svatému otci zaslána částka 3 367 177 Kč.
 (aco)
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Fotografická výstava v kryptě katedrály chce ukázat
duchovní rozměr člověka

Průřez významnými církevními událostmi roku 2016 nabídne fotografická výsta‑
va, která bude od 2. do 27. dubna 2017 k vidění v kryptě olomoucké katedrály sv. Vác‑
lava. U příležitosti 240. výročí povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství
ji zde pořádá sdružení Člověk a víra společně s arcibiskupstvím a místní farností.
Podle vyjádření jednoho z hlavních organizátorů Pavla Langera vystavené snímky
zachycují „kouzlo hry se světlem v nádherných interiérech katedrál, ale i ducha mládež‑
nických setkání nebo národních poutí“. Unikátní výstava 70 velkoplošných fotografií,
které jsou průřezem významnými církevními událostmi loňského roku, zachycenými
uměleckou a dokumentární formou, se podle něho snaží zachytit neviditelné – duchov‑
ní rozměr člověka.
Celostátní nezisková organizace Člověk a víra zastřešuje práci více než osmdesá‑
ti dobrovolných fotografů z celé ČR, kteří uměleckou formou dokumentují významné
křesťanské akce českých církví v naší zemi i v zahraničí. Sdružení je otevřeno novým
fotografům, kterým nabízí jednak obecné školení v oblasti fotografie, jednak školení
specifické, z hlediska sakrální fotografie.
Zájemci se mohou s dosavadní prací sdružení seznámit a s jejich členy navázat kon‑
takt během výstavy a především na samotné vernisáži, která se koná pod záštitou olo‑
mouckého arcibiskupa Jana Graubnera v neděli 2. dubna od 15.30 hod. Následně bude
výstava veřejně přístupná vždy od úterý do soboty (10.00–13.00 a 14.00–17.00), o nedě‑
lích (11.00–13.00 a 14.00–18.00).		
 Jiří Gračka

Pomoc Charity ČR v Iráku

Od loňského roku se podařilo Charitě ČR rozdat 800 balíčků humanitární po‑
moci v těsné blízkosti mosulské bojové linie, a to ve spolupráci s polskou organiza‑
cí Polska Akcja Humanitarna a iráckou RNVDO. Nyní v Iráku Charita ČR zřizuje
vlastní pracoviště.
K první dodávce potravin, hygienických potřeb i potřeb do domácnosti v Mosulu
došlo 14. prosince 2016. Další dvě proběhly letos v lednu. „Mosul je zničený. Čím více
jsme se blížili centru, tím více zkázy jsme viděli. Fasády všech domů jsou poseté dírami
od kulek a kolem silnic leží hromady ruin a odpadků, které se stávají dětskými hřiš‑
ti,“ popisuje zážitky humanitární pracovník přítomný distribuci. „Při poslední dodávce
jsme dokázali pomoci třem stovkám rodin, ale mnohem víc lidí odešlo s prázdnou. Pro‑
sili nejčastěji o láhev vody nebo lékařské vyšetření. Kolem 40 % zdejších obyvatel totiž
trpí nedostatkem pitné vody kvůli zničenému vodovodu. Ve městě je také nedostatek
potravin a zdravotníků,“ dodává.
Naléhavou potřebu humanitární pomoci přinesla zvýšená intenzita bojů v listopa‑
du, která ještě prohloubila stávající krizi uvnitř Mosulu, zejména v jeho východní části.
Mnoho vnitřně vysídlených obyvatel uprchlo směrem do osvobozených čtvrtí na západě
města, kde se rozhodlo zůstat namísto přesunu do uprchlických táborů. Oblast přitom
na příliv osob nebyla nijak připravena,
a tak zcela závisí na dodávkách po‑
moci zvenčí. Ne všechny humanitární
organizace však chtějí podstupovat
nebezpečí a mají možnost se k potřeb‑
ným dopravit.
„Většina světových organizací se
do Mosulu, natož na hranici bitevního
pole, nedostane. Nám se to podařilo
díky kolegům z místní partnerské or‑
ganizace RNVDO, kteří mají možnost
do Mosulu vstoupit,“ vysvětlila Helena
Kotková, koordinátorka humanitární
pomoci Charity ČR, která v únoru od‑
jela do Iráku založit misi. Již 1. března
díky ní došlo k zaregistrování Charity u místních úřadů. „V zemi jsme doposud působili
skrze naše partnery, a to od dubna roku 2015. S humanitární pomocí jsme tehdy začali
v provinciích Erbíl a Dohúk, loni jsme se přesunuli do Bagdádu. S vlastní pobočkou pří‑
mo v místě potřeby ale budeme fungovat až nyní. Pomůže nám rozšířit objem pomoci a
zároveň rychleji reagovat na aktuální potřeby,“ doplnila Helena Kotková.
Pomáhejte v Iráku také a přispějte libovolným finančním darem na účet číslo
55660022/0800 s variabilním symbolem 180. Popřípadě zašlete DMS na ve tvaru
DMS CHARITASVET na číslo 87 777. Každá DMS stojí 30 Kč, z toho Charita ČR
obdrží 28,50 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.
 Anna Matysková

Statistika olomoucké
arcidiecéze za rok 2016
(V závorce jsou údaje za rok 2015)

Křty............................................. 4689 (4634)
Biřmování.................................... 1057 (959)
První svaté přijímání............... 2502 (2401)
Počet sňatků.............................. 1369 (1284)
Pomazání nemocných.......24 107 (23 643)
Počet pohřbů........................... 4 880 (5 138)
Počet kněží v činné
duchovní správě.............................315 (323)
Průměrná návštěva
nedělních bohoslužeb........89 363 (91 088)
 (ps)

Zemřela
Karolínka Stehlíková

V předvečer svých 89. narozenin ze‑
mřela 18. března 2017 v Olomouci Ka‑
rolínka Stehlíková, která přes dvacet let
pracovala v kněžském semináři.
Pocházela z české vesnice Girnic
v rumunském Banátu, kde se narodila se
19. března 1928. V roce 1995 přišla k se‑
strám svaté‑
ho Kříže do
Kroměříže.
Tím se na‑
plnila její
celoživotní
touha více žít
s Pánem. Od
března roku
1996 žila
a pracovala pro dobro bohoslovců v Ar‑
cibiskupském kněžském semináři v Olo‑
mouci. V lednu 2017 onemocněla a vrátila
se zpět do Kroměříže.
Poslední rozloučení se zesnulou se ko‑
nalo 23. března 2017 při mši svaté v kapli
Milosrdných sester svatého Kříže v Kro‑
měříži, pak bylo její tělo uloženo na míst‑
ním hřbitově.
 (ps)

Nový předseda
Moravskoslezské
křesťanské akademie

Na valném shromáždění Moravsko‑
slezské křesťanské akademie, které se
konalo 25. února 2017
v Brně, proběhla úprava
stanov a bylo naznače‑
no další směřování aka‑
demie a její spolupráce
s Českou křesťanskou
akademií. Novým předsedou byl zvo‑
len P. ThDr. ICLic. Jiří Koníček (1963),
kter ý pů s obí jako k apl a n d ó m‑
ské farnosti sv. Václava v Olomouci.
 (jpa)
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CENTRUM PRO RODINU

CENTRUM PRO ŠKOLY

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Sva‑
tém Hostýně

Seminář Kostel – význačná budova
naší obce, města

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, tel.: 587 405 292, e‑mail:
zaboj@arcibol.cz

Relaxační pobyt na Svatém Hostýně

Pořádá jej Společenství vdov a vdovců ve dnech 11. až 17. červ‑
na. Součástí pobytu jsou také výjezdy a pěší putování po okolí.
Autobus bude hrazen z dotace Zlínského kraje spolku.
Přihlášky: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, e‑ mail: matice@hostyn.cz, tel.:
573 381 694

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

Seminář Kostel – význačná budova naší obce, města je určen
všem, kdo chtějí získat nápady a materiály k představení chrá‑
mu 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 dě‑
tem různých věkových skupin. Součástí je také nabídka pracov‑
ních listů, které si děti v kostele mohou vyplnit. Koná se 29. dub‑
na (od 10 do 13 hod.) v budově kurie v Olomouci, Biskupské
nám. 2.
Přihlášky: Helena Polcrová, e‑mail: polcrova@arcibol.cz, tel.:
587 405 219 (243)

CENTRUM PRO KATECHEZI

Pouť tatínků a dětí

Zveme tatínky s dětmi na pouť ke svatému Josefovi Dělníkovi
do Dubu nad Moravou, která se uskuteční v sobotu 1. května.
Program začne ve 14 hod. mší svatou v poutním chrámě
Očišťování Panny Marie. Následuje zábavně naučný program
pro děti i tatínky ve formě přehlídky řemesel a tvořivostí a spo‑
lečné posezení u táboráku s opékáním špekáčků.
Bližší informace: Josef Záboj, e-mail: zaboj@arcibol.cz,
tel.: 587 405 292

Víkendový seminář pro snoubenecké páry

Uskuteční se na Svatém Hostýně od 21. do 23. dubna. Na pro‑
gramu jsou čtyři přednášky.
Kontakt: Vendula Kučerová, e-mail: kucerovav@arcibol.cz,
tel.: 587 405 250

Snímek Leoš Hrdlička

Program Katecheze Dobrého Pastýře je určen dětem ve věku
3–12 let: 1. stupeň 3–6 let, 2. stupeň 7–9 let, 3. stupeň 10–12 let.
V České republice je zatím propracováno metodické zázemí
(metodiky + pomůcky) pro věkovou kategorii 3–6 let. Současně
se pracuje na přípravě implementace programu u starších dětí.
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Poutní místo Štípa slaví 400 let od založení
kláštera a kostela

Výročí oslaví štípská farnost v neděli 30. dubna. Slavnost začne
v 10.30 hod. mší svatou, kterou bude sloužit generální vikář olo‑
moucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík. Další program pokra‑
čuje v 14.30 hod. na nedalekém hradu Lukov, kde bude kromě

Snímek Tomáš Bobál

komentované prohlídky a expozic připraven také program pro
děti a mládež (do 18 hod.). Ve štípském kostele bude k vidění
také celý přepis zakládací listiny.

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, 15.15
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.).

Valná hromada Matice svatohostýnské

Novou poutní sezonu na Svatém Hostýně zahájí olomoucký
arcibiskup Mons. Jan Graubner v neděli 7. května mší svatou
v 9 hod. Při této se bude konat také valná hromada Matice sva‑
tohostýnské, při níž budou volby nových členů do výboru a kon‑
trolní komise Matice svatohostýnské.

Pozvánka Rodiny Neposkvrněné

U příležitosti 100. výročí fatických zjevení zve Rodina Neposk‑
vrněné na setkání, které se uskuteční v sobotu 13. května v kos‑
tele sv. Mikuláše ve Višňovom u Žiliny. Na programu budou
mj. dvě přednášky a slavná mše svatá (10.30 hod.).

Dubnové akce na Velehradě

Velikonoční program pro školy
5. – 7. dubna – VDCM – expozice Bible pro malé i velké; pro‑
gram je určen pro děti 1. stupně ZŠ
Beseda o P. Josefu Cukrovi, SJ
9. dubna (16.30) – VDCM – Sál kardinála T. Špidlíka; beseda
k nedožitým 100. narozeninám oblíbeného jezuitského
kněze
Tajemství Codexu Gigas
19. dubna (17.30) – VDCM – Sál kardinála T. Špidlíka; beseda
o největší středověké knize doplňuje výstavu její věrné
kopie (7. dubna – 31. května)
Konference k výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka
20. – 23. dubna – VDCM – Sál kardinála T. Špidlíka
Pouť k výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka
22. dubna – bazilika, VDCM – Sál kardinála T. Špidlíka; součástí
pouti bude přednáška „Otec Špidlík – učitel modlitby“
Velehradský seminář duchovního filmu
23. dubna (16.30) – VDCM – Sál kardinála T. Špidlíka; film „La‑
lie poľné“ lektorsky uvede filmový badatel Petr Slinták
Absolventský varhanní koncert
26. dubna – bazilika; ve spolupráci s konzervatoří P. J. Vejvanov‑
ského v Kroměříži
Více informací: www.velehradinfo.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 a další informace: www.olomouc2017.signaly.cz

Poutní slavnosti v Provodově u Zlína

Po celý rok mše svatá v neděli v 10.15 hod. Poutní sezona začí‑
ná v neděli 7. května hasičskou poutí a končí v neděli 22. října
poutí dušičkovou; v toto období je nedělní mše svatá ještě ve
14.30 hod. Hlavní pouť k slavnosti Panny Marie Sněžné je v ne‑
děli 6. srpna, mše svaté: v sobotu 5. srpna v 17.30 hod., v neděli
7. srpna v 9.00, 10.30 a ve 14.30 hod.

Duchovní obnovy

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečku u Olomouce srdečně
zvou na duchovní obnovy, které mají přímou souvislost s přípra‑
vou na 100. výročí Fatimy:
22. – 23. dubna – téma: Být milosrdný jako Panna Maria (při‑
hlášky do 17. dubna)
30. dubna – 1. května – téma: Sv. Josef – muž živé víry (přihláš‑
ky do 24. dubna)
13. – 14. května – téma: Panna Maria z Fatimy (přihlášky do
8. května)
Program začíná v sobotu 9 hod. mší svatou v bazilice Navštívení
Panny Marie a pokračuje v Norbertinu, zakončení v neděli po
obědě.
Přihlášení na e‑mail: info@premonstratky.cz

Snímek Jiří Husek
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CHARITA

Charita myslí na dočasně i nevyléčitelně nemocné.
Postará se o ně doma
Starší paní žije sama v bytě panelákového domu, a protože
je po cévní mozkové příhodě,
potřebuje rehabilitační cvičení. Zdravotní sestřička šumperské Charity přijíždí jako obvykle, místo cvičení však obě
čeká boj o život. V momentě,
kdy sestřička dorazí, paní dostane záchvat. Rychle! Zavolat
záchranku a masírovat srdce
do příjezdu lékařů. Podaří se,
paní je zachráněna.
Snímek z archivu Oblastní charity Uherský Brod

Domácí zdravotní péče
Domácí zdravotní péče, kterou posky‑
tuje Charita, má smysl. Stará se o lidi, kteří
se nedostanou k lékaři, jiní se zase mohou
zotavovat po nemoci či úraze nebo na‑
opak zemřít mezi svými blízkými – doma.
Podávání injekcí, převazy ran či do‑
provázení při umírání. To a mnohem víc
nabízí služba Domácí zdravotní péče.
Charita ji poskytuje už od počátku 90. let.
V současnosti vyjíždějí za nemocnými či
staršími lidmi v olomoucké arcidiecézi
zdravotní sestřičky z 23 Charit.
„Jen za rok 2015 sestřičky ošetřily
8 218 klientů. Většinou jsou to lidé, kteří
potřebují zdravotní péči, ale přitom na
tom nejsou tak špatně, aby museli zůstat
v nemocnici. Jsou mezi nimi starší lidé,
pacienti po operacích nebo po cévních
mozkových příhodách. Staráme se ale
i o mladší pacienty, například s roztrou‑
šenou sklerózou,“ sděluje Jitka Richtero‑
vá, metodička zdravotních a sociálních
služeb Arcidiecézní charity Olomouc.
Podle ní by bez domácí péče pacienti mu‑
seli do nemocnice či pobytového zařízení.

Snímek z archivu Oblastní charity Přerov

Taková péče by byla nejen dražší, ale pro
spoustu pacientů i stresující, což může
vést ke zhoršení jejich zdravotního stavu.
Doma jsou mezi svými blízkými a jsou
zato rádi. Stejně tak jejich příbuzní.
Zdravotní sestry jsou k dispozici pa‑
cientům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
K některému klientovi dojíždějí dvakrát
týdně, k jinému ale i třeba třikrát za den.
„To je například u lidí, kteří musí pra‑
videlně jíst a dostat dávku inzulínu. I když
frekvenci návštěv a obsah zdravotních
úkonů, které je u pacienta třeba provést,
určuje lékař, sestra musí umět sledovat
všechny klinické projevy onemocnění
a případné komplikace léčby. Musí být
schopna rozpoznat změnu zdravotního
stavu, kdy nemůže předepsaný lék paci‑
entovi podat. Pokud taková změna na‑
stane, musí ihned informovat lékaře, aby
rozhodnul o dalším postupu a nedošlo
tak k poškození pacienta,“ pokračuje Jitka
Richterová. Aktuálně působí pod taktov‑
kou Charity v celé olomoucké arcidiecézi
166 zdravotních sester.
Jedině srdcem, jinak to nejde
Tato práce je velice obtížná, na sestry
jsou kladeny velké odborné požadavky,
musí mít za sebou několikaletou praxi
u pacientů upoutaných na lůžko a musí
umět perfektně řídit automobil, protože si
často razí cestu k pacientům domů nároč‑
ným terénem. Pečovat o nemocné nebo je
doprovázet při umírání je navíc psychicky
náročné. Mnohdy se tak pracovní vztahy
sestřiček a jejich svěřenců prohloubí.
„Taková práce se musí dělat srdcem,
jinak to nejde. Je to naplňující, třeba když
vidíme, že člověk odejde tak, jak si přál mezi svými. Také jeho rodina je spokoje‑
ná, že to všechno s naší pomocí zvládla,“

říká jedna ze sester Charity Šumperk Dag‑
mar Remešová.
Domácí péči se věnuje i Ludmila No‑
váková z Charity Zábřeh, a to už od roku
1994. „Tato práce má smysl a co nás nabije
a povzbudí, to je poděkování. Poděková‑
ní patří ale i rodinám našich klientů, kteří
nám umožní v těžkých chvílích vstoupit
do svého soukromí,“ dodává zábřežská
sestra.
ZAJÍMAVOSTI
Sterilizovat mezi domácími zvířaty
V odříznutých vesničkách se často se‑
střičky dostávají do domácností, kde musí
nejdříve odehnat psy a slepice, občas zaví‑
tají i do domků s hliněnou podlahou. I zde
je třeba udělat pacientovi sterilní převaz
ran nebo odebrat krev.
Kniha živých
Díky ní zůstanou žít již zemřelí pa‑
cienti ve vzpomínkách pracovníků Cha‑
rity Zábřeh. Ti do stránek vepisují, kdy
jejich klient zemřel, a symbolicky mu
zapálí svíčku. Po roce či delší době od
úmrtí pacienta některé zdravotní sestřič‑
ky zavolají pozůstalým nebo je osobně
navštíví.
Domácí zdravotní péče je hrazená
z veřejného zdravotního pojištění. Zdra‑
votní pojišťovna však hradí jen část nákla‑
dů, které tato služba stojí, zbylé náklady
zajišťuje Charita.
Zájemci o zdravotní domácí péči se
mohou informovat u praktického lékaře,
který tuto službu předepisuje. Poukaz na
domácí ošetření obdrží také od lékaře,
který je propouští z nemocnice.
 Karolína Opatřilová
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HLASY A OHLASY
Pěší pouť Fatima – Santiago
de Compostela 2017

Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
zahájili postní dobu

V letošním roce si celý svět připomene 100. výročí
zjevení Panny Marie ve Fatimě. Skupina pěti poutníků
z Čech, Moravy a Slovenska, motivována tímto velkým
výročím, se chystá vykonat pěší pouť do Fatimy v Por‑
tugalsku a pokračovat až k sv. Jakubovi do Santiaga de
Compostely ve Španělsku.
Pouť bude zahájena
bohoslužbou v kapli Pan‑
ny Marie Matky Jednoty
na Velehradě. Dopro‑
vodné vozidlo poutníky
přepraví přes Rakousko,
Itálii a Francii do Španěl‑
ska a Gibraltaru, kde je
uchovávána socha Panny
Marie, Matky Evropy, odkud poutníci zahájí vlastní pěší
putování. Trasa povede přes Sevillu do Lisabonu a odtud
do Fatimy, kam dojdou asi za měsíc, po ujití 725 km.
Po duchovním programu ve Fatimě budou poutníci
pokračovat ve svém putování do Santiaga de Compos‑
tely za sv. Jakubem. Ujdou dalších 500 km. Půjdou po
prastaré jižní poutní cestě z Lisabonu do Santiaga, kde
ukončí své putování v katedrále před hrobem sv. Jakuba.
Zpáteční trasa doprovodným vozidlem povede
přes Francii a Německo. Celková délka pěší části pouti:
1200 km, doba trvání 2 měsíce (květen, červen 2017).
Pouť se uskuteční pod záštitou a s požehnáním
Mons. Jana Graubnera, s podporou Českomoravské
Fatimy v Koclířově a ve spolupráci a s duchovním vede‑
ním Mons. Jana Peňáze.
Zveme všechny příznivce na mši svatou za poutníky
v pondělí 1. května v 8 hod. do kaple Panny Marie, Mat‑
ky Jednoty na Velehradě, po které můžete pěší poutníky
do Fatimy doprovodit na jejich prvním - symbolickém
kilometru z Velehradu směrem na Tupesy.

Letošní postní dobu zahájili studenti, učitelé, vychovatelé a další za‑
městnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži společnou mší svatou
na Popeleční středu v místním kostele Panny Marie. Hlavním celebran‑
tem postní liturgie byl P. Peter Tavel, OP, který v současné době vykonává
funkci děkana Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. Ve své promluvě se velmi otevřeně obrátil na všechny pří‑
tomné studenty a vysvětlil správný pohled na postní dobu, která je pro nás
velkým darem. Je třeba nevnímat toto období jen v souvislosti se zákazy,
sebezápory a omezováním se, ale uvědomit si, k čemu tyto věci mají slou‑
žit, jaký je jejich účel a kam nás mají nasměrovat. Po homilii přijali stu‑
denti i zaměstnanci znamení popelce – symbolu obrácení a změny života.
Postní liturgii doprovodil svým zpěvem sbor AVE pod vedením Michaela
Korbičky.

 PhDr. Karel Kavička
Prostějov

 Marie Kvapilíková, Ondřej Kindl
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

P. Peter Tavel se ještě po mši svaté setkal se studenty třetích ročníků
v aule školy. Zaznělo mnoho dotazů z řad studentů, na které odpovídal
velmi výstižně a jasně. Podněty, doporučení a rady z jeho úst byly velmi
konkrétní a srozumitelné pro současného mladého člověka, na kterého
doléhá tlak z mnoha oblastí dnešní moderní doby.

In memoriam – Jiří Mlčoch
V neděli 22. ledna 2017 v Prostějově zemřel vzácný člověk, který pomohl mnoha lidem – RNDr. Jiří Mlčoch, CSc., vysokoškol‑
ský pedagog a znalec varhan. Narodil se v neděli 21. září 1935 v Prostějově. Vysokoškolské vzdělání získal studiem oboru fyzikál‑
ní elektronika a optika na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Od roku1988 přednášel na katedře jemné me‑
chaniky, optiky a optoelektroniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Napsal kolem deseti vysokoškolských
skript.
Významnou součástí jeho života však byla i hudba. Zásluhou starobrněnského regenschoriho M. Příhody se uplatnil jako liturgic‑
ký varhaník kaple Nemocnice u sv. Anny v Brně. Spolu s Karlem Hradilem vypomáhal v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém
Brně a také v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Pod vedením Karla Bezdíčka se podílel na provedení mnoha figurálních mší.
Uchvátil ho rovněž královský nástroj – varhany, o nichž přednášel účastníkům seminářů Sekce přátel varhan a frekventantům kurzů
pro varhaníky pořádaných Katedrálním vzdělávacím střediskem liturgické hudby a zpěvu v Olomouci.
Publikoval v časopisech našich (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Hudební nástroje, Věda a život) i zahraničních
(Ars Organi). Výsledkem jeho celoživotního zájmu o královské nástroje je publikace Varhany – od teorie k praxi, jež byla představe‑
na veřejnosti během koncertu 29. června 2015 v jezuitském brněnském kostele u příležitosti prvního výročí svěcení nových varhan.
Pro dokreslení možno uvést, že sbíral staré hodiny (byl členem Společnosti přátel starožitných hodin), od svých 10 let choval včely,
posléze i psy (německé vlčáky a výmarské ovčáky).
Rozloučení se zesnulým Jiřím Mlčochem se uskutečnilo 26. ledna 2017 v chrámu Povýšení sv. Kříže, requiem sloužil prostějovský
děkan P. Aleš Vrzala spolu s P. Janem Bejčkem, OSB. Potom byla rakev s jeho ostatky převezena a uložena do hrobu na hřbitově v Pře‑
rově.			
 Karol Frydrych
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Ze života bohoslovců
Večer s tím, který nás nazval přáteli

„Vos dixi amicos“ (Nazval jsem vás přáteli) je krásnou větou
Janova evangelia, kterou si vybral za své biskupské heslo Mons.
Josef Hrdlička. Ve středu 15. února navečer jsme se k němu vydali
jako bohoslovci olomoucké arcidiecéze.

Snímek Lukáš Gelnar

Šlo nám zejména o přátelské setkání u příležitosti jeho
75. narozenin. Nejprve jsme se společně pomodlili nešpory.
Po nich následoval slavnostní přípitek a blahopřání. Otci bisku‑
povi jsme věnovali poukaz na společný výlet na Praděd. Věříme,
že věnovaný výlet bude obdarováním pro něho i pro nás. Při ve‑
čeři se pak rozvinulo srdečné povídání, které nám vydrželo až do
večera. Nechyběl ani zpěv a veselé historky z biskupského i bo‑
hosloveckého života.
Poděkování za tento vzácný čas patří Pánu, který nám ukazu‑
je opravdové přátelství. Jsme také vděčni otci biskupovi a míst‑
ním řeholním sestrám za vřelé přijetí.
 Josef Biernát

Florbalový turnaj
Ve středu 15. března proběhl na půdě Arcibiskupského kněž‑
ského semináře v Olomouci již 5. ročník tradičního florbalového
turnaje. Kromě obvyklých účastníků – týmu z Arcibiskupského
gymnázia v Kroměříži, týmu ze Stojanova gymnázia na Velehra‑
dě a domácího týmu seminaristů, se turnaje premiérově účastnil
i tým z Domečku (kolej pro studenty, kterou spravuje kněžský
seminář). Všichni předvedli na své možnosti kvalitní sportovní
fair‑play hru, ale jak to už na turnajích bývá, někdo musí vyhrát
a ostatní zůstat v poli poražených. Na 4. místě se po sympatickém
výkonu umístilo družstvo z AG v Kroměříži. Naši seminaristé si
statečně a srdnatě vydřeli 3. místo. Černý kůň turnaje, studen‑
ti z Domečku, překvapili svým nasazením a vybojovali 2. mís‑
to. Vítězem turnaje se pak zcela zaslouženě stalo družstvo z SG
na Velehradě. Všem účastníkům, i rozhodčímu patří velké díky
a jménem AKS v Olomouci se těšíme na další ročníky.
 Tomáš Stráník
bohoslovec 1. ročníku

Irsko‑české přátelství
Naši vlast na pár dní (od 10. do 15. března) navštívilo 17 bo‑
hoslovců z Irska a jejich dva představení. První polovinu svého
pobytu strávili v pražském semináři. Také slavili mši svatou ve
svatovítské katedrále, při které se modlili také za náš národ. Pak
se přesunuli do Olomouce, která je velmi příjemně překvapila
nejen vřelým přivítáním od našich bohoslovců, ale také místní‑
mi skvosty, a to jak osudem mučedníka sv. Jana Sarkandera, tak

bohoslovec 1. ročníku

Sedm statečných aneb Hostýnské putování

Ve dnech 10. až 12. března jsme na faře v Dřevohosticích vy‑
prošovali Boží požehnání zejména pro letní působení Antiochie
v Potštátu a ve Stráži pod Ralskem. Program byl převážně du‑
chovní a zahrnoval i pouť na Svatý Hostýn, protože letní akce vy‑
žaduje důkladnou duchovní přípravu. Vždyť bez Božího požeh‑
nání marné lidské namáhání! Na tomto setkání nás bylo poměrně
málo, pouhých sedm „statečných“, ale o to hlouběji jsme ho mohli
prožít. Část modlitební přípravy na letní Antiochii tedy proběh‑
la. Prosíme i vás o modlitby za toto dílo, případně i o osobní účast
na jednom z letních turnusů. Pokud byste se chtěli něco nového
dozvědět o Antiochii, můžete navštívit: www.antiochia.cz
 Milan Werl
bohoslovec 2. ročníku

i architekturou. Následně navštívili Svatý Hostýn, Arcidiecéz‑
ní centrum života mládeže v Rajnochovicích, kde se dozvěděli
o pastoraci mládeže u nás, a také si díky místnímu týmu mladých
mohli pochutnat na tradiční české kuchyni včetně českého piva.
Pak odehráli přátelský turnaj v halové kopané a prožili spolu
s našimi bohoslovci společensko–zábavní večer. Před odjezdem
zpátky na pražské letiště ještě navštívili Velehrad, kde slavili mši
svatou v kapli Panny Marie, Matky jednoty křesťanů a dozvěděli
se o pastoraci a situaci církve u nás. Navíc na tomto cyrilometo‑
dějském poutním místě právě probíhalo setkání biskupů, kněží
a jáhnů moravské církevní provincie, a tak měli možnost se krát‑
ce setkat a pohovořit i s otcem arcibiskupem Janem. Do vlasti
sv. Patrika tak odlétali nadšení z české pohostinnosti a my jsme
také byli rádi, že jsme jim mohli představit naši vlast a zároveň
poznat jejich kulturu a navázat nové kontakty.
 Jiří Šůstek
bohoslovec 5. ročníku

KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ / CENTRUM PRO KATECHEZI

Postní víkend pro muže
První březnový víkend patřil v Arcibiskupském kněžském
semináři v Olomouci již tradičně postní duchovní obnově pro
mladé muže. Víkend, který probíhal v tichu, mlčení a naslouchá‑
ní Bohu, přijelo prožít 53 mladých mužů. O duchovní stránku
obnovy se postaral jezuita P. Miroslav Herold. Při svých promlu‑
vách a meditacích vycházel ze slov Janova evangelia, kde říká
Jan Křtitel o Pánu Ježíši: „On musí růst, já však se umenšovat.“
(Jan 3,30). Nastínil myšlenky o mužství, identitě muže, ale také,
že Bůh je Bohem lásky a potřebuje nás lidi, stejně jako my potře‑

bujeme kolem sebe druhé lidi. Bohu jde o to, abychom ho měli
rádi, v nás se však musí umenšovat naše sebeláska. P. Miroslav je
kněz velmi radostný, komunikativní a také sečtělý, o čemž svědčí
i to, že během celého víkendu k němu neustále přicházeli účast‑
níci ke svátosti smíření či k duchovnímu rozhovoru, a to až do
pozdních nočních hodin. Náplň programu spočívala v přednáš‑
kách, mších svatých, adoraci, přímluvné modlitbě, nebo besedě
s otcem Miroslavem a bohoslovci. Účastníci odjížděli domů na‑
plněni mnoha dojmy a myšlenkami, o kterých mohou dále pře‑
mýšlet a uvádět je do praxe nejen ve svém životě, ale také ve svém
okolí.
 Dominik Kovář
bohoslovec 2. ročníku
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Důvěra v životě katechety

Od 17. do 19 března proběhla na Velehradě pod vedením
P. Karla Moravce rekolekce pro katechety s názvem „Důvěra
v životě katechety“. První přednáška byla inspirována tématem
sv. Josefa, který musel pevně důvěřovat Bohu, prostředníku
(andělovi) a člověku (Marii). Josef tím mohl vytvořit podmínky
pro to, aby se Boží Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi.
A toto se děje pod rouškou všednodennosti a obyčejnosti. Ne‑
volá také nás Bůh k tomu, abychom vytvářeli podmínky pro
růst Božího slova na Zemi?
Druhá přednáška vycházela z pokušení Ježíše na poušti.
Boží Slovo nás skrze tuto událost učí, že není důležité to, co
se nám lidskýma očima jeví jako dobré a užitečné (proměnit
kameny v chleby), ale zásadní je, komu důvěřuji: Otci, nebo po‑
kušiteli? Záludnost pokušitele spočívá většinou v tom, že nepři‑
chází se stoprocentním zlem nebo lží, ale s pravdou, které chybí
pět procent do 100. Proto je důležitá důvěra vůči Otci: že mi
pomůže tuto záludnost odhalit a obstát, anebo že mě zachytí
při pádu.
Třetí přednáška se zaměřovala na Ježíšovu důvěru vůči ry‑
bářům, které zve k následování, a vůči učedníkům, jimž říká: Vy
jste sůl země, vy jste světlo světa. Bůh důvěřuje člověku. Ježíš
mně důvěřuje. Často nás při tom napadají otázky typu: Proč
sis vybral právě mě? Nekazím ti moc tvé dílo? Jenomže Bůh si
rád vybírá slabé. Proč? Protože právě oni vědí, že se nemohou
spoléhat na sebe, ale musí se spoléhat na Boha.
Čtvrtá přednáška povzbuzovala k důvěře v Boží pozornost
v modlitbě ve skrytosti: Bůh si mě všímá, i když nikdo jiný ne.
Vidí mou slabost i mé snažení. V tom je naše jistota a nemusíme
už dál své dobré skutky vystavovat na odiv.
Pátá přednáška nesla název „Důvěra v Boží prozřetelnost“
a vycházela z úryvku Mt 6,25–36, kde Ježíš říká: Nedělejte si
starost o svůj život, o zítřek… Nejprve hledejte Boží království
a ostatní vám bude přidáno. Těmito slovy nás nevybízí k leh‑
komyslnosti a nezodpovědnosti, spíš vyzývá k důvěře při řeše‑
ní všeho, co máme na starosti, a k pohledu z Boží perspektivy.
Tuto poslední přednášku otec Karel uzavřel myšlenkou: I když
jsme už moc unavení, pravý odpočinek a občerstvení najdeme
vždy v Ježíši.
Rekolekci netvořily pouze přednášky, ale její součástí byly
také společné modlitby, osobní rozjímání aj. Informace o tom,
co se dělo v tomto čase, se už nedá jen tak jednoduše přenést na
papír. Proto toho, kdo by chtěl tuto obnovu plně prožít, zveme
k osobní účasti na rekolekci v příštím roce opět na Velehradě.
 Martina Orlovská

Biskup Pavel Konzbul v semináři
Každý měsíc se v kněžském semináři v Olomouci koná víken‑
dová duchovní obnova – rekolekce, kterou 17. a 18. února vedl
nedávno svěcený pomocný biskup brněnské diecéze Mons. Pavel
Konzbul. Rekolekce se účastnili všichni seminaristé i studenti Te‑
ologického konviktu v Olomouci (TK). Samotný program začal
v pátek večer modlitbou k Duchu Svatému a následnou úvodní
promluvou otce biskupa. Nosným tématem se stalo jeho biskup‑
ské heslo: „Cesta, pravda a život.“ V této večerní promluvě se za‑
měřil zvláště na cestu životní. Během soboty následovaly další tři
promluvy. Vyznačovaly se charakteristickým humorem, za kte‑
rým stály hluboké myšlenky a originální přístup k životu.
Program byl zakončen v neděli ranní modlitbou. Po dobu re‑
kolekcí je silencium, to znamená, že se zachovává úplné mlčení.
Tento čas odlišný od běžného života semináře dává bohoslovcům
prostor k modlitbě, rozjímání, četbě a k usebrání.
 Zdeněk Nekula
student TK

Snímek Leoš Hrdlička
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CENTRUM PRO MLÁDEŽ

Mladí lidé nabídli církvi své služby
a vyzvali k otevřenosti
Ve dnech 23. až 26. února 2017 se
v Olomouci sešli na základě pozvání Sekce pro mládež České biskupské
konference mladí delegáti z českých
a moravských diecézí, hnutí, řeholí,
vysokoškolských společenství a spolků se svými biskupy. Společně se modlili a vzájemně diskutovali. Tohoto
setkání mládeže se zúčastnila stovka
delegátů a během čtyř dní je navštívila
většina českých a moravských biskupů. Fórum je součástí 6. Celostátního
setkání mládeže, které se v Olomouci
uskuteční v srpnu letošního roku. Výstupy z jednání budou rovněž zaslány
do Vatikánu, kde příští rok proběhne
biskupská synoda o mládeži.
Snímek Dominik David

Podněty z 5. Celostátního fóra mládeže

Jako zástupci mladých děkujeme za to, že nám církev na‑
slouchá, provází nás a dává nám možnost vyjádřit své ná‑
zory a návrhy. V našich diskuzích se nejčastěji objevovaly
následující myšlenky:

Duchovní život jako osobní setkání s Kristem
• Potřebujeme svědectví života, vzory, osobní nasazení
v modlitbě s důrazem na ztišení.
• Chceme být doprovázeni ve víře a naučit se doprovázet,
proto vnímáme potřebu formace v této oblasti.
• Chybí nám formace a vzdělávání i po přijetí svátostí.
• Zdůrazňujeme potřebu přibližovat mladým lidem Bibli
a systematicky pracovat s dospívajícími ve věku 11 až
15 let.
• Uvítali bychom ustanovení kaplana pro mládež v kaž‑
dém děkanátu/vikariátu, pokud je to možné, měl by být
na jednom místě alespoň tři roky.
Otevřenost a komunikace v církvi
• Jsme ochotni se angažovat nejen pro mladé, ale také ve
společnosti a v životech našich farností (např. zapoje‑
ním do pastoračních rad, pomoc v pohraničních oblas‑
tech), nebojte se do našich rukou vkládat zodpovědnost.
• Nechceme se uzavírat do církve, ale být lidem dnešní
doby nablízku.
• Je pro nás důležitá spolupráce a informovanost mezi
farnostmi, hnutími a organizacemi v církvi.
• Uvítali bychom otevřenější a pravdivější vztahy církve
a společnosti a lepší a intenzivnější komunikaci uvnitř
církve (např. kdyby nám otcové biskupové jasně vysvět‑
lovali důvody svých rozhodnutí, pokud je to možné).
• Prosíme, aby kněží při hlásání učení církve postupo‑
vali jednotně podle oficiálního stanoviska církve a zá‑
roveň přistupovali k lidem individuálně.
• Žádáme rozšíření spolupráce s odborníky (např. psy‑
chology, gynekology, grafiky, programátory…).

CENTRUM PRO MLÁDEŽ
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Média
• Vidíme potřebu vytvořit web(y), který(é) by sdružova‑
l(y): křesťanské recenze (filmy, knihy, divadlo), zdroje
(Radio Vaticana), videa (katecheze), inspirace pro ani‑
mátory (kompendium materiálů), pozvánky na akce, se‑
znamy specialistů a ubytování apod., zvážit, jak pro to
využit Signály.cz
• Chceme větší využití sociálních sítí pro propagaci.
Hlásání evangelia
• Chceme svědčit druhým především svým životem – ne‑
uzavírat se, navázat vztah důvěry, přátelství a lásky, vší‑
mat si druhého člověka a poukazovat na Boha a spole‑
čenství církve.
• Nechceme stavět víru jen na zážitcích, ale žít ji v každo‑
dennosti.
• Jsme kreativní a přejeme si využívat atraktivní formy
evangelizace (hudba, divadla, výstavy…), dbát na to, aby
akce, které děláme, byly kvalitní a systematické, dát dů‑
raz nejen na osobní pozvání, ale i na dobrou propagaci.
• Chceme, aby byly pořádány akce, které jsou přitažlivé,
a to i pro nevěřící, s prostorem pro spontánní diskuzi
a toužíme i po neformálním setkávání s řeholníky, kně‑
žími a biskupy.
• Chybí nám argumentační výbava, a proto potřebujeme
prostor, kde se mladí mohou obeznámit s tématy, o kte‑
rých se v církvi běžně nemluví (např. ženatí kněží, ho‑
mosexualita, anulace manželství, pedofilie).
• Navrhujeme zařazení křesťanských knih do veřejných
a školních knihoven.
• Inspirujme se akcemi, které již fungují a nemají jen du‑
chovní náboj (např. letní brigáda Summer job, english
camp).
Rodina a společenství
• Ze strany církve očekáváme povzbuzení a místo pro se‑
tkávání, protože je třeba podporovat stabilní společen‑
ství, do kterých je možné pozvat nové lidi.
• Nesmíme zapomínat, že společenství by mělo sloužit
církvi a zažívat užitečnost.
• Podporujme různorodost církevních společenství a in‑
spirujme se odlišnými spiritualitami.
• Vyzýváme absolventy kurzů, pořádaných církví, aby na‑
byté dovednosti využívali ke službě.
• Církev prosíme o kurzy pro grafiky a navazující vzdě‑
lávání pro animátory a o zvážení aktualizace přípravy
seminaristů adekvátněji k požadavkům dnešní doby
(management, psychologie…).
• Potřebujeme mít dobré vzory matek a otců, toužíme se
jimi stát i my.
• Považujeme za důležité už s dospívajícími mluvit
o předmanželské ale i manželské čistotě, včetně pod‑
pory přirozeného plánování rodičovství ze strany
církve.
• Žádáme prohloubení spolupráce kněží s man‑
želskými páry při přípravě snoubenců na svátost
manželství.
• Nezapomínejme na to, že být otevřený k životu zname‑
ná chtít děti a že úkolem rodiny je začleňovat děti do
společenství.
Delegáti 5. Celostátního fóra mládeže
V Olomouci 26. 2. 2017
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Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ
DUBEN 2017

1. 4. sobota
9.30 hod. • Zlín – setkání s mládeží olomoucké arcidiecéze
• arcibiskup Jan
15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání (Uherské Hradiště) • arcibiskup Jan
4. 4. úterý
Velehrad – Stálá rada České biskupské konference • arci‑
biskup Jan
7. 4. pátek
9.30 hod. – Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá k Panně
Marii Bolestné • arcibiskup Jan
9. 4. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – Květná neděle • arcibiskup
Jan
13. 4. čtvrtek
9.30 hod. • Olomouc – dóm – Zelený čtvrtek – Missa
Chrismatis • arcibiskup Jan
18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá na památku Ve‑
čeře Páně • arcibiskup Jan
14. 4. pátek
18.00 hod. • Olomouc – dóm – obřady Velkého pátku •
arcibiskup Jan
15. 4. sobota
20.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – velikonoční vi‑
gilie • biskup Josef
		 21.00 hod. • Olomouc – dóm – velikonoční vigilie (křest
dospělých) • arcibiskup Jan

16. 4. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zmrtvýchvstání
Páně • arcibiskup Jan
22. 4. sobota
10.00 hod. • Velehrad – mše svatá k výročí úmrtí kardinála
Tomáše Špidlíka • arcibiskup Jan
14.00 hod. • Žeravice – biřmování • arcibiskup Jan
23. 4. neděle
10.30 hod. • Valašské Klobouky – biřmování • arcibiskup
Jan
23. 4. neděle až 24. 4. pondělí
Špindlerův Mlýn – Národní misijní rada • arcibiskup Jan
24. 4. pondělí až 26. 4. středa
Špindlerův Mlýn – Plenární zasedání České biskupské
konference • arcibiskup Jan
29. 4. sobota
10.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – poutní mše sva‑
tá pro Arcidiecézní charitu Olomouc • biskup Josef
		 10.15 hod. • Svatý Hostýn – XXIV. celostátní pouť hasi‑
čů • arcibiskup Jan
15.00 hod. • Štípa – pouť za obnovu rodin a kněžská povo‑
lání (Vsetín) • arcibiskup Jan
30. 4. neděle
10.00 hod. • Nový Malín – biřmování • arcibiskup Jan
10.30 hod. • Štípa – mše svatá k 400. výročí od zakládací
listiny poutního chrámu • generální vikář Mons. Josef
Nuzík

Uzavřeno k 22. 3. 2017
Změna programu vyhrazena

Poutní místo Štípa u Zlína

Snímek Jiří Husek

