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O L O M O U C K Ý  A R C I D I E C É Z N Í  I N F O R M Á T O R

Arcidiecézní setkání mládeže 
ve Zlíně
S  tématem  „Veliké  věci  mi  učinil 
ten,  který  je  mocný“  se  v  sobotu 
1. dubna 2017 uskutečnilo ve Zlíně 
arcidiecézní setkání mládeže... 
Na 1200 účastníků si během setká-
ní vyslechlo katechezi arcibiskupa 
Jana Graubnera, slavilo mši svatou 
a  zapojilo  se  do  průvodu  ulicemi 
města  při  „Cestě  víry“,  jejímž  vy-
vrcholením se stal muzikál „Až na 
smrt“. Na náměstí Míru toto před-
stavení před zraky obyvatel města 
sehráli  členové  kroměřížského 
společenství TakK.
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Jak to všechno začalo? Spískal to náš anděl jménem Mája:
Na arcidiecézním setkání mládeže v Prostějově v roce 2015 jsem měla možnost prožít 

divadelní křížovou cestu jako divák. Byla jsem do celého děje hluboce vtažena a předsta-
vením uchvácena. Jako animátorku mě napadlo, že by mohlo být dobré toto představení 
zahrát s mladými u nás v děkanátu. Požádala jsem Vojtěcha Juráska, autora scénáře, 
zda bychom mohli jeho představení hrát u nás, a on souhlasil. Následující rok, v postní 
době 2016, jsme již představení hráli u nás ve šternberském děkanátu na děkanátním 
setkání mládeže a na Velký pátek v Uničově v kostele.

Letos jsme hráli šestkrát, pokaždé v kostele. Dvakrát pro základní školy v Litovli. To 
bylo pro nás nezvyklé publikum. Myslela jsem si, že se nám děti budou především smát, 
ale překvapily mě. Když jsem jako anděl Dobra vystoupila na pódium, sledovaly mě upře-
ným a napjatým pohledem desítky očí. Zdálo se mi, že většina dětí byla do příběhu pono-
řena stejně jako my herci. Doufám, že to v dětech zaselo něco nového, třeba malé semínko 
dobra, co v nich zůstane.

Hrála jsem anděla Dobra. Bylo to pro 
mě těžké. Stále jsem měla pocit, že to Dobro 
nehraji dost dobře. Až mi jednoho dne došlo, 
že opravdu dobře bych to zahrála, pokud 
bych byla anděl, nebo svatá žena. Tak jsem 
se přestala tolik snažit a  víc jsem prosila 
Boha o milost, aby skrze mě proudila jeho 
Láska. Kdykoli jsem hrála, pořád jsem při-
tom v duchu myslela na jeho Lásku k nám.

Velkou radost jsem měla z toho, že mezi námi herci vzniklo pevné společenství. Zažili jsme spolu spoustu krásných a veselých chvil 
a prohloubilo to naše přátelství mezi sebou navzájem a s Bohem.

Chodila jsem do dramaťáku a hrála různá představení. Tato divadelní křížová cesta pro mě ale znamenala něco úplně nového, 
hlubšího. Nebylo to totiž jen divadlo, ale i modlitba, rozhovor s Bohem.

Celý koncept hry stál na rozhovoru dobré a zlé strany v postavách dvou židovských mužů, kteří provázejí Ježíše při cestě na Gol-
gotu a v postavě anděla Dobra a anděla Zla, kterého jsme v našem zpracování „roztrojili“. Za těmito hovory se proměňoval živý obraz 
jednotlivých zastavení křížové cesty. Ježíš, Šimon, Marie i Veronika se museli ve čtrnácti změnách stát na chvíli sochami.

Já jsem hrála roli svaté Veroniky. Když jsem běžela s rouškou, abych utřela krev Ježíše, 
uvědomila jsem si, jak musela být odvážná. Je pro mě velkou inspirací. Chci být všímavější 
k potřebám druhých a nebát se pomoci, když bude potřeba. Jeden z nejhezčích okamžiků byl, 
když jsme na konci společně poklekli před oltářem, začali se modlit Otče náš a lidé se k nám 
přidali, v tom jsem zakusila sílu modlitby. Myslím si, že se nám podařilo přiblížit lidem Ježí-
šovo umučení, smrt a zmrtvýchvstání. Jsem moc vděčná za tuto zkušenost.

Díky této hře jsme během postní doby prožili křížovou cestu šestkrát s lidmi v koste-
lích a nespočetněkrát během předchozích zkoušek. Když jsme začínali přemýšlet, že toto 
provedení po minulém roce zopakujeme, museli jsme oslovovat nové mladé herce a spíš 
neherce.

Do tohoto projektu jsem šel trošku bezhlavě a s určitou dávkou zvědavosti, neboť jsem si 
vždycky chtěl vyzkoušet divadlo. Byla to skvělá zkušenost, zakusit práci nervů před předsta-
vením i během hry zvláště, když zjistíte, že máte okno a nevíte, co říci na text kolegy či když se 
vám rozpadá kostým a musíte pokračovat v dialogu, ale hlavně tu radost, když se vše podaří. 
Tyto chvíle mně připomněli, že jsme všichni na jedné lodi a že bez pomoci hereckého kolegy 
tyto situace člověk nezvládne nebo někdy velmi obtížně, což platí i pro život v osobní rovině. 
Role sobeckého žida mi velmi sedla, protože negativní emoce se vyjevuji vždy mnohem lépe 
a také proto, že se v této roli dala více ztvárnit paleta emocí (od přátelských dialogů, urážek, 
až po úsměšky). Díky této roli jsem i více prožíval a zamýšlel se nad počínáním Ježíše Krista 
a podstatou Velikonoc. Ovšem pro mě nejkrásnějším přínosem jsou ty příjemné chvíle, které 
jsem mohl strávit po boku skvělých lidí a především to, že jsme mohli trošku přiblížit ostat-
ním ten velký příběh, který nám změnil životy…

Křížová cesta trochu jinak
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Na titulní straně:
Muzikálem „Až na smrt“ vyvrcholilo 
arcidiecézní setkání mládeže ve Zlíně
Snímek: Člověk a víra

Celá příprava zabrala mnoho času, vět-
šinou jsme studenti, a  dali jsme poslední 
volný čas z  víkendů, abychom nazkoušeli 
celé toto dílo, které bylo pro nás všechny 
obrovským Božím darem. Nikdy nevíte, co 
s vámi udělá to, když příběh jenom nesle-
dujete, ale když jste v něm. Není to jenom 
o tom dobře zahrát divadlo, jak jsem říkala, 
většina z  nás nejsme divadelníci ani pro-
fesionálové, ale když takovým způsobem 
vyprávíte příběh, který žije ve vašem srdci, 
zakoušíte zcela jinou formu prožívání.

Já jsem hrála ducha Zla, přesněji jed-
noho ze tří. Ze začátku si tolik neuvědomu-
jete, o  co jde, snažíte se o  dobré vykonání 
svého úkolu. Jako negativní postava jsem si 
říkala, tyto emoce se projevují jednoduše-
ji. Ale když máte vyvolat v  lidech mraze-
ní a různé myšlenky, tak v důsledku běhal 
mráz po zádech mně samotné. Když jsem 
se s každým zastavením poslouchala a více 
vnímala, co jako ten Zlý říkám, jak mlžím, 
lžu, zpochybňuji Boží existenci, beru na-
ději, uvádím touhu po štěstí „na správnou 
míru“… A když jsem se měla v závěru naprosto zhroutit a propadnout nejdřív zoufalství 
z Kristova vítězství a hned potom upnout svoji prohru k  jinému cíli, k věčné nenávisti 
k člověku, byla jsem po každém představení vyčerpaná. Touto rolí a konfliktem s andě-
lem Dobra, jsme nazývali věci pravými jmény. Uvědomila jsem si, jak je hrozný, jak je 
sofistikovaný, jak všude hlásá smrt pod lží života a jak je Ďábel pořád přítomný a „nikdy 
se nevzdá“, a taky jsem si uvědomila, jak moc si musím vážit Ježíšovy lásky, lásky, která 
zvítězila nad smrtí, a že díky ní můžeme žít.

Letos jsme naše vystupování zmodernizovali a všichni jsme hráli s „ mikrofony za 
uchem“, ale rázem jsme měli o  oblast starostí navíc. Nicméně v  tomto nás podpořili 
naši rodiče zvukařsky schopní a v mnohém dalším za námi stál náš kněz P. Miroslav 
Bambuch.

Musím říci, že jsem vděčný, že jsem mohl být do tohoto díla mladých zapojen. (Tatí-
nek, který nám zajistil veškerou zvukovou výbavu a při představeních zvuk obsluhoval.) 
A i když jsem viděl představení několikrát, po každé mi běhal mráz po zádech a vždycky 
se mi v několika momentech vehnaly slzy do očí.

Nakonec to všechno i vypadalo profesionálně, ale hlavně byl celý tento projekt pod 
profesionální ochranou Boží dlaně, která nad námi držela stráž po celou dobu.

Za to jsme vděčni, dalo nám to mnoho a posílilo také naše společenství. Hrajte spo-
lečně divadlo, má to cenu.

Zlo – Eliška Kořenková, Dobro – Mája Osičková, Žid – Jakub Smyčka, Veronika – 
Zdislava Putnová, Zvukař  – Miroslav Kořenek, Autoři projektu  – mládež děkanátu 
Šternberk   Eliška Kořenková

LI ST Z K ALENDÁŘE

Květen 2017
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AKTUALIT Y

V Kroměříži byla zahájena turistická sezona 
a symbolicky předány zámecké klíče

V hanáckých Athénách, Kroměříži, bylo v pátek 7. dubna 2017 pořádně živo. 
Začaly zde známé Poutní dny, skončil významný projekt restaurování spolufinan‑
covaný z tzv. Norských fondů a symbolickým předáním klíčů se završil porestituč‑
ní proces předávání zdejšího zámku, někdejší rezidence olomouckých arcibiskupů.

Poutní mše svatá k Panně Marii Sedmibolestné v kostele sv. Mořice tradičně zaha-
jující Poutní dny odstartovala celodenní maraton akcí, který dnes soustředí pozornost 
na jedno z důležitých „epicenter“ církevního, kulturního i turistického života v ČR. Sou-
částí letošního dvoudenního programu je zpřístupnění výstavy „Pod kůží Marsya“, vě-
nované restaurátorovi a malíři Františku Syslovi, a také otevření Kabinetu kresby a gra-
fiky ve výtvarné expozici kroměřížského zámku, kterou spravuje Arcidiecézní muzeum 
v Olomouci.

Významným bodem pátečního programu pak bylo také slavnostní ukončení pro-
jektu „Obnova vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži“. Při 
této příležitosti, které se zúčastnili zástupci olomouckého arcibiskupství, norského vel-

vyslanectví, minister-
stva financí, Národního 
památkového ústavu 
a Muzea umění v Olo-
mouci (pod něž spadá 
i  zmíněné Arcidiecéz-
ní muzeum), též došlo 
k  symbolickému pře-
dání klíčů mezi olomo-
uckým arcibiskupstvím 
a  Národním památko-
vým ústavem. Olomo-
ucký arcibiskup Mons. 
Jan Graubner a  ředitel 
územní památkové 
správy Kroměříž Jan 
Slezák tímto symbolic-

ky zakončili jednání mezi arcibiskupstvím a památkáři o správě zámku, který byl spolu 
se sousední Podzámeckou zahradou navrácen církvi v rámci tzv. církevních restitucí. 
Objekt bude i nadále přístupný návštěvníkům či milovníkům umění a nadále bude ve 
správě památkářů, kteří v něm rovněž mají své územní pracoviště.

„Dnes, kdy byly předány klíče od Arcibiskupského zámku v Kroměříži Arcibiskup-
ství olomouckému, se završil restituční proces, který trval velmi dlouho - dva a půl roku. 
Zámek byl spravován doposud Národním památkovým ústavem a působí zde Muzeum 
umění Olomouc, a to bude dále pokračovat. Je to završení toho procesu a nové pokra-
čování započatého díla, které nás těší,“ řekl k tomu novinářům generální vikář Arcibis-
kupství olomouckého Mons. Josef Nuzík. Podle ředitele kroměřížského pracoviště NPÚ 
Jana Slezáka návštěvníci nepocítí žádnou změnu. „Nadále budeme zámek i Podzámec-
kou zahradu spravovat, ale pro arcibiskupství, ne pro stát. NPÚ podepsal s arcibiskup-
stvím smlouvu o služebnosti,“ doplnil informace Slezák.  Jiří Gračka

Návrat duchovní péče  
do nemocnic

Po listopadu 1989 se duchovní služ‑
ba postupně vrátila do armády, vězeň‑
ství, policie a  nyní konečně také i  do 
nemocnic. Je pravdou, že v  současné 
době ve většině velkých státních ne‑
mocnic je duchovní služba nemocným 
poskytována. Závisí však na vstřícnosti 
nemocničního vedení a  dosud neexis‑
tovala právní norma, jež by působení 
duchovních v tuzemských nemocnicích 
zakotvovala.

Ačkoli se církve mezi sebou již dávno 
dohodly, jak by nemocniční kaplan měl 
fungovat a  jaké by měl mít vzdělání, do-
sud neexistovala norma, podle níž by se 
tato služba řídila a  byla garantována její 
kvalita.

Je proto potěšitelné, že Ministerstvo 
zdravotnictví České republiky přišlo 
s  Metodickým pokynem o  duchovní péči 
v  lůžkových zařízeních poskytovatelů 
zdravotní péče. Tento dokument vstoupil 
v  účinnost 13.  dubna  2017, tedy symbo-
licky před Velkým pátkem.

Metodický pokyn v první řadě vyme-
zuje pojmy duchovní péče v  lůžkových 
zdravotnických zařízeních včetně cílů 
a zásad této formy péče. Kaplanem (kap-
lankou) podle něj může být člověk, který 
má dokončené teologické vzdělání ma-
gisterského stupně a absolvoval kurz ne-
mocničního kaplanství. Musí rovněž mít 
nejméně tři roky praxe v obecné pastorač-
ní péči. Nemocniční kaplan je jmenován 
na základě společného pověření Českou 
biskupskou konferencí a  Ekumenickou 
radou církví v České republice. Metodic-
ký pokyn také upravuje přístup k nemoc-
ničním kaplanům ze strany zdravotnic-
kého personálu a stejně tak se týká jejich 
mlčenlivosti o  skutečnostech, které mají 
osobní nebo důvěrný charakter.

„Jako dlouholetý ředitel nemocnice si 
uvědomuji důležitost a  nezastupitelnost 
duchovní péče, zejména pro těžce nemoc-
né pacienty, seniory a jejich rodiny. Svou 
velkou roli hraje i  pro samotné zaměst-
nance nemocnice. Jsem rád, že takový 
metodický pokyn máme konečně v ruce. 
Vyjasní například i požadavky na kvalifi-
kaci nemocničních kaplanů, ale co je nej-
důležitější, Ministerstvo zdravotnictví ČR 
na základě tohoto pokynu zřídí Radu pro 
duchovní péči, která bude řešit koncepční 
otázky duchovní péče v lůžkových zaříze-
ních,“ uvedl ministr zdravotnictví Milo-
slav Ludvík.

Nemocniční kaplani (kaplanky), kte-
rých je dnes v České republice přes stov-

ku, poskytují duchovní, pastorační a  ná-
boženskou péči pacientům, jejich blízkým 
i  jejich pečovatelům, zaměstnancům 
a dobrovolníkům v nemocnicích, v hospi-
cích a jiných zdravotnických a sociálních 
zařízeních, a to všem, kteří o ni požádají.

Podle statistických údajů za rok 2016 
je o služby nemocničních kaplanů čím dál 
větší zájem. Pacienti je žádali v 73 procen-
tech o  rozhovor, ve 23 procentech chtěli 

svátosti a čtyři procenta požádala o mod-
litbu. Pacient s  kaplanem mluví jinak, 
i  když možná o  stejných tématech, než 
s lékařem či sociálním pracovníkem.

Čeští nemocniční kaplani jsou v sou-
časnosti sdruženi ve dvou organizacích – 
Asociaci nemocničních kaplanů (ANK) 
a Katolické asociaci nemocničních kapla-
nů v ČR (KANK).  Josef Pala
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Biskup Hrdlička obdržel cenu Olomouckého kraje 
za přínos kultuře 

Jedenáctý ročník prestižní události, která si klade za cíl ocenit a zviditelnit ty 
nejlepší na poli kultury v  regionu, proběhl 5.  dubna  2017 v  Moravském divadle 
Olomouc. Do dvorany slávy byl za celoživotní přínos v oblasti kultury uveden eme‑
ritní pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička.

„Dnes oceníme ty, kteří se nesmazatelně zapsali do uměleckého života v Olomouc-
kém kraji a ovlivnili regionální kulturu. Věřím, že tato anketa je nesmrtelná, protože mi-
mořádných osobností má kulturní scéna v Olomouckém kraji mnoho a s postupem roků 
jich neubývá, naopak,“ řekl v úvodu slavnostního večera hejtman Ladislav Okleštěk.

Do dvorany slávy byl za ce-
loživotní přínos v oblasti kultury 
uveden Mons. Josef Hrdlička  – 
osobnost duchovního, kultur-
ního, uměleckého a  hudebního 
života. Podílel se na rozvoji cír-
kevního školství a je překladate-
lem i  editorem světové poezie. 
Cenu za něho převzal generální 
vikář Mons. Josef Nuzík.

Mons. Josef Hrdlička (nar. 
19. ledna 1942), který letos osla-
vil významné životní jubileum, 
je morální autoritou, respekto-
vanou osobností a nedílnou sou-
částí duchovního, kulturního, 
uměleckého a hudebního života. 
Zasloužil se o rozvoj církevního 
školství, inicioval a  realizoval 
řadu hudebních, uměleckých, 
kulturních a  literárních počinů 
a  dlouhodobě podporuje vyso-
koškolskou pastoraci v Olomou-
ci. Znám je souborem překladů 
ze světové duchovní literatury 
a poezie. Zmiňme alespoň sbír-
ky Démant a  slza (1999), Svíce 
uvnitř (2002), Souzvuk barev 
(2004, výbor z  poezie G. K. 
Chestertona), Dva zdroje morál-
ky a náboženství (2007, překlad 
knihy Henryho Bergsona), Hoří-
cí dítě a jiné básně (2008, výbor 
z díla Roberta Southwella) nebo 
Jsem výšleh z ohně k ohni (2016, 
výběr z básní Gerarda Manleyho 
Hopkinse). Uspořádal výběr ze 
světové a  české literatury Mezi 

setbou a sklizní: slovesné umění a krásná literatura v rodinné katechezi (2012). Je auto-
rem knih Stručná homiletika (1991), Strmou stezkou (1997), Pane, ty víš všechno (2004), 
Probuď se, citero a harfo (2006), ve spoluautorství pak vyšla kniha Básně a místa: eseje 
z poezie (2015). Textařsky spolupracuje se Zdeňkem Pololáníkem. Je autorem řady du-
chovních písní pro Kancionál. Naposled se autorsky podílel na libretu opery Noc plná 
světla, která vznikla na motivy divadelní hry proslulého francouzského dramatika Paula 
Claudela. Světová premiéra se konala v Olomouci roku 2013.

Mons. Josef Hrdlička je rodákem z  Velkých Opatovic. Pro střední škole pracoval 
nejprve v dělnické profesi. Pro své náboženské smýšlení mohl vysokoškolská studia za-
počít teprve roku 1967. Kněžské svěcení přijal roku 1972. V duchovní službě působil 
např. v Ostravě, Hoštejně či Liptani. Od dubna 1990 je pomocným biskupem olomouc-
kého arcibiskupa a děkanem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. V rám-
ci České biskupské konference je členem Komise pro liturgii, kterou dlouhodobě vedl 
a dosud zastával i funkci předsedy Rady pro kulturu a památky.  Martin Kučera

Ostrava má nejmladšího 
českého biskupa

Papež František jmenoval 7.  dub‑
na  2017 novým pomocným biskupem 
ostravsko ‑opavským (prvním v historii 
diecéze) a  zároveň titulárním bisku‑
pem thuccským dosavadního generál‑
ního vikáře ostravsko ‑opavské diecéze 
Mons. Mgr. Martina Davida.

Mons. Mgr.  Martin David se narodil 
15. srpna 1970 v Čeladné v okresu Frýdek-
-Místek. Po maturitě na Středním odbor-
ném učilišti strojírenském v  Kopřivnici 
začal pracovat jako mechanik strojů a za-
řízení ve Státním podniku Tatra Kopřiv-
nice.

Od roku 1991 začal při zaměstnání 
dálkově studovat teologii na Cyrilome-
todějské teologické fakultě Univerzity 
Palackého v  Olomouci, kde byl od roku 
1994 přijat k dennímu studiu teologie. Po 
ukončení studia v roce 1999 nastoupil jako 
jáhen ve funkci prefekta do Teologického 
konviktu v Litoměřicích. Kněžské svěcení 
přijal 24. června 2000 v katedrále Božské-
ho Spasitele v  Ostravě z  rukou biskupa 
Mons. Františka Václava Lobkowicze.

Jako farní vikář po té působil ve far-
nosti u  konkatedrály Nanebevzetí Panny 
Marie v  Opavě. V  roce 2002 byl jmeno-
ván administrátorem farnosti Stěbořice 
a  excurrendo administrátorem farnosti 
Hlavnice. V  roce 2008 ho biskup Mons. 
František Václav Lobkowicz jmenoval 
generálním vikářem ostravsko -opavské 
diecéze.

Nový biskup přijme biskupské svě‑
cení v neděli 28. května 2017 v katedrá‑
le Božského Spasitele v Ostravě.

Jmenováním nového biskupa Mar-
tina Davida se zvýšil počet katolických 
biskupů v  České republice na 19 v  no-
vodobé historii České republiky, z nichž 
pět je biskupů emeritních.  Josef Pala

Snímek Leoš Hrdlička
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Seminář pro vedoucí  
Farních evangelizačních 

buněk
Ve dnech 31. března až 1. dubna pro‑

běhl v domě Komunity Blahoslavenství 
v  Dolanech u  Olomouce seminář pro 
vedoucí Farních evangelizačních bu‑
něk (FEB) na téma „Pět dynamik růstu“. 
FEB působí v olomoucké arcidiecézi již 
šest let. Ve FEB je každý z členů učední‑
kem misionářem, který je povolán do‑
provázet bratra nebo sestru, aby rostl 
v křesťanské zralosti.

Dvoudenní seminář pod vedením 
P.  Maria Saint -Pierra z  Kanady působí-
cího ve Francii, který se již 20  let věnuje 
formaci laiků a  kněží k  evangelizaci po 
celém světě, nabídl všem účastníkům jed-

noduché nástroje, jak růst v  pěti oblas-
tech, tzv. dynamikách růstu – v modlitbě, 
bratrství, evangelizaci, službě a  formaci. 
Všichni měli možnost si okamžitě a prak-
ticky vyzkoušet, jak tyto metody fungují, 
a  získat tak vlastní zkušenost, že změna 
je nejenom možná, ale dokonce i  reálně 
uskutečnitelná.

Účastníci byli silně povzbuzeni.  
Věřím, že překvapení a  údiv nad tím, že 
existují tak jednoduché nástroje k  růstu 
jednotlivců, společenství i celé církve vy-
střídá snaha a odhodlání na tomto růstu 
osobně pracovat. Pak můžeme věřit tomu, 
že církev u nás poroste.

 P. Vojtěch Koukal

Svatohostýnský 
kalendář 2018

V minulých dnech vydala Matice sva-
tohostýnská svůj tradiční stolní Svatohos-
týnský kalendář na rok 2018 s přehledem 
poutí.  (jpa)

Pohřeb kardinála Miloslava Vlka 
V pražské katedrále se v sobotu 25. března 2017 konal pohřeb emeritního praž‑

ského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka. Na poslední cestě zesnulého přišlo 
vyprovodit okolo dvou tisíc lidí, včetně zahraničních hostů. Byli mezi nimi také 
někteří členové vlády. Pohřbu se naopak nezúčastnil prezident Miloš Zeman, jehož 
kardinál Vlk po svém odchodu z čela české katolické církve opakovaně kritizoval.

V  úvodu zádušní bohoslužby, kterou vedl pražský arcibiskup kardinál Dominik 
Duka, zazněl úryvek z poslední vůle zesnulého: „Na všechny se obracím s prosbou za 
odpuštění mých chyb a hříchů, kterými jsem je pohoršil, a negativního jednání, kterým 
jsem jim – třeba nechtěně – ublížil...“

Kázání pronesl emeritní plzeňský biskup František Radkovský, dlouholetý přítel 
a spolupracovník zesnulého.

„Byl vytrvalým a odvážným bojovníkem za svobodu, právo a spravedlnost pro cír-
kev, a to nejen v době komunistické totality, ale i v době, kdy už měl odpovědnost za 
celou církev u nás jako pražský primas a předseda biskupské konference. Tehdy to měl 
často ještě těžší, protože nesl velkou odpovědnost, která ho tížila, jak mi sám řekl,“ řekl 
biskup Radkovský.

Hovořil také o Vlkově osudu za komunistického režimu, kdy nesměl oficiálně vy-
konávat kněžské povolání a v letech 1978 až 1988 se živil jako umývač oken a archivář. 
„Nicméně léta totality byla pro něho stálou zkouškou, protože se svou přímou a energic-
kou povahou byl pro tehdejší režim a jeho strážce velkým nepřítelem a oni mu to dávali 
velmi pocítit,“ dodal Radkovský.

Apoštolský nuncius v Praze Giuseppe Leanza přečetl kondolenci od papeže Fran-
tiška. „Vzpomínám s obdivem na jeho houževnatou věrnost Kristu nehledě na útrapy 
a  pronásledování církve. Vždy podporoval opravdovou obnovu církve,“ napsal Svatý 
otec.

Poslední rozloučení se zesnulým kardinálem Miloslavem Vlkem před spuštěním jeho 
rakve do arcibiskupské hrobky v katedrále, vykonal olomoucký arcibiskup Jan Graub-
ner. V hrobce již spočívají kardinálovi předchůdci na svatovojtěšském stolci – František  
Tomášek (1899–1992) a Karel Kašpar (1870–1941).  Josef Pala

Formační seminář pro kněze
Na konci března se uskutečnil v domě Komunity Blahoslavenství v Dolanech 

u  Olomouce dvoudenní formační seminář pro kněze na téma „Pastorační vize“. 
Vedl jej P. Mario St. Pierre, původem z Kanady, který momentálně působí ve Fran‑
cii. Otec Mario se již desítky let zabývá studiem a pedagogikou růstu v církvi. Sám 
je autorem metodiky a  pedagogiky, která podporuje růst společenství v  církvi. 
V rámci tohoto tématu rozvíjí kromě jiných, také téma vůdcovství, delegace a pas‑
torační vize.

Seminář pro kně-
ze v Dolanech měl za 
cíl představit na pří-
běhu knihy Nehemi-
áš jednotlivé etapy 
procesu vize  – od 
jejího přijetí, defino-
vání, přes realizaci, 
zvládání odporu až 
po radost z naplnění 
vize a  její plodnosti. 
Originalitou přístu-
pu otce Maria není 
pouze téma, v našem 
církevním prostředí 
nové, ale i  jeho me-
toda výuky. Přednáš-
ku vždy kombinuje 
s  praktickým cviče-
ním, které napomáhá k  osvojení poznatku a  dává zažít okamžitou aplikaci do praxe. 
40 kněží (z toho asi 20 z olomoucké arcidiecéze), kteří se letošního semináře účastnili, 
velmi oslovilo téma i způsob jeho předání. Na závěr vyjádřili vděčnost za nástroj pro 
pastoraci, kterého se jim v podobě vysvětlení procesu vize dostalo. Otec Mario by měl 
zavítat do České republiky také příští rok, aby navázal na svou formaci a obohatil tak náš 
kontext originálními přístupy, jejichž cílem je růst církve a výchova učedníků misionářů 
v duchu výzvy papeže Františka.   P. Vojtěch Koukal
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Rady biskupských konferencí se sešly  
nad tématem katecheze

Stálé rady České biskupské konference (ČBK) a Konference biskupů Slovenska 
(KBS) se 4. dubna 2017 sešly ke společnému zamýšlení se nad tématem katecheze 
a  křesťanské výchovy. Na dopolední velehradské setkání pak navázala separátní 
jednání stálých rad jednotlivých konferencí.

Situaci v oblasti katecheze na Slovensku členům stálých rad představil košický arci-
biskup, metropolita Bernard Bober, který vede Komisi pro katechezi a školství při KBS, 
a Martin Michalíček, ředitel Diecézního katechetického úřadu v Nitře. Český pohled na 
katechezi a křesťanskou výchovu prezentovali biskup Pavel Konzbul a ředitel Kateche-
tické sekce ČBK Mariusz Kuźniar.

„Hovořili jsme především o  zkušenostech, které máme s  katechezí a  učením ná-
boženství na státních veřejných a  církevních školách, o našich těžkostech i úspěších. 
Myslím, že to bylo obohacující setkání,“ přiblížil program pro Radio Proglas arcibiskup 
Bernard Bober.

Mariusz Kuzniar řekl mj., že církev v Česku a na Slovensku čelí podobným výzvám – 
například globalizaci či postupující sekularizaci. „Je velice důležité umět to kérygma 
podat takovým způsobem, aby to bylo srozumitelné dnešnímu člověku.“

Konkrétním výstupem jednání je záměr uspořádat společný seminář o  katechezi, 
který se uskuteční 20. února 2018 v Olomouci.

Podle údajů z roku 2016 u nás působí 1 500 katechetů, nepovinný předmět nábožen-
ství v roce 2015 ve školách navštěvovalo celkem 38 843 žáků a studentů. Dalších zhruba 
16 000 dětí a  mladých lidí absolvuje výuku náboženství mimo školu (např.  na farách 
a jinde).   (čbk)

První kříž na Baťově v Otrokovicích 
V  otrokovické části Baťov byl 6.  dubna  2017 požehnán nový kříž, který stojí 

v zahradě azylového domu Samaritán. Kříž slavnostně požehnal prezident Arci‑
diecézní charity Olomouc Mons. Bohu‑
mír Vitásek spolu s otrokovickým fará‑
řem P. Josefem Zelinkou.

„Umístěním chceme uživatelům azy-
lového domu Samaritán nabídnout také 
duchovní dimenzi lidského života. Kříž ale 
může mluvit ke všem a  je symbolem na-
děje. Přejeme si, aby pro nás všechny byl 
tento kříž symbolem spojení nebe se zemí 
a symbolem spojení lidí navzájem,“ vyjád-
řil Aleš Jaroš, vedoucí služeb pro lidi bez 
domova Samaritán.

Mohutný dubový kříž, vysoký 3,5 m, se 
zapuštěnou siluetou Krista, v zahradě azy-
lového domu je vůbec prvním sakrálním 
objektem tohoto typu na Baťově. Vytvořil 
jej umělecký řezbář Martin Cigánek z Va-
lašských Klobouk, kovářsky jej uchycen 
k zemi Eduard Vyoral ze Zlína-Malenovic.

Azylový dům Samaritán spadá pod ot-
rokovickou Charitu sv. Anežky a je určen 
lidem bez přístřeší. Lidem bez domova 
zde poskytují jídlo i nocleh.  (ps) 

Valašské Klobouky přispěly 
na pořízení nových varhan 

do pražské katedrály
Město Valašské Klobouky podpo‑

řilo symbolickou jednou korunou za 
každého svého občana pořízení nových 
varhan pro katedrálu sv.  Víta, Václava 
a Vojtěcha v Praze.

Toto valašské město tak vyslyšelo 
žádost, kterou v  otevřeném dopise sta-
rostům všech českých obcí a  měst zaslal 
pražský arcibiskup kardinál Dominik 
Duka. Slavná katedrála byla dostavěna 
v roce 1929, ale do dnešních dní tato nej-
významnější sakrální stavba naší země 
nemá dostačující varhany. Díky sbírce, 
která během prvního čtvrtletí letošního 
roku nashromáždila už třetinu potřebné 
částky, by se měly v budoucnu v katedrále 
nové varhany přece jen rozeznít.

„V minulosti se český národ semknul 
a sjednotil při sbírkách na významné kul-
turní počiny již mnohokrát. Katedrálu 
sv.  Víta považujeme za náš národní kle-
not, na který bychom měli být hrdí, a pro-
to radní souhlasili s podpořením sbírky na 
nové varhany částkou pět tisíc korun, kdy 
za každého občana je darována symbolic-
ká jedna koruna,“ uvedla starostka Eliška 
Olšáková.

K pořízení nových varhan je zapotře-
bí částka 100 milionů korun. Nadačnímu 
fondu Svatovítské varhany se dosud díky 
darům desítek obcí, měst a  ostatních 
sponzorů podařilo získat 24 milionů ko-
run.  (jpa)

Desátý putovní tábor  
zavede letos ministranty  

do Prahy
Ministranti, kteří chodí alespoň do 

4. třídy ZŠ, jsou zváni na desátý letní 
putovní tábor. Uskuteční se ve dnech 
17. až 20.  července a  účastníky tento‑
krát zavede do Prahy. Součástí bude 
prohlídka pamětihodností v  hlavním 
městě i okolí, hry, mše svaté i modlitby.

Na programu prvního dne je cesta au-
tobusem z  Hulína do Prahy, po cestě se 
ministranti zastaví v  rodišti sv.  Zdislavy 
v Křižanově a budou zde slavit mši svatou. 
Po příjezdu do hlavního města se ubytují 
u kapucínů na Hradčanech a prohlédnou 
si kostel Panny Marie Sněžné.

Na druhý den je plánováno pěší puto-
vání podél Vltavy a  Slapské přehrady do 
Poličan, do kláštera Naší Paní nad Vlta-
vou. Středa bude patřit návštěvě kostela 
Pražského Jezulátka a prohlídce památek 
v okolí Vyšehradu a ve čtvrtek, ještě před 
odjezdem, navštíví ministranti katedrálu 
sv. Víta a pamětihodnosti na Hradčanech.

 (ado)
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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

RAFT camp 2017 „s Ježíšem proti proudu“
Křesťanský camp pro mladé (16 až 25 let), se uskuteční o letních 
prázdninách od 30.  července do 5.  srpna na ADCŽM Přístav 
v  Rajnochovicích. Součástí programu jsou katecheze, diskuze, 
svědectví, workshopy, společná modlitba, zajímaví hosté a mno-
ho dalšího.
RAFT je křesťanský camp pro mladé. Inspiraci čerpá z akcí, jako 
jsou JUMP, ENTER camp, nebo RUNWAY. Letos se koná už po-
čtvrté. Jeho smyslem je dát mladým lidem možnost prohloubit 
a posílit víru v Boha prostřednictvím katechezí, diskusí, svědec-
tví, společné modlitby a společenství církve.
Další informace a přihlášky: www.mladez.ado.cz

Poutní zájezd zavede ovdovělé  
do památek UNESCO

K  pouti na Zelenou horu u  Žďáru nad Sázavou, do Českého 
Krumlova a do rakouského Lince zve všechny zájemce Společen-
ství vdov a vdovců ve Zlíně. Zájezd se uskuteční 12. a 13. května, 
duchovní doprovod bude poskytovat P. Vojtěch Kološ. Cena zá-
jezdu činí 1850 korun a zahrnuje dopravu, nocleh, večeři, snída-
ni a vstupné.
Přihlášky: Iva Musilová, e -mail: ovdoveli@email.cz, tel.: 
777 340 347

Malá pouť za velké věci
Zveme všechny na první letošní pouť za víru v našich rodinách, 
která se uskuteční 14. května (další 11. června) a povede od ka-
tedrály sv.  Václava v  Olomouci do baziliky Navštívení Panny 
Marie na Svatém Kopečku u Olomouce.
Kontakt: Peter Markovič, e -mail: markovic@arcibol.cz, tel.: 
587 405 293

Pouť pro nezadané
Zveme nezadané věřící na pěší pouť na Svatý Kopeček u Olo-
mouce v  neděli 14.  května. Začátek v  12.30 hod. u  katedrály 
sv. Václava v Olomouci vede do baziliky Navštívení Panny Marie 
na Svatém Kopečku na mši svatou v 15 hod.
Bližší informace: tel.: 587 405 250, e -mail: reznickova@arcibol.cz

Pouť rodin a modliteb za nejmenší
Koná se na Svatém Kopečku u Olomouce v neděli 21. května. 
Hlavním celebrantem mše svaté v 10.30 hod. bude Mons. Josef 
Hrdlička, po mši svaté bude v ambitech následovat občerstvení, 
koncert a program pro děti.
Kontaktní osoba: Mgr.  Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e -mail: 
zaboj@arcibol.cz

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: Mgr.  Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e -mail: 
zaboj@arcibol.cz

Víkend pro nezadané
Zveme mladé křesťany ve věku od 25 do 40 let na seznamova-
cí víkend do Velkých Losin. Akce se uskuteční ve dnech 9. až 
11.  června na faře. Součástí programu bude seznamovací hra, 
pomoc na faře, duchovní program, výlet, vzájemné sdílení 
se apod. Na přípravě jídla se budeme společně podílet. Na se-
tkání je potřeba se předem přihlásit (nejpozději do 22. května), 
cena 750 Kč.
Bližší informace a přihlašovací formulář: www.rodinnyzivot.cz
Kontaktní osoby: Marcela Řezníčková nebo Markéta Matlo-
chová, tel.: 587 405 250, e -mail: reznickova@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

Ženy na pouti života  
v létě na Svatém Hostýně

Pobyt je určen pro ženy všech věkových skupin, vdané, svobod-
né, rozvedené i vdovy, které prožívají obyčejný život a znají i tře-
ba problémy v rodině, v práci, s dětmi menšími nebo už dospělý-
mi, nebo prodělaly těžkou nemoc, zažily úmrtí někoho blízkého 
a podobné situace apod. Setkání bude bez dětí.
Začátek ve středu 26. července večer, závěr v neděli 30. července 
odpoledne.
Kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250, e -mail: 
reznickova@arcibol.cz

Skripta pro společenství rodin a seniorů
Společenstvím rodin, manželů a seniorů nabízíme nová skripta 
pod názvem „Naši národní světci“, která obsahují náměty pro 
deset setkání během kalendářního roku 2017 (bez letních prázd-
nin). Materiály nabízíme ke stažení na www.rodinnyzivot.cz 
(pdf: 3,48 MB), také budou k dispozici v Centru pro rodinný ži-
vot 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
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Knižní nabídka
Dvě vědecké – odborné publikace

Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka (Miroslav Vepřek)
Pod názvem Hlaholský misál je znám soubor liturgických textů 
římskokatolického ritu v nové církevní slovanštině, který sestavil 
Vojtěch Tkadlčík ve spolupráci s předními českými i zahraniční-
mi teology a slavisty v druhé polovině 20. století. Oficiálně byly 
publikovány dvě verze – první v roce 1972 jako zkušební text pro 
olomouckou arcidiecézi, druhá potom 
v roce 1992 oficiálně schválená k užití ve 
všech českých a  moravských diecézích 
(tato verze je publikována ve slavnostním 
formátu ve dvojím typu písma – hlaho-
licí a paralelně latinkou). Mimoto se do-
chovala ve fondu knihovny Centra Aletti 
Velehrad-Roma v Olomouci velmi cenná 
archiválie, tedy strojopis prvotní podo-
by misálu z  roku 1963, který odpovídá 
předkoncilnímu Tridentskému misálu 
a k jehož schválení nedošlo. Monografie 
je věnována komplexní analýze Hlaholského misálu – dobovým 
souvislostem a téměř čtyřicetileté práci na jeho sestavení, litur-
gické charakteristice či zařazení do kontextu staroslověnského 
a církevně slovanského písemnictví. Zvláštní důraz je kladen na 
analýzu lingvistickou, neboť jazyk Hlaholského misálu (tzv. čes-
ká redakce nové církevní slovanštiny) je unikátním konstruktem 
vycházejícím jednak z  dochovaných jazykových stádii, jednak 
z pečlivě promyšlených a v mnoha ohledech specifických jazy-
kových inovací. Řešení mnoha otázek spojených s genezí Hla-
holského misálu bylo umožněno díky studiu materiálově bohaté 
korespondence Vojtěcha Tkadlčíka, která se dochovala taktéž 
v archivu Centra Aletti Velehrad -Roma v Olomouci.
Vydalo Refugium Velehrad-Roma, s. r. o., Olomouc
Váz., přebal, A5, 272 stran, 250 Kč

Josef Hlouch, Pastýř a homiletik (Martin Weis)
V poměrně krátké době za sebou vychází druhá kniha o česko-
budějovickém biskupovi ThDr.  Josefu Hlouchovi. V  roce 2013 
vydal Jiří Brauner – Kartuziánské nakladatelství v Brně obsáhlou 
knihu „Milion duší, Osudy biskupa Josefa Hloucha“. V minulých 
dnech přichází mezi čtenáře nová kniha o  tomto významném 
českém biskupovi.
Monografie „Josef Hlouch, Pastýř a ho-
miletik“ je kritickou edicí dokumentů. 
V  prvé části ve formě odborné studie 
se zabývá problematikou života tohoto 
českobudějovického biskupa, poté při-
bližuje průřez jeho teologickým dílem, 
a to včetně rukopisů. Následuje shrnutí 
dosavadní publikační práce o  biskupu 
Josefu Hlouchovi a poté se studie věnuje 
otázce pastýřských listů a  homilií jako 
archivnímu pramenu. Čtenáři přibližuje 
komentovaný výbor z pastýřských listů, oslovení a sdělení bis-
kupa Josefa Hloucha z let 1947 až 1972 a následně zpřístupňuje 
formou komentovaného přepisu velkou řadu homilií pronese-
ných biskupem Hlouchem v  letech 1969 až 1972. Nová kniha 
Martina Weise je jakousi sondou do proměn působení a posta-
vení katolické církve v období komunistické totality.
Vydal Vyšehrad, s. r. o., Praha
Brož., A5, 288 stran, 248 Kč
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Květnové akce na Velehradě
Absolventský Velehrad
5. – 8. května (poutní areál) – setkání mladých absolventů vyso-

kých škol – přednášky, semináře, modlitba
Cesty varhan
13. května (bazilika) –varhanní koncert pro veřejnost
Velehradské dialogy
14. – 16. května / VDCM – odborný seminář posluchačů dokto-

randských studijních programů v ekumenickém duchu
Prezentace cyrilometodějského questu
20. května (poutní areál) – představení nové turistické trasy ve-

doucí ze Sadské výšiny sv. Metoděje na Velehrad
Velehradský seminář duchovního filmu
21. května / VDCM – Sál kardinála T. Špidlíka –film „Řeky a pří-

livy“ lektorsky uvede filmolog Dr. Vladimír Suchánek
Varhanní koncert
28. května (bazilika), varhaník Drahoslav Gryc bude interpreto-

vat skladby čtyř skladatelů
Více informací: www.velehradinfo.cz

Pozvání na duchovní obnovy
Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečku u Olomouce zvou na 
duchovní obnovy, které mají přímou souvislost se 100. výročím 
fatimských zjevení: exercicie (pro všechny):
3. – 4. června – na téma: Jednomyslně setrvat v modlitbě (při-
hlášky do 29. května)
10. – 11. června – na téma: Výzva k důvěrnému spojení s Nejsvě-
tější Trojicí (přihlášky do 5. června)
Přihlášky: e -mail: info@premonstratky.cz

Pozvánka Rodiny Neposkvrněné
U  příležitosti 100. výročí fatimských zjevení zve Rodina Ne-
poskvrněné na setkání, které se uskuteční v sobotu 13. května 
v kostele sv. Mikuláše ve Višňovom u Žiliny. Na programu bu-
dou mj. dvě přednášky a slavná mše svatá (10.30 hod.).

Arcidiecézní muzeum představuje podoby 
eucharistického Krista ve vizuální kultuře

Téměř zapomenuté velikonoční rituály i reprezentativní expozi-
ce představující eucharistii jsou obsahem výstavy „V oplatce jsi 
všecek tajně“, která je otevřena v Arcidiecézním muzeu v Olo-
mouci až do 10. září.

Květnový Nezbeda a Cvrček
Květnov ý Ne-
zbebeda př i-
náší čtenářům 
momo jiné nový 
komiks Učitelka 
církve ze života 
Kateřiny Sienské, 
výlet do Jeruzalé-
ma, dalšího z bi-
blických měst , 
p o v í d k u  Díky, 
dědečku s volitel-
nými zakončeními, rozhovor s Martinem Polínkem, psycholo-
gem a hercem, další pokračování dobrodružného příběhu Záha-
da svatého Vojtěcha a oblíbenou stránku plnou humoru.
Květnový Cvrček vede děti k radosti ze života se sourozenci.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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Čtyřicet dnů na Církevní základní škole v Kroměříži
Čtyřicetidenní příprava na nejdůležitější svátky roku probíhala i mezi žáky a učiteli 

naší školy. Kromě křížových cest ve farnostech prožily děti páté až deváté třídy video-
klipovou křížovou cestu, se kterou za námi z Olomouce přijel P. Pavel Šupol, vicerektor 
kněžského semináře. Poslední březnový den jsme si všichni společně připomněli po-
slední dny života Pána Ježíše na školní křížové cestě v kostele Panny Marie. Každé ze 
čtrnácti zastavení prváčci doplnili atributem přineseným před obětní stůl a dva tatínci 
jemným hudebním doprovodem umocnili čas strávený s Bohem.

Každoročně v postní době sbíráme známky pro misie, a kdo si dokáže něco odří-
ci, přispěje i nějakým penízkem do „misijního prasátka“. V době internetu a mobilních 

telefonů není jed-
noduché se k  do-
pisním známkám 
vůbec dostat, ale 
touha zapojit se je 
„nakažlivá“ a  pro 
některé děti tak 
silná, že známky 
pro ně schovává 
celé příbuzenstvo. 
Letos jich bylo ne-
uvěřitelných 24 630 
kusů!

Udělat  něco 
pro druhé, umět 
se rozdělit a  po-
máhat  – to není 
našim dětem cizí. 
Letos již podruhé 
jsme v postní době 
uspořádali celo-
školní sbírku po-
travinové pomoci. 
Sbírka byla určena 

pro oblastní Charitu v Kroměříži, která poskytuje tyto potraviny potřebným rodinám 
i jednotlivcům. Jsme rádi, že se tak i rodiče zapojili do našich postních aktivit a svým 
příspěvkem pomohli. V pondělí děti předaly výtěžek sbírky paní ředitelce Charity, která 
jim poděkovala za to, že myslí na druhé. Naše poděkování patří i rodičům.

Postní doba byla ale také časem radosti nad úspěchy žáků v soutěžích. Do krajské-
ho kola nám postoupilo družstvo sedmé třídy v  ekologické soutěži „Poznej a  chraň“, 
skupina starších žáků v recitační soutěži, získali jsme první tři místa v literární soutěži 
„S knihovnou mě baví svět“ v kategorii próza a bronzovou medaili za poezii. Ke Dni 
úcty ke stáří vyhlásilo město Kroměříž také literární soutěž, kdy zpracovaný rozhovor 
s pradědečkem a jeho vzpomínáním na osvobozování města Brna vynesl našemu žákovi 
absolutní prvenství v soutěži. Z krajského kola pěvecké soutěže „O hanáckýho kohóta“ 
se žáci vrátili se zlatým a dvěma bronzovými pásmy. Ani matematika nebyla pro naše 
děti velkou překážkou, když v okresním kole skončili dva z nich jako úspěšní řešitelé do 
sedmého místa.

Postní doba je obdobím pokory, zamyšlením se nad naší životní cestou a  snahou 
o pochopení Ježíšovy oběti. Úterní školní bohoslužby a všechno, co jsme v  té letošní 
postní době s dětmi prožívali, nás těmto tajemstvím zase o kousek přiblížilo. První den 
velikonočních prázdnin, Zelený čtvrtek, jsme začali nejen s našimi žáky, ale i s dětmi 
z farnosti v kostele Panny Marie a po hodinovém programu jsme se přesunuli do školy, 
kde na děti čekala snídaně a potom velikonoční dílničky. Vlastnoručně vyrobené ma-
lované kraslice voskem, papírové květiny, voňavé pytlíčky s levandulí, sádrové zápichy 
nebo krásné dekorace na sváteční stůl přinesly doma radost určitě celé rodině.

Pouze čtyřicet dnů, malá část ze života školy, ale bohatě naplněna a opravdově pro-
žita.   RNDr. Olga Loučková

Církevní základní škola Kroměříž

HL A SY A OHL A SY

Duchovní příprava  
na Velikonoce  

v AG v Kroměříži
Na přelomu března a dubna se v Arci-

biskupském gymnáziu v Kroměříži konala 
rekolekce pro rodiče a přátele školy. Vedl 
ji P. Marian Kuffa, který se na Slovensku 
věnuje lidem na okraji společnosti. Pozvá-
ní na duchovní obnovu přijalo téměř 200 
účastníků, kteří tak mohli vyslechnout 
slova P. Mariana a zároveň prožít dva dny 
v  duchovním usebrání. Témata předná-
šek otce Kuffy byla zaměřena na výchovu, 
vztahy mezi dospělými a  mladistvými, 
rozdíly mezi muži a  ženami a  na to, jak 
se vzájemně potřebují a  doplňují. Otec 
Marian vše vysvětloval na příkladech ze 
svého života, ze své každodenní praxe. 
Jeho vyprávění bylo velice poutavé. Ro-
diče a další účastníci odjížděli z  rekolek-
ce velmi povzbuzeni a obohaceni o nové 
duchovní podněty pro svůj vlastní život.

Následující víkend se v  Arcibiskup-
ském gymnáziu v  Kroměříži konala du-
chovní obnova pro mládež. Vedli ji členo-
vé komunity CENACOLO, která se věnuje 
lidem, kteří bojují se závislostmi. Duchov-
ní obnovy se zúčastnilo okolo 60 mladých 
lidí. Členové komunity popisovali svou 
životní cestu, jak se dostali ke svým závis-
lostem a následně do komunity. Přiblížili 
účastníkům život v jejich společenství od 
mezilidských vztahů až po vztah k Bohu. 
Sobotní den vyvrcholil křížovou cestou 
školou a adorací vedenou členy komunity 
CENACOLO. Celý víkend byl pak završen 
mší svatou na Květnou neděli ve školní 
kapli Panny Marie.

 Anna Berková, Jiří David
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
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Zemřel František Cigánek
Ve věku 87  let zemřel 3.  dubna  2017 František Cigánek, bývalý politický vě‑

zeň, františkánský terciář, oldskaut a dlouholetý obětavý dopisovatel našeho arci‑
diecézního zpravodaje.

František Cigánek vyrůstal v početné věřící rolnické rodině, v které se víra skutečně 
prožívala a s přibývajícími léty také prohlubovala. Desatero Božích přikázání a později 
i  skautské přikázání usměrňovaly všechny jeho kroky a  formovaly jeho krásný vztah 
k druhým lidem, ať již to byli rodiče, sourozenci, později manželka a vlastní početná 
rodina i další bližní, známí i neznámí. Vždy patřil k těm, kdo si za svým názorem stojí, 
i když jim to přináší různé nepříjemnosti.

Touha po svobodě, po vysokoškolském studiu bez 
ideologického nátlaku ho vedla v roce 1953 k pokusu 
o ilegální překročení hranic. Zvolil si komplikovanou 
cestu přes Polsko, kde byl zadržen, předán českoslo-
venským orgánům, vyslýchán, souzen, uvězněn a za-
řazen k  práci v  jáchymovských uranových dolech. 
Na amnestii byl z vězení propuštěn, ale následovala 
vojenská prezenční služba u  PTP a  život v  dělnic-
kých profesích s  nálepkou politicky nespolehlivého 
člověka a neustálý dohled komunistické bezpečnosti.  
Nemělo to podstatný vliv na jeho základní přesvěd-
čení neposkytovat prostor zlu, ale pomáhat lidem, 
ozvat se tam, kde se děje nespravedlnost, jako tomu 
bylo v  případě neúnosně vysokých norem v  kame-
nolomu na Žernavé nebo v roce 1968 na přerovské 
poště; nemohl zůstat stranou ani v  listopadu  1989, 
kdy stál u zrodu Občanského fóra. Svou činnost ve prospěch svých spoluobčanů plně 
rozvinul v následujícím období, ať již to bylo při obnově skautské organizace, působení 
v Klubu angažovaných nestraníků, Konfederaci politických vězňů, v  sekulárním řádu 
sv. Františka, nebo v rozsáhlé dopisovatelské činnosti.

Posledního rozloučení se zesnulým Františkem Cigánkem, které se konalo 10. dub-
na 2017 v kostele sv. Michala v Přerově, se zúčastnilo okolo dvou set lidí. Zádušní mši 
svatou sloužil přerovský děkan P. Pavel Hof írek. Po obřadech bylo tělo zesnulého ulože-
no do rodinného hrobu na městském hřbitově.   Josef Pala

Křížová cesta v přírodě
Šanov je malá vesnice mezi kopci v  pitínské farnosti. Vesnice se může pochlubit 

krásnou přírodou, lesy i útulnou kapličkou zasvěcenou sv. Zdislavě, patronce rodin. Již 
pátým rokem připravily v postní době pro ostatní farníky jednu křížovou cestu děti ze 
scholy nebo z náboženství. Děti ve výuce poctivě nacvičovaly, vymýšlely, jak křížovou 
cestu obohatit, a tvořily. Jeden čtvrtek při mši svaté přinesly v obětním průvodu všechny 
věci, které byly potřeba ke křížové cestě, a P. Zdeněk Graas dětem požehnal kříž.

Letos, stejně jako 
loni, jsme se vydali 
od kaple, kde pro-
běhlo zahájení, ke 
kříži na kopci ve 
Smolenkách. Bylo 
překrásné sluneč-
né počasí, krásné 
nedělní odpoledne 
26. března 2017.

Děti  kř ížovou 
cestu ztvárnily po-
mocí krátkých ani-
mací, gest a symbolů. 
Nechyběl kříž, trno-
vá koruna, papírové 
srdce, Šimonova mo-

tyčka, Veroničina rouška, slzy, hřeby a kladivo, bílé plátno či kámen. Každé zastavení 
jsme doprovázeli zpěvem a slovem. Křížovou cestu jsme ukončili společnou modlitbou 
v kruhu kolem kříže.   Martina Cahová

Sdružení salesiánů, spolupracovníků Valašsko

Kněží olomoucké  
arcidiecéze podpořili  

své kolegy z Moldavska
Na sociální a zdravotní pojištění tří 

desítek katolických kněží, kteří půso‑
bí v  Moldavsku, se o  Zeleném čtvrtku 
složili duchovní olomoucké arcidiecé‑
ze. Vybrali mezi sebou 400 tisíc korun. 
K solidaritě s kolegy v nejchudší evrop‑
ské zemi je svým listem vyzval arcibis‑
kup Jan Graubner.

Vyhlášená sbírka navazuje na loňský 
rok, kdy mezi sebou kněží během setkání 
v katedrále na Zelený čtvrtek vybírali pe-
níze pro irácké duchovní. „Děkuji za ten 
mimořádný projev vaší solidarity s kněží-
mi v Iráku,“ napsal arcibiskup Graubner ve 
svém listu, zaslaném během postní doby 
kněžím olomoucké arcidiecéze, a  pokra-
čuje: „Povzbuzen vaší velkorysostí vyhla-
šuji na letošní Den kněžství sbírku na po-
moc kněžím v Moldavsku.“

Tamní církev je podle něho velmi mla-
dá: „Za komunismu byl v celé zemi jediný 
katolický kněz. Dnes je tam biskup s třice-
ti kněžími. Jde o nejchudší zemi v Evropě, 
kde věřící nemohou živit kněze. Každý 
kněz má na několik let smluvně zajiště-
ný příjem sto eur měsíčně od drážďanské 
diecéze, ale jsou bez důchodového a zdra-
votního pojištění,“ popisuje olomoucký 
arcibiskup.

Právě toto pojištění je podle něho ob-
lastí, v níž se kněží olomoucké arcidiecéze 
mohou angažovat. „Budu vděčný, když 
jim v tom pomůžeme právě my, kteří jsme 
měli jako jedni z prvních na světě Kněž-
skou nemocenskou pokladnu, založenou 
v Přerově P. Ferdinandem Chýlkem,“ píše 
arcibiskup Graubner a  připomíná, že 
P. Chýlek udělal špatnou zkušenost s ne-
dostatkem financí během vlastní nemoci, 
při hledání řešení ale nemyslel jen na sebe. 
„Proto vybudoval velké dílo. My se dnes 
můžeme přihlásit k jeho odkazu,“ dodává 
arcibiskup Graubner.

Pomoc z  olomoucké arcidiecéze 
v  Moldavsku vítají. „Tato iniciativa má 
nedocenitelnou hodnotu, je velikým po-
vzbuzením pro kněze, kteří žijí a  slouží 
v nesnadných podmínkách,“ říká generál-
ní vikář kišiněvské diecéze Mons. Cesare 
Lodeserto.   Jiří Gračka
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Řekl jsem Bohu své ano 
a nabídl mu svůj život

KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

Ondro, odkud pocházíš a jaké bylo tvé 
dětství a dospívání?
Pocházím ze Svitav, města na samé hra-
nici olomoucké arcidiecéze. Moje dětství 
bylo krásné, moji rodiče jsou věřící a vy-
tvořili nám doma se sourozenci oprav-
du nádherné prostředí. Takže na dětství 
vzpomínám moc rád a rodičům jsem vel-
mi vděčný. V  dospívání jsem si, asi jako 
každý prošel i těžším obdobím, kdy jsem 
musel o svoji víru bojovat. Je to doba, kdy 
se dětská víra mění v dospělou a člověk si 
to tak nějak v  sobě musí sám vybojovat, 
ale to k dospívání patří.

Kdy jsi poprvé zaslechl Boží povolání?
Jako spousta kluků jsem si jako malý 
hrál na kněze, ale takové to první zavo-
lání jsem uslyšel na gymnáziu, ale nějak 
jsem si pořád říkal, že na to nejsem vhod-
ný kandidát. Také jsem měl svoje záliby 
a svoji představu o budoucím životě. Tak 
jsem to nějak poslal k ledu.

A kdy sis to uvědomil hlouběji?
Asi před maturitou, když už se opravdu 
lámal chleba a rozhodoval jsem se co v ži-
votě dál. Ale cítil jsem, že ještě není ten 
správný čas, proto jsem odešel studovat 
historii a  literaturu do Brna. Postupem 
času jsem si tam uvědomil, že Boží volání 
je pravé a že je to směr, kterým chci v ži-
votě jít.

Viděl jsi nějaký pěkný kněžský vzor?
Ve svém životě jsem měl možnost poznat 
spoustu skvělých kněží. Ale na mé cestě 
mě nejvíc provázel náš farář – otec Vác-
lav Dolák, který je mi příkladem poctivě 
žitého kněžského života, za což jsem mu 
vděčný a taky za trpělivost, protože to se 
mnou mnohdy neměl jednoduché.

V loňském roce jsi byl vysvěcen na jáh‑
na. Kdo je to seminární jáhen?
Seminární jáhen je jáhen jako každý jiný, 
akorát ve specifické situaci. Jsem stále 
bohoslovcem pátého ročníku v Arcibis-
kupském kněžském semináři a studuji 
poslední rok na Cyrilometodějské teolo-
gické fakultě Univerzity Palackého v Olo- 
mouci.

Rozhovor s Ondřejem Poštulkou, seminárním jáhnem

Co má seminární jáhen na starosti?
Moje služba je v  rámci našeho seminár-
ního společenství. V semináři se podílím 
na službě u oltáře, ale také sloužím během 
eucharistické adorace, nebo vedu společ-
nou modlitbu breviáře. Jinak se můj běžný 
den prakticky neliší od života bohoslovce, 
protože žiji ve stejném životním rytmu. 
Mimo to jáhen je ustanoven jako pomoc-
ník biskupa při liturgii, takže mohu slou-
žit také při pontifikálních mších v kated-
rále. Také mám rád a cením si chvil, kdy 
mohu být u oltáře ve své domácí farnosti, 
když máme prázdniny.

Už jsi někdy ve své farnosti kázal?
Ano, už mnohokrát. Jenom poprvé je to 
zvláštní pocit stát u  ambonu a  hovořit 
o Božím slovu těm, kteří mě znají už od 
ministrantských let… Nicméně nejobtíž-
nější kázání jsem zažil na půlnoční mši 
svaté, protože velká část lidí, ke kterým 
mluvím, jsou v kostele třeba právě jen na 
tuto jednu mši svatou v roce, tak je to vel-
ká příležitost takové lidi oslovit. Příprava 
tohoto kázání mi dala opravdu zabrat. 
Služba Božímu slovu je jednou z charak-
teristik jáhenského povolání.

Co pro tebe znamená, že jsi jáhnem?
O  těchto věcech se těžko hovoří. Pokud 
bych to měl říci nějak jednoduše: Řekl 
jsem Bohu své ano, nabídl jsem mu svůj 
život a dal jsem se do služby církve. Mám 
radost, že Bůh přijal tuto mou nabídku, 
protože to není samozřejmost. Svěcení 
není samozřejmostí. Na svěcení nemáme 
právo, ale je to velký a nezasloužený Boží 
dar. Když se ohlížím na svůj život zpět po 
svěcení, tak ve svém životě vidím Boží ve-
dení jako zlatou nit, která se jím táhne.

Pokřtil jsi někoho?
Ano, už jsem měl možnost křtít. Je to nád-
herný nepopsatelný pocit. Musím říci, že 
dítě asi nějak vycítilo, že to je můj první 
křest, a tak se rozhodlo být moc hodné.

Jsi v pátém ročníku Katolické teologie, 
jaké máš téma diplomové práce?
Téma mé diplomové práce je z oblasti mo-
rální teologie. Vždycky mě zajímalo téma 

rodiny v dnešním světě a podle toho jsem 
i zvolil práci, ve které se zabývám vztahem 
rodiny a tzv. gender ideologie. Manželství 
a  rodina je v  dnešním světě ohrožová-
na mnoha vlivy, a právě tato ideologie je 
jedním z nich. Snaží se o zničení identity 
rodiny a  nedovoluje dětem, aby byly vy-
chovávány ve zdravém prostředí. Myslím 
si, že když se podíváme do dnešní spo-
lečnosti a na současnou politickou scénu, 
vidíme, že klasický model rodiny není 
v kurzu, právě naopak. Ačkoliv to možná 
není vidět, je zřejmé, že se proti instituci 
manželství a rodiny vede boj. Vnímám to 
jako výzvu pro křesťany, křesťanská man-
želství a rodiny.

Z čeho máš radost ve své službě?
Je toho hodně. Především mám rád chvíle 
ztišení před Nejsvětější svátostí v euchari-
stické adoraci. Chvíle, kdy všechno to lid-
ské snažení, všechny starosti ale i radosti, 
člověk může předložit Pánu.
  Pavel Fiala
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Ze života našich bohoslovců

KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ / CENTRUM PRO MLÁDEŽ / CENTRUM PRO ŠKOLY

Arcidiecézní setkání  
mládeže ve Zlíně

S  tématem „Veliké věci mi učinil ten, 
který je mocný“ se v sobotu 1. dubna 2017 
uskutečnilo ve Zlíně arcidiecézní setkání 
mládeže. Už v pátek večer mladí zaplnili 
kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů 
na Jižních Svazích, kde v doprovodu zlín-
ské Chválové kapely prožili Večer chval 
s programem.

Na 1200 účastníků si během něj vy-
slechlo katechezi arcibiskupa Jana Graub-
nera, slavilo mši svatou a  zapojilo se do 
průvodu ulicemi města při „Cestě víry“, je-
jímž vyvrcholením se stal muzikál „Až na 
smrt“. Na náměstí Míru toto představení 
před zraky obyvatel města sehráli členové 
kroměřížského společenství TakK.  (ps)

Setkání hudebníků  
s inspirací  

pro liturgickou hudbu
Arcidiecézní setkání varhaníků a dal-

ších příznivců duchovní hudby se usku-
tečnilo v  sobotu 18.  března v  Olomouci. 

Letošní téma znělo „Inspirace v liturgické 
hudbě“ a nabídlo přednášky o podílu hud-
by a  zpěvu na kráse liturgie, varhanách, 
chorálech J. S. Bacha. Setkání zakončila 
mše svatá, kterou v  katedrále celebroval 
biskup Josef Hrdlička. Na závěr bohosluž-
by přítomní blahopřáli dirigentovi Fran-
tišku Mackovi k jeho 70. narozeninám.

 (zv)

Snímek Člověk a víra

Snímek Tobiáš Kučera

Pohřeb kardinála Miloslava Vlka
Zpráva o úmrtí otce kardinála Miloslava Vlka, která prolétla celou vlastí, zastihla 

moravské bohoslovce olomouckého semináře v  době víkendových rekolekcí. Již ná-
sledující den po obdržení zprávy započaly přípravy na pohřeb, do jehož organizace 
měli být zapojeni i moravští bohoslovci a studenti Teologického konviktu v Olomouci.  
Po týdnu příprav, v pátek 24. března, vyjeli do Prahy, aby již den předem zajistili vše 
potřebné, domluvili spolupráci s pražskými bohoslovci, kteří zajišťovali nejpodstatnější 
části organizace pohřbu, a  secvičili průběh liturgie. Část bohoslovců zajišťovala asis-
tenci při liturgii, část se starala o bezpečnost a přijímání hostů a mnozí sloužili jako 
pořadatelé a asistenti hlavních organizačních týmů. Díky velmi propracované a bezpro-
blémové spolupráci obou seminářů s hlavními organizátory pohřbu vše proběhlo bez 
potíží a celý obřad se skončil důstojně.

Neočekávaná návštěva Prahy poskytla příležitost také k setkání obou seminářů, kte-
ré bylo původně plánováno až na následující víkend (31. března – 2. dubna). Bohoslovce 
však tato nepatrná změna nevyvedla z míry a pružně na ni zareagovali. Jakmile pomi-
nuly povinnosti spojené s pohřbem otce kardinála, následovalo tradiční setkání, které 
formálně začalo v sobotu večer na lodi Nepomuk na vlnách řeky Vltavy. Na tuto loď byli 
bohoslovci obou seminářů pozváni štědrým mecenášem panem Zdeňkem Bergmanem. 
Následující den, v neděli, se konala slavná mše svatá v kapli pražského semináře, po níž 
se bohoslovci měli možnost setkat v rámci ročníků. Ročníková setkání měla různé po-
doby, vždy se však nesla v přátelském a bratrském duchu. Nedělní večer patřil odjezdu 
zpět do Olomouce. Celý víkend byl pro bohoslovce obou seminářů plný služby, zážitků 
a setkání, při nichž sice zakusili únavu. Získali také velké povzbuzení a utužení bratr-
ských vztahů. Již nyní se všichni těší na další setkání, které by se příští rok mělo konat 
v Olomouci.   Petr Janíček

bohoslovec 2. ročníku

Odešla „malá velká Karolínka“
Ve čtvrtek 23. března 2017 jsme se v kapli Povýšení sv. Kříže v Kroměříži rozloučili 

s členkou Kongregace milosrdných sester sv. Kříže Karolínou Stehlíkovou. Snad pro svůj 
malý vrůst nebyla oslovována jinak než jako „Karolínka“. Ačkoli nikdy nesložila slavné 

řeholní sliby, byla od 
roku 1996 součástí ko-
munity sester v  Arci-
biskupském kněžském 
semináři v Olomouci.

Sestra Karolínka 
se narodila 19.  břez-
na 1928 v české vesnici 
Gerník v  rumunském 
Banátu. Zde prožívala 
celý svůj život až do 
roku 1995, kdy vesni-
ci navštívily čtyři se-
stry sv.  Kříže, jejichž 
příkladem se nechala 
oslovit a  všeho zane-

chavši vydala se do České republiky, aby mohla v řeholním společenství sloužit Pánu 
a lidem kolem sebe. Přes svůj důchodový věk byla platným členem komunity, také mnozí 
bohoslovci na ni vzpomínají jako na tu, která jim ráda a ochotně zašila kleriku či košili.

Novokněz Tomáš Žižkovský na ni vzpomíná: „Stala se takovou maminkou, nebo 
spíše babičkou semináře. Byla to vždy radost potkat ji na chodbě, když se sunula v tom 
svém kroji; když jsem ji uviděl na chodbě, měl jsem povzbuzení do celého dne, velmi nás 
povzbuzovaly její modlitby.“

Jak připomněl otec rektor Antonín Štefek, hlavní celebrant pohřební mše, ve svém 
kázání, hlavními rysy života sestry „malé postavou, ale velké duchem“ byly zbožnost, 
skromnost a obětavost. Život sestry Karolínky je pro nás hodný následování, „její misijní 
rozměr života a odhodlání opustit starý způsob života, odejít ze své rodné země a jít za 
voláním hlasu svého srdce v pokročilém věku, je pro nás výzvou“.

 Za bohoslovce a studenty Teologického konviktu Jan Slepička
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Zemřel bývalý generální vikář 
Mons. Erich Pepřík

Ve věku 94 let zemřel na Květnou neděli 9. dubna 2017 v Kroměříži pa-
pežský prelát Mons. Erich Pepřík, bývalý generální vikář a zároveň nej-
starší kněz olomoucké arcidiecéze.
Mons. Erich Pepřík se narodil 25. listopadu 1922 v Moravské Ostravě. 
Po absolvování Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži v roce 1941 za-
čal studium teologie v Olomouci, které v letech 1942 a 1943 přerušilo 
pracovní nasazení v Berlíně a na závodě Zárubek ve Slezské Ostravě. 
Kněžské svěcení přijal v Olomouci 5. července 1946 z rukou světícího 
biskupa ThDr. Stanislava Zely. Jeho prvním působištěm se stala farnost 
Otrokovice. Po dvou letech kaplanování zde byl jmenován jako provi-
zor. K 1. 12. 1951 nastoupil vojenskou službu u Pomocných technických 
praporů, kde setrval až do jejich zrušení v roce 1954. Následně působil 
jako kaplan ve Štípě (1954–1955), odkud přešel jako administrátor far-
nosti Trnava u Gottwaldova. Během více než osmiletého působení se 
zde zasloužil mimo jiné o pozvednutí chrámového sboru, nová barevná 
okna v kněžišti kostela a nové varhany. Spolu se svými rodiči, kteří s ním 
bydleli na faře, však byl vystaven pronásledování ze strany komunistic-
kého režimu.

Kapitulní vikář olomoucký Josef Glogar 
(vlevo) světí nové varhany v trnavském 
kostele (vpravo P. Erich Pepřík) v roce 1963

Nejtěžší kněžská „štáce“ otce Ericha
Nebyly to roky lehké, jak můžeme číst 

mezi řádky ze stručných zápisů farní kro-
niky.

14. března 1956
„Duchovního správce navštívili před-

seda místního národního výboru Rudolf 
Vajďák a okrskový strážce SNB /sboru ná-
rodní bezpečnosti/ Josef Spáčil. Hovor byl 
přátelský. Nakonec poznamenal předseda 
místního národního výboru: Až byste ne-
měl o čem kázat, tož promluvte jim o JZD“ 
(Jednotném zemědělském družstvu).

1959
„Živé slovo knězovo je dalším ná-

strojem milosti v  našich dnech. Kromě 
běžných kázání můžeme míti odpolední 
promluvy katechetické, stavovské /též pro 
mládež vyšlou ze školy/; živé slovo je účin-
né i  při zevrubnějším poučení snouben-
ců. A  pak ve škole. Děti nemají učebnic. 
Jen sešity a pomůcky, které si opatřujeme 
razítkováním. Nápor atheismu je velký. 
A  v  mnoha školách byly rozdávány bro-
žurky proti náboženské výchově. V  naší 
farnosti takové brožurky dětem rozdávány  
nebyly.

Z osmi tříd postupných se vyučuje ná-
boženství ve třídách II. – VII. Po dvou ho-

dinách týdně /početně slabší třídy – 1 ho-
dinu/. Počet hodin určuje okresní církevní 
tajemník /OCT/ podle směrnic někdejší-
ho státního úřadu pro věci církevní. Děti 
musejí být počátkem školního roku zvlášť 
přihlášeny. U nás ve školním roce 1957–58 
nebyly přihlášeny 2 děti. V roce 1958–59 
nebylo přihlášeno 9 dětí /z toho asi 6 z lik-
navosti rodičů a  3 úmyslně/; vyučováno 
bylo v náboženství 220 dětí.

Pro kněze /a  u  městských škol i  pro 
děti/ je vyučování náboženství ztíženo tím, 
že náboženská hodina musí být poslední 
vyučovací hodinou toho dne…

Přes všecky nesnáze, přes všecky naše 
slabosti, přes všestranný a  všetvarý způ-
sob, jimiž denně a  každou hodinu téměř 
jsou ovlivňovány duše atheismem, ještě 
jsou živá pouta, vížící nás skrze Církev 
k  Bohu. Křtěny jsou všechny děti katolic-
kých rodičů. Též svatby jsou svátostně sla-
veny všechny před Bohem a Církví. Umí-
rající jsou zaopatřováni rovněž ve stejné 
míře jako jindy…“

Trnava byla jeho nejtěžší kněžská „štá-
ce“. Ve svých pamětech o  ní hovoří jako 
o  jarní bouři. „Někdo si myslí, že udeřila 
náhle, znenadání. Nikoli. Bouře bývá při-
pravována. Narůstá, i když svítí sluníčko. 

Trnavská podívaná pro anděly byla také – 
řečeno s jemnou svatohavelskou ironií – 
podívanou pro duchy nikoli zbožné a po-
korné.“

Místní národní výbor totiž rozho-
dl, že na faře bude zřízen byt pro rodinu 
učitele, který se bude starat o  kulturní 
práci v obci. A tak došlo ke střetu: „Faru 
stavěl lid a lid bude o ní také rozhodovat!  
My měníme všechno, my změníme celý 
svět! A když se nedomluvíme s Vámi, do-
mluvíme se s vaším nástupcem…“

A tak byl P. Erich pozván „na kobere-
ček“ na Okresní národní výbor v Gottwal-
dově. A stížnosti se hrnuly…

„Zavěsil jste pod kůrem kostela bez 
souhlasu okresního církevního tajemníka 
dva reflektory. – Zavěsil jste v kostele roz-
hlasové zařízení. Sundáte je. Jinak bychom 
vám za to mohli odejmout státní sou-
hlas.  – Do školy nosíváte magnetofon.  – 
V  kostelním sboru je také mládež. Máte 
přece vědět, že v takovém sboru zpívají jen 
starší lidé nad 65  let.  – Zkoušky mívejte 
jen v kostele a musí o nich vědět národní 
výbor. Náboženskou svobodu si představu-
jeme takto: Je kostel a pan duchovní. Ten 
koná v kostele pobožnosti a tam ho nesmí 
nikdo vyrušovat…“
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Nakonec dostal tvrdé poučení: „Uvidí-
te, co bude na podzim! Jak Vám ubude lidí 
v kostele!“ V Trnavě to vypadalo tak, že na 
faře bydlí dva duchovní správcové – jeden 
teistický a druhý ateistický. Před bouří byl 
nezvyklý klid. Nastřádaná nálož hněvu 
vybuchla několik týdnů po požehnání no-
vých varhan a kněz se musel poroučet…

K  1.  10.  1963 byl přeložen do Du-
bicka, odkud administroval exkurendo 
také farnost Třeštinu. V  letech 1969 až 
1975 byl zároveň místoděkanem zábřež-
ského děkanátu, kam obě farnosti patří. 
K  15.  10.  1975 byl jmenován adminis-
trátorem farnosti Horní Bečva, odkud 
1.  7.  1981 přešel jako administrátor do 
Vsetína, odkud spravoval exkurendo rov-
něž farnost Liptál. V letech 1982 až 1989 
byl zároveň děkanem vsetínského děka-
nátu.

Nový život za zdmi kurie
Nově jmenovaný biskup – apoštolský 

administrátor olomoucký ThDr. František 
Vaňák ho k 1. 11. 1989 jmenoval generál-
ním vikářem olomoucké arcidiecéze, jímž 
zůstal i po jmenování biskupa Vaňáka olo-
mouckým arcibiskupem, a  to až do jeho 
smrti 14.  září  1991. Od 1.  září  1990 do 
31. ledna 1993 byl děkanem olomouckého 
děkanátu a  zároveň kancléřem Arcibis-
kupství olomouckého (1990–1992).

Na své začátky v  kuriálních úřadech 
P.  Pepřík vzpomíná: „Brzy po jmenování 
biskupem se ozval telefon ve farní kancelá-
ři ve Vsetíně: Zde je biskup Vaňák. Přijeďte 
za mnou do Rýmařova. Jmenuji Vás gene-
rální vikářem. – A bylo to. Neboj se a pojď! 
Svou službu jsem vykonával podle jeho 
pokynů, ale přece jen zkusmo. Projížděl 
jsem mezi Vsetínem a Olomoucí po dobu 
8 měsíců…“

Nový generální vikář začal spoluvy-
tvářet úřady arcibiskupské kurie v  nové 
postkomunistické době. Spolu s  bisku-
pem obnovuje olomoucký kněžský se-
minář, připravuje návštěvu papeže Jana 
Pavla  II. na Velehradě, navazuje spoustu 
nových kontaktů, a to nejen v církevních 
kruzích. A to má sedmdesátku na krku!

V květnu 1990 se zasloužil spolu s Jo-
sefem Vlčkem o znovuobnovení činnosti 
Matice cyrilometodějské, spolku, jehož 
byl pak dlouhá léta místopředsedou.

Nový olomoucký arcibiskup Mons. 
Jan Graubner Mons. Ericha Pepříka ve 
funkci generálního vikáře znovu potvrdil 

7.  listopadu  1992. Ve vysokém církev-
ním úřadu zůstal až do 31. října 1998 (od 
1.  července  1998 tuto funkci vykonával 
společně s Mons. Milánem Koubou), kdy 
odešel na odpočinek.

Na arcibiskupství působil ještě jako 
notář (1998–2009). Závěr pestrého kněž-
ského života prožil v klášteře Milosrdných 
sester sv. Kříže v Kroměříži, kde také ze-
mřel.

Mons. Erich Pepřík byl rovněž sídel-
ním kanovníkem Metropolitní kapituly 
u sv. Václava v Olomouci (od 29. 8. 1993), 
od 1.  7.  2009 emeritním; zároveň byl 
čestným kanovníkem Kolegiátní kapituly 
u sv. Mořice v Kroměříži (od 19. 12. 1989). 
Čestný titul monsignor (Mons.) obdržel 
od papeže Jana Pavla II. 1. listopadu 1989, 
v  únoru 1991 byl jmenován papežským 
prelátem.

V  roce 1999 vyšla ve Vsetíně kniha 
rozhovorů s  Mons. Erichem Pepříkem 
s  názvem „Neboj se a  pojď!“ Rozhovory 
o jeho kněžském povolání i některých ak-

tuálních otázkách dnešní doby s ním vedl 
Jiří Míček.

V  roce 2006 byla vydána malá publi-
kace s názvem „Děkuji“ (Poděkování Pánu 
Bohu a  lidem za 60  let kněžské služby 
P. Ericha Pepříka).

Poslední rozloučení s Mons. Erichem 
Pepříkem se konalo 18. dubna 2017 při 
mši svaté v  katedrále sv.  Václava v  Olo-
mouci. Po zádušní mši svaté, kterou slou-
žil arcibiskup Jan Graubner spolu s  asi 
stovkou kněží, bylo jeho tělo převezeno 
do Slavkova u Opavy, kde bylo na místním 
hřbitově uloženo do hrobu.

Na zesnulého kněze s  poděková‑
ním za jeho obětavou kněžskou službu 
vzpomíná olomoucký arcibiskup Mons. 
Jan Graubner: „Otec Erich byl pro mě 
vzdělaný člověk, moudrý pastýř a  las-
kavý přítel. S obdivuhodnou šíří rozhle-
du stál pokorně ve službě. Často jsem 
viděl, že základní orientační bod je pro 
něho osobní zodpovědnost před Bohem.“

 Josef Pala
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KVĚTEN 2017
2. 5. úterý až 3. 5. středa
 Velehrad – Stojanov – duchovní obnova pro účetní a tech-

nické administrátory • arcibiskup Jan

6. 5. sobota
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – Arcidiecézní pouť ke  

sv. Janu Sarkanderovi • arcibiskup Jan

7. 5. neděle
 9.15 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá k zahájení pout-

ní sezony a valná hromada Matice svatohostýnské  
• arcibiskup Jan

  9.30 hod. • Holešov – mše svatá k oslavám sv. Jana Sarkan-
dera • generální vikář Mons. Josef Nuzík

10. 5. středa
 19.00 hod. • Olomouc – akademická farnost – biřmování  

• arcibiskup Jan

13. 5. sobota
 10.00 hod. • Sazovice – mše svatá a svěcení nového kostela 

sv. Václava • arcibiskup Jan
 11.00 hod. • Jesenec – Ponikev – mše svatá na poděkování 

za opravu kaple • biskup Josef
 15.30 hod. • Bílovice – Topolná – mše svatá a svěcení oltá-

ře • arcibiskup Jan

14. 5. neděle
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá k 15. pouti podnika-

telů • arcibiskup Jan
 14.30 hod. • Paršovice – biřmování • arcibiskup Jan

Z  D I Á Ř E  A R C I B I S K U P S T V Í

Uzavřeno k 20. 4. 2017
Změna programu vyhrazena

20. 5. sobota
 8.30 hod. • Mistřín – biřmování • arcibiskup Jan
 11.30 hod. • Uherské Hradiště – biřmování • arcibiskup 

Jan
 15.00 hod. • Štípa • pouť za obnovu rodin a kněžská povolá-

ní (Kroměříž a Holešov) • arcibiskup Jan

21. 5. neděle
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá k 15. pouti včelařů  

• arcibiskup Jan
 10.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá při  

pouti rodin a modliteb za nejmenší • biskup Josef
 16.00 hod. • Bukovany u Kyjova – mše svatá a žehnání so-

chy sv. Jana Pavla II. • arcibiskup Jan

25. 5. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Nanebevstoupení 

Páně • arcibiskup Jan

27. 5. sobota
 10.00 hod. • Štípa – mše svatá pro společenství vdov a vdov-

ců • biskup Josef
 10.30 hod. • Písařov – biřmování • arcibiskup Jan
 15.00 hod. • Jaroměřice – Kalvarie – pouť za obnovu rodin 

a kněžská povolání (Svitavy a Konice) • arcibiskup Jan

28. 5. neděle
 8.30 hod. • Hovězí – biřmování • arcibiskup Jan
 11.30 hod. • Všemina – biřmování • arcibiskup Jan
 15.00 hod. • Ostrava – katedrála – biskupské svěcení nové-

ho pomocného biskupa Martina Davida • arcibiskup Jan


