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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

Další nový kostel v olomoucké arcidiecézi
Obec Sazovice na Zlínsku s více než 700 obyvateli, patřící do 
farnosti Mysločovice, má od soboty 13. května 2017 svůj vlast-
ní (filiální) kostel zasvěcený sv. Václavu. Za účasti několika sto-
vek lidí jej slavnostně posvětil olomoucký arcibiskup Mons. Jan 
Graubner. Nový kostel má kapacitu 105 míst k sezení a 100 míst  
k stání.                                                                                                    (strana 4)

Matice svatohostýnská s novým vedením
Poutní sezonu na nejnavštěvovanějším poutním 
místě u nás zahájila v neděli 7. května 2017 v bazi-
lice Panny Marie Nanebevzaté na Svatém Hostýně 
slavnostní mše svatá, kterou sloužil olomoucký  
arcibiskup Mons. Jan Graubner...             (strana 6)

Jeden novokněz a čtyři noví jáhni
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner udělí v sobotu 
24. června 2017 v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olo-
mouci kněžské svěcení Mgr. Janu Berkovi...
Jáhenské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomou-
ci v sobotu 17. června 2017 v 9.30 hod. z rukou olomouckého 
arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pro olomouckou arci-
diecézi čtyři kandidáti jáhenské služby...               (strana 7)
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Dne 1. června 1817 byl na pomocného biskupa olomouckého 
vysvěcen jeden z příslušníků starobylého českého šlechtic-
kého rodu Chotků z Chotkova, Ferdinand Maria Chotek. Naši 
pozornost si tento duchovní zaslouží nejen díky zmíněnému 
kulatému výročí, ale především proto, že byl později jmeno-
ván v pořadí čtvrtým olomouckým arcibiskupem, a patří tak 
k výčtu významných osobností, které usedly na olomoucký 
arcibiskupský stolec v průběhu 19. století.

K výročí 200 let od biskupského svěcení 
hraběte Ferdinanda Marie Chotka

Ferdinand Chotek se narodil 7.  září  1781 ve Vídni jako syn kancléře 
království českého Jana Rudolfa Chotka a  jeho manželky Marie Sidonie. 
Pocházel z deseti sourozenců. Je zřejmé, že již v dětství byl (jako čtvrtoroze‑
ný) předurčen pro církevní dráhu, neboť jeho otec pro něho již v roce 1795, 
tedy v chlapcových čtrnácti letech, vyjednal získání kanovnické prebendy 
v Pasově, čímž měla být zajištěna Ferdinandova studia v Praze. Na kněze 
byl vysvěcen v prosinci 1805 a hned následujícího roku spojil natrvalo své 
působení s olomouckou arcidiecézí, kde se v březnu 1806 stal nesídlením 
olomouckým kanovníkem a od 1. prosince téhož roku zároveň i farářem, 
arciknězem a děkanem v Holešově. V listopadu 1808 získal v Praze dokto‑
rát z teologie. Na holešovské faře působil Chotek dalších jedenáct let až do 
zmiňovaného roku 1817, kdy se (kromě jmenování pomocným biskupem) 
stal také sídelním olomouckým kanovníkem. V červenci 1830 se pak stal 
i proboštem kapituly v Olomouci a císař František II. ho ustanovil sídelním 
biskupem v polském Tarnově. Tohoto úřadu se však již neujal, neboť v říj‑
nu 1831 jej kapitula zvolila olomouckým arcibiskupem. Intronizován byl 
13. května 1832 v olomoucké katedrále.

Ferdinand Chotek se v tomto úřadu stal nástupcem významného arci‑
biskupa arcivévody Rudolfa Jana Habsbursko ‑Lotrinského, jehož již dříve 
v době nepřítomnosti zastupoval v řízení arcidiecéze. Nebýt poměrně krát‑
kého Chotkova působení v arcibiskupském úřadu (čtyři roky), pravděpo‑
dobně by se svými zásluhami mohl se svým předchůdcem směle srovnávat. 
Chotek totiž kromě hospodářských a budovatelských schopností vynikal 
také jako velký podporovatel kvalitního vzdělávání a  formace bohoslov‑
ců a rovněž i  jako příznivec moravského patriotismu. Svědčí o  tom jeho 
úsilí o zřízení katedry českého jazyka a  literatury na stavovské akademii 
v Olomouci (nejspíše po vzoru Prahy nebo Vídně), korunované úspěchem 
již v  roce 1831, a  rovněž i  založení tzv.  Slovanské knihovny v  olomou‑ 

ckém kněžském 
semináři,  která 
shromažďov ala 
českou literaturu.  
Mimořádnou péči 
o  vzdělávání bo‑
hoslovců věno‑
val Chotek již ve 
dvacátých letech 
19. století, kdy se 
stal ředitelem fi‑
lozofických studií 
v  Olomouci. Ve 
svých aktivitách 
ve prospěch kan‑
didátů kněžství 
pokračoval i  jako 
arcibiskup, když 

nechal vypracovat plány na stavbu budovy nového 
kněžského semináře v prostorách někdejšího domini‑
kánského kláštera při olomouckém kostele sv. Micha‑
la (realizaci této stavby dokončil v roce 1841 Chotkův 
nástupce, arcibiskup Sommerau ‑Beckh). Arcibiskup 
Chotek se snažil rovněž o obnovu zrušeného cisterci‑
áckého kláštera na Velehradě. Císař František I. sice to‑
muto záměru nebránil, na požadovanou dražbu objek‑
tu však arcibiskup nakonec nepřistoupil. V roce 1835 
učinil Chotek také podstatný krok k pozdějšímu vze‑
stupu věhlasu tzv. Rudolfovy hutě ve Vítkovicích, za‑
ložené jeho předchůdcem v roce 1828. Tuto huť, tehdy 
ještě ve výstavbě, totiž pronajal oficiálně baronu Janu 
Jindřichu Geymüllerovi. Jednalo se však o  širší sku‑
pinu investorů, v  níž měl významný podíl především 
vídeňský bankéř Salomon Mayer von Rothschild. Díky 
jejich kapitálu byla již záhy dobudována první vysoká 
pec a v dalších letech došlo k ekonomickému vzestupu 
celého podniku. (Již v roce 1843 pak Rothschild celou 
tuto huť, která se stala základem pozdějších Vítkovic‑
kých železáren, od arcibiskupství koupil.)

Arcibiskupu Chotkovi však nebylo delšího pů‑
sobení na olomouckém stolci přáno. V  září  1836, po 
příjezdu do Prahy na plánovanou korunovaci císaře 
Fredinanda  I., totiž ve věku nedožitých 55  let podle‑
hl nákaze cholery, jejíž epidemie tehdy ve městě řádi‑
la. Pohřben byl v  rodinné hrobce v  Nových Dvorech 
u Kutné Hory.  Vít NěmecOlomoucká katedrála po požáru v roce 1803

VZPOMÍNKA NA VÝZNAMNÉHO OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA
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Snímek Jiří Husek

Snímek na titulní straně:  
Jitka Matyášová

Úterý 4. července
 7.00 mše svatá
 16.00 mše svatá pro vozíčkáře
 19.30 Koncert lidí dobré vůle
 23.00 Biskupská půlnoční mše svatá

Středa 5. července
  HLAVNÍ POUŤ
 6.30 mše svatá – za farníky
 7.30 mše svatá, kterou celebruje provinciál Tovaryšstva Ježíšova
 8.30 mše svatá letošních novokněží
 9.40 modlitba růžence v bazilice
 10.30 slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou, kterou slouží 

biskupové Čech a Moravy ‑ je přenášena Českou televizí a Českým 
rozhlasem Praha 

  Hlavním celebrantem a kazatelem bude kanadský kardinál Marc 
Quellet, prefekt vatikánské Kongregace pro biskupy.

 15.00 byzantsko ‑slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice

Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad.
Zdravotní službu zajišťuje Maltézská pomoc, o. p. s.

Neděle 9. července
  MALÁ POUŤ
 7.30 mše svatá
 10.00 biskupská mše svatá
 15.00 mše svatá

Cyrilometodějské slavnosti
– Velehrad 2017

VELEHRAD 2017



OLDIN • 6 / 20174 ZPRAVODAJSTVÍ

AKTUALIT Y

Další nový kostel v olomoucké arcidiecézi
Obec Sazovice na Zlínsku s více než 700 obyvateli, patřící do farnosti Mysločo-

vice, má od soboty 13. května 2017 svůj vlastní (filiální) kostel zasvěcený sv. Vác-
lavu. Za účasti několika stovek lidí jej slavnostně posvětil olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner. Nový kostel má kapacitu 105 míst k sezení a 100 míst k stání.

Kostel chtěli v Sazovicích stavět už před válkou, skutečně se to ale podařilo až další 
generaci, a  to až v roce 2015. Nový kostel má okrouhlý tvar, svým měřítkem vychází 
z pražské kaple sv. Václava. Kromě hlavního bohoslužebného prostoru má také suterén, 
který bude sloužit spolkovému životu obce.

Prostá oblá stavba bez typické věže upoutá na první pohled. Stojí v těsné blízkosti 
silnice a venkovní zeď zdobí patnáct bronzových zvonů. Každý je jiný, má jiný tón, do‑
hromady tvoří originální zvonohru vyrobenou speciálně pro tento kostel. Každý zvon 
má danou hmotnost a velikost a dohromady vytvoří hudební dominantu, která zahraje 
až pětadvacet různých melodií. Umístěné jsou na venkovní fasádě po pěti ve třech řa‑
dách v sousedství jednoduchého kříže, který prozrazuje, k čemu nezvyklá stavba slouží.

Rozpočet stavby je 20 milionů korun, z toho zhruba tři miliony věnovali věřící ve 
veřejných sbírkách. Další peníze poslaly firmy a farnosti z celé republiky, vůbec největší 
částku ale věnovali místní – podnikatelé a firmy ze Sazovic.

Ze Sazovic odjel arcibiskup Graubner do obce Topolná, kde odpoledne požehnal ob‑
novený presbytář, ale hlavně zasvětil nový oltář v kostele Neposkvrněného početí Panny 
Marie. Římskokatolická farnost v Bílovicích, kam Topolná patří, zaplatila za jeho rekon‑
strukci téměř půl milionu korun.   Josef Pala

Papež František 
svatořečil dvě fatimské děti

V  den 100. výročí prvního zjevení 
Panny Marie v portugalské Fatimě zde 
13.  května  2017 papež František sva-
tořečil Františka a  Hycintu Martovi  – 
děti, kterým se Panna Maria zjevila. 
Slavnosti se zúčastnilo 400 tisíc věří-
cích z celého světa.

Papež ve své promluvě zdůraznil, 
že dětským přimknutím k  Matce Marii, 
prožíváme naději, která spočívá v  Ježíši.  
„Nemohl jsem nepřijít sem, abych vzdal 

úctu panenské Matce a  svěřil jí její syny 
a  dcery. Pod jejím pláštěm se neztratí. 
Z  jejích rukou přichází naděje a  pokoj, 
jež potřebují, a které vyprošuji všem svým 
bratřím ve křtu a  v  lidství, zejména ne‑
mocným a  postiženým, vězněným a  ne‑
zaměstnaným, chudým a opuštěným,“ řekl 
papež František.  (ps)

Snímky František Ingr a Karel Pažourek (Člověk a víra)

Biskupové vyzývají  
k modlitbě za aktuální  

dění v naší zemi
Tiskové středisko České biskupské 

konference zveřejnilo 15.  května  2017 
stanovisko českých a  moravských bis-
kupů k  současnému politickému dění 
v  ČR s  výzvou k  modlitbě za vyřešení 
současné vládní krize.

Bratři a sestry, milí spoluobčané,
dobře chápeme rozhořčení společnosti 
nad současnou závažnou politickou si‑
tuací v  naší zemi. Aktuální dění v  České 
republice doprovázíme modlitbou a žeh‑
náme všem, kterým leží na srdci blaho 
naší země. Věřící vyzýváme k modlitbě za 
vyřešení současné vládní krize a  chceme 
všechny ujistit, že podporujeme myšlen‑
ky demokracie, založené na pravdě, spra‑ 
vedlnosti, vzájemné úctě a zodpovědnosti 
při vědomí, že vládnout znamená sloužit. 

 Čeští a moravští biskupové
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Poutní místo Štípa slavilo čtyři století kostela
Slavnou mši svatou k 400. výročí podepsání zakládací listiny místního poutní-

ho chrámu a kláštera celebroval v neděli 30. dubna 2017 ve Štípě u Zlína generální 
vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík.

Ve své homilii citoval ze zakládací listiny štípského chrámu a kláštera, v níž  
Albrecht z Valdštejna píše, že žije v politováníhodných časech. „Neklidní a  zklamaní 

byli také učedníci putující do 
Emauz, o  kterých jsme slyšeli 
v  evangeliu, a  ani naše doba 
není pokojná a  klidná,“ do‑
dal. Východisko nabízí Ježíš. 
„V  rozhovoru s ním poznávají 
emauzští učedníci, že vše má 
svůj smysl,“ připomenul gene‑
rální vikář.

Dále citoval Valdštejnova 
slova o  tom, že lidé jsou na 
zemi jen poutníky a  cizinci. 
„Trvale sídlo tady nemáme, 
k tomu teprve putujeme a vě‑
říme, že ho dosáhneme,“ upo‑
zornil Mons. Nuzík a  dopl‑
nil: „Právě to nám připomíná 
i tento poutní chrám.“

Kromě mše svaté, kterou 
zpestřila přítomnost skupin‑
ky v dobových oděvech, nabí‑
dl slavnostní den i  vystavení 
kopie listiny, kterou Albrecht 

z  Valdštejna podepsal 1.  květ‑
na 1617 a  jíž svěřil olomouckým kartuziánům majetky určené k založení a udržování 
kláštera. S historickými kostýmy se mohli setkat všichni, kdo odpoledne zavítali na ne‑
dalekou zříceninu hradu Lukov, kde je vítal majitel panství Albrecht z Valdštejna, jehož 
postavu ztvárnil Jiří Holík, kastelán stále opravovaného hradu. Pro děti zde byl připra‑
ven doprovodný program s poznáváním života na hradě.  Pavel Skála

Kurz „Čtení Božího slova v liturgii“  
– předávání osvědčení

Měsíc červen bude patřit slavnostnímu zakončení vzdělávacího kurzu pro lek-
tory Božího slova děkanátů Valašské Meziříčí, Valašské Klobouky a Uherské Hra-
diště. Kurz „Čtení Božího slova v liturgii“ (zahrnující tři přednášky a jednu prak-
tickou část stejně jako v předešlých letech (doc. P. Petr Chalupa: „Úvod do Písma 
svatého; MgA. Martina Pavlíková: „Kultura řeči“ a Mons. Josef Hrdlička, emeritní 
pomocný biskup: „Duchovní rozměr lektorské služby“), se uskutečnil na vlastní 
žádost jmenovaných děkanátů, které tak mohou být inspirací pro ostatní děkanáty 
a jejich farnosti, aby podle svých potřeb vznesly na Arcibiskupství olomoucké žá-
dost o uskutečnění vzdělávacího kurzu pro jejich lektory podle jejich potřeb.

Děkanát Valašské Meziříčí požádal prostřednictvím zašovského faráře P. Jiřího Po‑
láška o pořádání kurzu pro lektory, převážně mladé, pro obce Veselá, Malá Lhota a Za‑
šová. Závěrečná přednáška Mons. Josefa Hrdličky bude vyvrcholením uspořádaného 
kurzu a zároveň jeho slavnostním ukončením, kde absolventi kurzu obdrží osvědčení 
pro svoji lektorskou službu. Na přednášku Mons. Josefa Hrdličky jsou zváni nejen účast‑
níci kurzu, ale všichni věřící farností děkanátu Valašské Meziříčí, kteří mají zájem ote‑
vřít své srdce Božímu slovu a „oživit plamen“ ve své duši. Slavnostní vyvrcholení kurzu 
pro lektory s přednáškou Mons. Josefa Hrdličky se uskuteční v pátek 23. června v 19 
hod. v Kulturním domě obce Zašová po mši svaté v místním poutním kostele Navštívení 
Panny Marie. Děkanát Valašské Klobouky kurz pro lektory propojil s pastoračním kur‑
zem pořádaným pro jejich děkanát. Předání osvědčení se uskuteční v rámci mše svaté 
slavené ve Slavičíně v neděli 18. června.

A  ještě jedno připomenutí: Kdo má zájem o hlubší a důkladnější přípravu na ne‑
dělní mši svatou, může využít poslechu nahrávek liturgického čtení z  dané neděle, 
které najde pod tímto odkazem: http://www.ado.cz/obsah/nedelni ‑liturgie; v  případě 
zájmu o „Kurz čtení Božího slova v  liturgii“ nebo další doplňující a prohlubující pra‑
covní setkání s lektory Božího slova se obracejte na MgA. Martinu Pavlíkovou, e ‑mail: 
pavlikova@arcibol.cz, tel.: 587 405 223.   Martina Pavlíková

Dny důvěry Taizé 2017 
v Českých Budějovicích
Dny důvěry, ekumenické setkání 

nejen mladých, organizované ve spo-
lupráci s  komunitou Taizé, se od roku 
2007 v  České republice staly tradicí.  
Po Zlíně, Brně, Praze a  Ostravě jsou 
letos věřící ze všech denominací i hle-
dající, zejména ve věku 15 až 35  let, 
zváni do Českých Budějovic, kde se Dny 
důvěry uskuteční od 17. do 19.  listo- 
padu 2017.

Od pátku do neděle se účastníci za‑
pojí do společných modliteb s meditativ‑
ními zpěvy, nasloucháním Božímu slovu 
a modlitbou v tichu. Na programu budou 
biblické úvody, sdílení ve skupinkách, 
semináře a  společné jídlo, stejně jako  
v Taizé.

Další informace k  setkání stejně jako 
možnost se přihlásit budou postupně 
uveřejňovány na webových stránkách:  
www.dnyduvery.cz  (aco)

Noc kostelů na YouTube
Krátký videospot na YouTube je po-

zvánkou na Noc kostelů, která se bude 
konat v pátek 9. června 2017.

Na základě grafické předlohy Very 
Rieder ho zpracovala Petra Dolíhalová, 
doprovodný audiospot byl vyroben ve 
studiu Radia Proglas a  fotografie pochá‑
zejí z archivu Noci kostelů.

Program již tradiční, a  přesto vždy 
jedinečné Noci kostelů v  této chvíli při‑
pravuje více než 1200 kostelů v celé České 
republice.

Pořadatelé nyní připravují programy, 
při nichž budou mít návštěvníci příleži‑
tost nahlédnout do věží, sakristií, kaplí, 
křížových chodeb, klášterních refektářů 
i  rajských zahrad, nechat se v  chrámo‑
vých prostorách provést slovem, povznést 
hudbou, inspirovat ve ztišení a  modlitbě 
či potěšit při setkání.  (ado)

Snímek Petr Nedoma (Člověk a víra)
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Zhotovení nových soch  
pro Velehrad lze podpořit 

na sbírkovém kontě
Vážení velehradští poutníci, farníci, 

příznivci Velehradu,
zveme vás jako živé kameny velehrad‑

ského společenství víry ke spoluúčasti na 
díle sousoší sv. Cyrila a Metoděje pro pilíře 
lemující vstup do velehradského poutního 
areálu. Dílo brněnských autorů Vladimíra 
Matouška a  Radima Horáka lze podpo‑
řit na sbírkovém kontě 44336622/ 0800, 
které u České spořitelny, a.  s., za účelem 
sbírky zřídilo Arcibiskupství olomoucké. 
Rozpočet je vyčíslen částkou 688 500 Kč.

Projekt lze podpořit i složením hoto‑
vosti v pokladně arcibiskupství v Olomou‑
ci v budově kurie na Biskupském nám. 2, 
ale i  prostřednictvím pokladniček. Jedna 
je umístěna v kryptě olomoucké katedrály 
sv. Václava, kde jsou i prezentovány sou‑
těžní návrhy sousoší, druhá bude od Dnů 
dobré vůle instalována v kapli Cyrilce na 
Velehradě, kde si budou moci zájemci po 
dobu letních prázdnin prohlédnout před‑
lohy pro velehradské sochy.

Zobrazení světců akcentuje sílu du‑
cha, rytířskost, moudrost, vznešenost, 
vnitřní pevnost. V  postavách s  odušev‑
nělými tvářemi se snoubí dědictví antické 
i křesťanské kultury (vnitřní klid, soustře‑
děný, klidný postoj, jasný výraz obličejů, 
atributy přítomné jen jaksi mimoděk). 
Zároveň ale sochy zjednodušující stylizací 
odkazují na současnost. Každá doba totiž 
čerpá z cyrilometodějské tradice právě to, 
co potřebuje.

K  podpoře uměleckého díla vyzvala 
své členy i Matice velehradská, z. s., která 
dle stanov chce zachovat charakter Vele‑
hradu jako poutního místa, vytvářet zá‑
zemí pro poutníky a turisty či nabízet jim 
duchovní i kulturní program.

 Martin Kučera

Matice svatohostýnská s novým vedením
Poutní sezonu na nejnavštěvovanějším poutním místě u  nás zahájila v  nedě-

li 7.  května  2017 v  bazilice Panny Marie Nanebevzaté na Svatém Hostýně slav-
nostní mše svatá, kterou sloužil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po 
jejím skončení se v Jurkovičově sále konala valná hromada Matice svatohostýnské 
(MSH), která byla volební. Po třech letech členové MSH zvolili nové vedení.

Do výboru MSH kandidovalo 18 členů, z nichž 10 bylo nových. V tajné volbě se vo‑
lilo 10 členů výboru, olomoucký arcibiskup, který je protektorem Matice svatohostýn‑
ské, jmenoval jako svého zástupce jedenáctým členem výboru MSH svatohostýnského 
duchovního správ‑
ce P.  Jiřího Šolce. 
Kontrolní komise 
Matice svatohos‑
týnské byla zvo‑
lena aklamací, 
protože se do vo‑
leb přihlásili jako 
kandidáti jen její 
stávající členové, 
a  ti potvrdili do 
funkce předsedy 
kontrolní komise 
Ing.  Jindřicha Po‑
korného z Brna.

Na ustavující 
schůzi výboru byli 
ve svých funkcích 
potvrzeni dosa‑
vadní předseda 
Mgr. Lubomír Vý‑
voda (1959) z  Tr‑
navy u Zlína a místopředseda Ing. Josef Dostál (1964) z Chvalčova. Zapisovatelem byl 
zvolen nový člen výboru MUDr. Mořic Jurečka (1965) z Příboru.

Již podeváté byli oceněni zasloužilí členové Matice svatohostýnské. Dvacet vyzna‑
menaných převzalo z rukou olomouckého arcibiskupa Svatohostýnskou medaili a pa‑
mětní list. Matice svatohostýnská spolu s duchovní správou na Svatém Hostýně touto 
formou oceňuje záslužnou činnost obětavých poutníků a ctitelů Panny Marie Svatohos‑
týnské pro zvelebování našeho poutního místa. Od roku 2009, kdy byly uděleny první 
Svatohostýnské medaile, ocenila Matice svatohostýnská již 173 zasloužilých věřících.

Mimo tato vyznamenání udělil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner zvláštní 
ocenění – Medaili svatých Cyrila a  Metoděje  – spolu s  děkovným listem Mgr.  Marii 
Loučkové a  Ing. Václavu Lednickému, dlouholetým členům výboru Matice svatohos‑
týnské, kteří již nekandidovali do nového výboru, za jejich zásluhy při obnově Matice 
svatohostýnské a za dlouholetou obětavou činnost pro Svatý Hostýn.

Poutníci si mohli zakoupit tradiční stolní kalendář na příští rok. Svatohostýnský ka‑
lendář 2018 provázejí fotografie 13 autorů, kteří své snímky zaslali na Svatý Hostýn.

Od roku 1990 se do Matice svatohostýnské přihlásilo 12 766 členů, z nichž zemřelo 
5926, takže současný počet členů je 6840.  Josef Pala

Zemřel P. Dominik Girašek
V ostravské fakultní nemocnici zemřel 14. května 2017 

ve věku 34 let otec Dominik Girašek, administrátor ostrav-
ské řeckokatolické farnosti.

Otec Dominik se narodil 24. 12. 1982 v Prešově na Sloven‑
sku. Na kněze byl vysvěcen 6.  10.  2012 na Svatém Kopečku 
u Olomouce, kde se také s ním v místní bazilice navštívení Pan‑
ny Marie konalo poslední rozloučení.

Vičnaja jemu paměť!  (jpa)Snímek Petr Hudec

Snímek Josef Pala
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Jeden novokněz  
a čtyři noví jáhni

Výstava Svědkové lidskosti zavítala do Olomouce
Ve středu 3. května 2017 se uskutečnila v prostorách Knihovny Univerzity Pa-

lackého v Olomouci (v budově Zbrojnice) vernisáž výstavy věnované osudům deseti 
rodáků z částí československého území dříve osídlených německou menšinou, kte-
ří za svou horlivost a věrnost ve víře zaplatili během nacistické perzekuce v době 
druhé světové války svými životy. Výstava nese název „Svědkové lidskosti – Od-
půrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938–1945“ a připravilo ji 
Sdružení Ackermann -Gemeinde.

Na jednotlivých výstavních panelech jsou umístěny literárně zpracované význam‑
né životní momenty jednotlivých osobností – katolíků pocházejících ze Sudet, dnes již 
často zapomenutých, především s ohledem na jejich osudy v období druhé světové vál‑
ky a utrpení pro jejich víru. Každý panel je opatřen velkou portrétní fotografií a  také 
dalším fotografickým materiálem. Galerie prezentovaných osobností zahrnuje muže 
i ženy, kněze i laiky pocházející z nejrůznějších koutů naší země. Z dnešního území olo‑
moucké arcidiecéze je na výstavě prezentovaná osobnost augustiniánského řeholníka 
P. Romana Karla Scholze, rodáka ze Šumperka, který byl zatčen za účast v protinacis‑
tickém odboji a popraven ve Vídni 10. května 1944. Mezi dalšími portréty zde návštěv‑

ník najde např.  osobnost známé řeholnice  
bl. Marie Restituty Kafkové, rodačky z brněnské  
diecéze.

Samotné vernisáže výstavy se kromě zá‑
jemců z  řad veřejnosti i  zaměstnanců Arci‑
biskupství olomouckého zúčastnili také ně‑
kteří kněží, mezi nimi např. rektor kněžského 
semináře P.  Antonín Štefek, nebo generální 
vikář Mons. Josef Nuzík, který všechny pří‑
tomné pozdravil krátkým projevem. Na pro‑
gramu bylo mj. hudební vystoupení a projev 
jednatelky Sdružení Ackermann ‑Gemeinde 

Mgr.  Evy Engelhardt, která přítomné sezná‑
mila s  koncepcí celé výstavy. Vernisáže se zúčastnil také PhDr.  Jan Stříbrný, který je 
koordinátorem projektu ČBK „Martyrologium katolické církve v  českých zemích ve 
20. století“, z jehož podkladů výstava rovněž vychází. Výstavu je možné si prohlédnout 
v prostorách Knihovny UP v Olomouci na Biskupském náměstí až do 7. června 2017.

   Vít Němec

Zemřel P. Max Jarosch
Ve věku 85 let zemřel 4. května 2017 

ve Šternberku P.  Max Jarosch, čestný 
kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mo-
řice v  Kroměříži a  dlouholetý farář 
v Uničově.

Narodil se 1.  července  1931 v  Kra‑
vařích, na kněze byl vysvěcen 23.  červ‑
na  1973 v  Olomouci. Po vysvěcení byl 
rok kaplanem 
v  Zábřehu a  zá‑
roveň exkurendo 
administrátorem 
farnosti Hoštejn. 
Poté působil 
28  let jako fa‑
rář v  Uničově 
( 1 9 7 4 – 2 0 0 2 ) , 
odkud exkurendo spravoval také farnosti 
Renoty (1981, 1994–2002) a Újezd u Uni‑
čova (1981–1991). Od roku 2002 žil na 
odpočinku nejprve ve svém rodišti, po‑
tom v domově seniorů v Sukolomi.

Rozloučení se zesnulým se uskutečni‑
lo 12. května 2017 při mši svaté v kostele 
sv.  Bartoloměje v  Kravařích a  poté bylo 
jeho tělo uloženo na místním hřbitově.

 Josef Pala

Zemřel P. Hugo Josef Pitel, 
O.Praem.

V Domě sv. Františka ve Veselí nad 
Lužnicí zemřel 14. května 2017 ve věku 
89 let P. Hugo Josef Pitel, tepelský pre-
monstrát a emeritní převor, bývalý po-
litický vězeň, 
v  olomoucké 
a r c i d i e c é z i 
známý jako 
velký ctitel 
mariánského 
poutního mís-
ta Svatý Hos-
týn.

Věčné sliby 
přijal v roce 1954 v Chotěšově. Od kněž‑
ského svěcení, 29.  června  1969, působil 
v  četných farnostech dnešní plzeňské 
diecéze. Od roku 1981 spravoval několik 
farností v českobudějovické diecézi. V le‑
tech 2000 až 2014 zastával funkci prezi‑
denta Diecézní charity České Budějovice.

Zesnulý kněz byl pohřben do kněž‑
ské hrobky farnosti Třeboň na hřbitově 
u sv. Alžběty.  (jpa)

Snímek Vít Němec

Jeden nový kněz pro olomouckou arcidiecézi
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner udělí 

v sobotu 24. června 2017 v 9.30 hod. v katedrále sv. Vác-
lava v  Olomouci kněžské svěcení Mgr.  Janu Berkovi, 
absolventu Cyrilometodějské teologické fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci, který působil rok jako 
jáhen v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Nový kněz pochází z Přerova, kde se narodil 14. čer‑
vence  1991. V  místním farním kostele sv.  Vavřince bude 
také sloužit svoji primiční mši svatou, a to v sobotu 1. čer‑
vence 2017 v 15 hod.

Noví jáhni
Jáhenské svěcení přijmou v  katedrále sv.  Václava v  Olomouci v  sobotu 17.  červ‑

na 2017 v 9.30 hod. z rukou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pro olo‑
mouckou arcidiecézi:

Ing. Jan Faltýnek (1979) z farnosti Lipník nad Bečvou
Jan Svozilek (1990) z farnosti Dobromilice
Jiří Šůstek (1991) z farnosti Pozlovice
MUDr. Martin Uher, Ph.D., (1962) z Prahy
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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

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi  
na Svatém Hostýně

Bude se konat o víkendu 2. až 4. června a vede ji Mons. Adam 
Rucki. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během 
promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. 
Náplní víkendu jsou: promluvy kněze, společná modlitba, ado‑
race, mše svatá, Cesta světla, možnost svátosti smíření nebo roz‑
hovoru s knězem. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry.
Kontaktní osoba: Josef Záboj, 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, cena 750 Kč.
Bližší informace: 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
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Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn

Červnové akce na Velehradě
Dny slovanské kultury – Polská a chorvatská kutura
1. – 4. června, více: www.dny ‑slovanske ‑kultury.cz
Noc kostelů
9. června (bazilika) – od 18 hod. – mše svatá, vystoupení dětí, 

prohlídka pro děti i dospělé, varhanní koncert a další
Víkend otevřených zahrad
Sobota 10. června (9 až 19 hod.), neděle 11. června (9 až 17 hod.)
Komentované prohlídky, kulturní i zábavný program pro malé 

i velké…
(Vstup do zahrady je od morového sloupu ve směru na Tupesy)
Varhanní koncert
K 1020. výročí úmrtí sv. Vojtěcha, patrona české země
18. června (bazilika), 16.30 hod. (Eva Bublová)
Brigáda před národní poutí
Sobota 24. června – 9.00 hod. – před velehradskou farou
Více informací: www.velehradinfo.cz

Jubilejní X. ročník Moravské Compostely
Pěší pouť ze Svatého Kopečku u Olomouce přes Svatý Hostýn 
na Velehrad (110 km) se koná od 30.  června do 4.  července.  
Na pouť zvou pořádající Matice svatokopecká, Matice svatohos‑
týnská a Matice velehradská za účasti Matice svatoantonínské.
Duchovní program: denně mše svatá, u každého zastavení pout‑
ní cesty Slovo Boží a příběh, modlitba a dvě písně, po cestě mod‑
litba růžence.
Důležité podrobnosti k putování: Převoz větších zavazadel ze 
Svatého Kopečku u  Olomouce postupně až na Velehrad bude 
zajištěn doprovodnými vozidly (možnost krátké přepravy i pro 
znavené poutníky). Zdravotní služba zajištěna. Pro ubytování 
karimatky a spacáky vlastní.
Bližší informace: Mons. Jan Peňáz, 679 05 Křtiny 72, tel.:  
736 529 221, www.poutnik ‑jan.cz

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.

Červnový Nezbeda a Cvrček
Červnový Nezbeda přináší čtenářům mimo jiné kapitoly z ži‑
vota sv. Jana Nepomuckého, povídku Království zvířat s volitel‑
nými zakonče‑
ními, rozhovor 
se  Slávkem Kle‑
candrem, členem 
kapely Oboroh, 
popis technické 
památky Lorien‑
‑Keroman a  se‑
známení s dal‑
šími zajímavými 
místy naší vlasti.
Červnový Cvrček učí děti nepodceňovat druhé, neboť ti, kdo 
jsou jiní, nemusí být horší než ostatní.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz

Přehled poutních slavností  
na Svatém Hostýně (červen až srpen 2017)

 3. 6. Sedmá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
  Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska
 5. 6. Sedmnáctá pouť píšících křesťanů
 10. 6. Čtvrtá pouť autoveteránů
 17. 6. Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem 

na Svatý Hostýn
  Třetí pouť schól
 20. 6. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní po‑

svěcení
 23. 6. Pouť členů Apoštolátu modlitby
 24. 6. Osmá pouť zrakově postižených 
 30. 6. – 1. 7. Pěší pouť Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý 

Hostýn
 1. 7. Pouť dětí na začátku prázdnin
 2. – 4. 7. Pěší pouť Svatý Hostýn – Štípa – Velehrad
 8. 7. Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
 6. 8. Pátá pouť dechových hudeb
 13. 8. Hlavní pouť
 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie – titulární slavnost 
 19. 8. Devátá pouť pedagogů 
 20. 8. Tradiční orelská pouť
 26. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci 

prázdnin

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

Kurz MiniFor (Ministrantská formace)
V  září začíná nový kurz pro ministranty nad 15  let. Přihlášky 
posílejte do 15. září; ke stažení: www.ministranti.info/minifor
Program kurzu připravují bohoslovci a  stojí na dvou pilířích: 
teoretická část (přednášky o liturgii, duchovním životě a práce 
s  ministranty ve farnosti) a  praktická část (nácviky, služby při 
liturgii, hry jako inspirace na schůzky apod.). Velký důraz je kla‑
den na prohloubení osobního vztahu ke Kristu, a proto je vždy 
součástí kurzu společná mše svatá, adorace aj. Víkendy jsou pře‑
vážně na farách v olomoucké arcidiecézi. Začíná se vždy v pátek 
večeří a končí v neděli obědem.
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O C ENĚNÍ Z A SLOUŽ ILÝC H FARNÍKŮ

Manželé Jana a Antonín Pavlíčkovi z farnosti Svitavy
Manželé Jaroslava a Josef Zálešákovi z farnosti Prakšice
Manželé Emilie a Josef Ryšaví z farnosti Úsov
Manželé Anna a Václav Kupkovi z farnosti Zábřeh
Manželé Milena a Jaromír Šašinkovi z farnosti sv. Martina  

ve Strážnici
Jana Vlčková z farnosti Svitavy
Anežka Kynclová z farnosti Svitavy
Marie Málková z farnosti Svitavy
Rostislav Králík z farnosti Buchlovice
Blažena Fialová z farnosti Zlechov
Marie Herůdková z farnosti Zlechov
František Mareček z farnosti Zlechov
Ludmila Halíková z farnosti Boršice u Blatnice
Josef Slaník z farnosti Boršice u Blatnice
Josef Bulín z farnosti Boršice u Blatnice
Antonín Hrabal z farnosti Boršice u Blatnice

Při letošní pouti ocenil moravský metropolita práci 53 zasloužilých farníků z  naší arcidiecéze, kterým osobně poděkoval 
6. května 2017 v katedrále sv. Václava v Olomouci.

Anna Pomykalová z farnosti Boršice u Blatnice
Jan Zemčík z farnosti Boršice u Blatnice
Václav Čáp z farnosti Žeranovice
Marie Kolomazníková z farnosti Kurovice
Marie Fojtková z farnosti Kostelec na Hané
Ludmila Fiedlerová z farnosti Kostelec na Hané
Eva Otáhalová z farnosti Kostelec na Hané
Ludmila Žáková z farnosti Vnorovy
Stanislava Bednářová z farnosti Štíty
Pavel Majer z farnosti Olomouc‑Hejčín
Antonín Hudeček z farnosti Kyselovice
Marie Korbelová z farnosti Velké Opatovice
Marie Přichystalová z farnosti Velké Opatovice
Olga Ostřížková z farnosti Velké Opatovice
Marie Smítalová z farnosti Jesenec
Emilie Malčíková z farnosti Vsetín
Irena Žambochová z farnosti Vsetín
Ladislav Švestka z farnosti Zábřeh
Jaroslav Jašek z farnosti Zábřeh
Alois Frank z farnosti Zábřeh
Ludmila Šatánková z farnosti Střítež nad Ludinou
Marie Škrhlová z farnosti Střítež nad Ludinou
Věra Šléšková z farnosti Úsov
Marie Kroupová z farnosti Studená Loučka
Vojtěch Polanský z farnosti Panny Marie ve Strážnici
Jana Cábová z farnosti sv. Martina ve Strážnici
Bohuslav Hořák z farnosti sv. Martina ve Strážnici
Ludmila Robková z farnosti sv. Martina ve Strážnici
Ludmila Malaníková z farnosti Velký Ořechov
Jarmila Gajdůšková z farnosti Velký Ořechov
Anežka Zemková z farnosti Kunovice
Stefan Ahrenstedt z rytířského Řádu Božího hrobu  

v Jeruzalémě

Stalo se již tradicí, že při arcidiecézní pouti k sv. Janu 
Sarkanderovi předává olomoucký arcibiskup Mons. 
Jan Graubner „Děkovné uznání“ a medaili sv. Jana 
Sarkandera zasloužilým farníkům z olomoucké  
arcidiecéze, kteří byli na toto vyznamenání navrženi 
duchovními správci farností, a na některých místech 
i pastorační radou farnosti, a to zvláště za aktivní 
a nezištnou pomoc, za obětavou službu a všestran-
nou pomoc ve farnostech, za činnost v ekonomických 
a pastoračních radách, za podílení se na kulturních 
aktivitách, za pomoc při opravách a údržbě kostela 
a také za péči o kostel či kapli, kostelnickou službu, 
službu varhaníků, vedení sborů a za svědectví víry.

Snímky: Člověk a víra
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Katecheze Dobrého pastýře:
katechetický program pro děti předškolního 

a mladšího školního věku

CENTRUM PRO KATECHEZI

Obsahem semináře bylo seznámení se světově rozšířeným 
katechetickým programem s názvem „Katecheze Dobrého pas‑
týře“, který vznikl před šedesáti lety v Itálii. Jeho autorkami byly 
teoložka Sofia Cavalletti a  montessotiovská pedagožka Gianna 
Gobbi. Autorky vytvořily pro nás téměř neznámý kérygmaticko‑
‑liturgický model uvádění dětí do křesťanské víry s uplatněním 
znalosti pedagogického přístupu Marie Montessori. V  tomto 

modelu jsou děti nejprve uváděny do slavení mše svaté. A vel‑
mi jednoduchým dětským způsobem. Postupně se seznamují 
s  jednotlivými předměty, které při liturgii mše svaté mohou vi‑
dět, a dozvídají se, k čemu tyto předměty slouží, s  liturgickými 
místy a gesty. K tomu se používají zmenšené imitace: obětního 
stolu, svatostánku, kalichu, liturgických rouch a podobně. Děti 
si s nimi po prezentaci katecheze v tichosti pak mohou pracovat 
nebo si lepí koláž, např.  obětního stolu a  všeho, co je na něm, 
nebo něco kreslí. V  době adventní se děti začínají připravovat 
na Vánoce, a seznamují se jinak se starozákonními proroctvími, 
kterým už mohou rozumět, nebo s biblickými událostmi kolem 
narození Ježíše. K prezentaci a následné meditaci těchto kateche‑

V domě sv. Cyrila a Metoděje na Vele-
hradě proběhl 13. května metodický 
den s názvem „Uvedení do programu 
Katecheze Dobrého pastýře“ pod ve-
dením ThLic. Ing. Marie Zimmermann-
ové, Th.D., a Mgr. Marcely Fojtíkové 
Roubalové. PhD. Semináře se účastnili 
katechetky (jedna si s sebou přivezla 
také své pomocnice – slečny navštěvují-
cí 2. stupeň ZŠ), kněží, pracovníci děka-
nátních rodinných center, učitelky MŠ, 
ale také rodiče, kteří by tímto způsobem 
chtěli předávat svým dětem víru ať už 
doma nebo společně s dalšími manžel-
skými páry ve svém okolí v tzv. atriích.

zí se používají 3D dřevěné domečky a postavičky. Ve druhém po‑
loletí se děti seznamují například s podobenstvími souvisejícími 
s Božím královstvím a především také s podobenstvím o Dobrém 
pastýři. Ke každé katechezi je vypracovaný materiál, se kterým 
děti mohou pracovat, a  jeho prostřednictvím vrůstat do tajem‑
ství křesťanské víry. Zkušenosti s tuto formou křesťanské forma‑
ce dětí jsou velmi pozitivní, u dětí po několika měsících můžeme 
vidět změnu při vnímání a prožívání mše svaté.

Metodický den byl úvodním a informačním setkáním pro zá‑
jemce o Katechezi Dobrého pastýře. A protože účastníci projevili 
zájem se skutečně tomuto programu začít ve svých farnostech 
a rodinách věnovat, dohodli se organizátoři s  lektorkami o po‑
kračování v příštím školním roce ve formě několika metodických 
dnů zaměřených na práci s dětmi předškolního věku (3 až 6 let), 
ve kterých by se vždy účastníci společně připravili na témata jed‑
notlivých katechezí v daném období liturgického/školního roku.  
Informace o termínech těchto kurzů najdete během měsíce srp‑
na na stránkách:www.katechetiolomouc.cz

 Martina Orlovská
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INFOR M AC E Z C E NTR A PRO RODINU

Nabízíme poradenství
Manželské, rodinné i  osobní poraden-

ství – Mgr. Marie Linhartová
Poradenství pro děti, náctileté a  jejich 

rodiče – Mgr. Barbora Ševčíková
Manželské a  rodinné poradenství  – 

Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Pastorálně terapeutické poradenství  – 

MUDr. Jitka Krausová
Poradenství v obtížných životních situ-

acích – Bc. Marcela Řezníčková
Poradenství pro rodiče  – Bc.  Marcela 

Anežka Kořenková

Bližší informace najdete na našich 
webových stránkách. Další podrobnosti 
získáte na tel.: 587 405 250 (253), e ‑mail: 
rodina@arcibol.cz

Skripta pro společenství 
rodin a seniorů

Společenstvím rodin, manželů a  se‑
niorů nabízíme nová skripta s  názvem 
„NAŠI NÁRODNÍ SVĚTCI“, která ob‑
sahují náměty pro deset setkání během 
kalendářního roku 2017. Materiály nabí‑
zíme ke stažení na www.rodinnyzivot.cz, 
také budou k  dispozici v Centru pro ro‑
dinný život. Rádi vám je zašleme vytištěné 
poštou (příspěvek 100 Kč); můžete si je 
objednat na těchto kontaktech: 
Centrum pro rodinný život, Biskup‑
ské nám. 2, Olomouc.; tel.: 587 405 250, 
e ‑mail: rodina@arcibol.cz

Letos poprvé vydáváme skripta spo‑
lečně jak pro společenství rodin, tak i pro 
společenství seniorů. Jsme přesvědčeni, 
že v  mnohém je jejich životní zkušenost 
společná a obě skupiny si v nich najdou to, 
co je bude oslovovat.

Další různé materiály a inspirace, 
které můžou posloužit vám, vaší rodině, 
farnosti nebo jiným společenstvím jsou 
k dispozici na webu: www.rodinnyzivot.cz

Víkendový pobyt pro snoubence
V pátek 21. dubna jsme vyrazili ze svých zaměstnání na nejkrásnější místo Hostýn‑

ských vrchů. S sebou jsme měli pár zavazadel, na tváři úsměv a plno očekávání. Naším 
cílem byl poutní dům na Svatém Hostýně, kde na nás čekal víkendový pobyt pro snou‑
bence.

Ihned po příjezdu na toto kouzelné místo jsme se při večeři seznámili s velmi milými 
a usměvavými lidmi – pořadateli a prvními spoluúčastníky našeho pobytu. Od začátku 
našeho setkání pa‑
novala tak příjemná 
a  pohodová atmo‑
sféra, že večerními 
ledolamkami a  se‑
znamovacími ak‑
tivitami ani nebylo 
třeba lámat příliš 
silné ledy. V duchu 
přátelského pozná‑
vání a  pobavení se 
nesl celý páteční ve‑
čer. Libovolně jsme 
jej potom mohli 
v  párech završit 
procházkou nazva‑
nou Cesta snoubenců, která nás poprvé pobídla k hlubšímu zamyšlení nad naší společ‑
nou cestou životem.

Sobotní ráno se na nás sice mračilo, ale díky výborné snídani a  hlavně pestrému 
programu, na který jsme se mohli těšit, jsme byli všichni příjemně naladěni. V průběhu 
celého pobytu jsme absolvovali celkem čtyři přednášky (Děti milované a chtěné, Man‑
želství a finance, Co ohrožuje manželství, Manželský slib). Jednotlivé přednáškové bloky 
byly obohaceny o podněty k diskuzi, byl nám ponechán prostor pro individuální roz‑
hovory v párech, ale také pro společnou debatu s přednášejícími. Ti byli všichni velmi 
trpěliví a přístupní všem našim dotazům po celou dobu.

Jedinečné poutní místo na Svatém Hostýně nám poskytlo útočiště nejen pro relaxa‑
ci, srovnání vlastních myšlenek a navázání nových kamarádských vztahů v bezva spo‑
lečnosti. Jako snoubenci jsme hlavně zlepšili vzájemnou komunikaci, schopnost hovořit 
o svých pocitech a představách.   Veronika Michálková

Časopis Rodinný život
Pro třetí letošní číslo Rodinného života zvolila redakce téma evidentně mnohoznač‑

né, nicméně aktuální – „Mladá víra“… víra mladých lidí, víra čerstvě nebo nově nabytá… 
Obsah se tedy točí mj. kolem mládeže a konvertitů.

(Křesťanská) mládež je pro mnohé pojem či fenomén 
neuchopitelný nebo  – častěji  – nepochopitelný. O  kráse 
objevování hodnot, síle vztahů, ale i potřebě kladených ná‑
roků svědčí v rozhovoru Denisa Kracíková, vedoucí Centra 
pro mládež v Olomouci.

Manželé Gajdošovi vycházejí ze svých zkušeností 
s  evangelizačními projekty na Slovensku i  u  nás a  hovoří 
o tom, jak velkým darem může být pro člověka společenství 
i jak on sám v něm může být darem pro druhé.

Na ně pak navazují další poznatky účastníků kurzu Alfa 
a  krátká svědectví konvertitů, kteří reagovali na anketu 
k  tématu čísla. A  nechybí pozvánka na letošní Celostátní 
setkání mládeže v Olomouci, které se mimořádně zaměřuje 
také na rodinu.

Hledání a nalézání (víry) je jakýmsi leitmotivem i tex‑
tů následujících, pokračuje seriál o manželských ctnostech 

i  kanonizovaných manželech. Nechybí ani recept, soutěže a  informace o  připravova‑
ných akcích.

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný ži‑
vot, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e ‑mail: rodinnyzivot@arcibol.cz
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Ze života našich bohoslovců

Snímek Petr Janíček

Snímek Zdeněk Ovčačík (Člověk a víra)

Putování bohoslovců na Svatý Hostýn
Každoročně na přelomu měsíce dubna a května chodíme z Olomouce od kněžského 

semináře na pěší pouť na Svatý Hostýn za nová povolání k duchovnímu životu. Ta letoš‑
ní, již desátá – jubilejní, se konala 29. a 30. dubna. Vyšlo nás celkem třináct a k cíli došli 
téměř všichni. Pouť byla 
krásná, sice fyzicky nároč‑
ná, ale o to víc požehnaná. 
Ačkoliv v pátek na Svatém 
Hostýně sněžilo, na naši 
pouť se v  sobotu rozjas‑
nilo, takže jsme měli nej‑
lepší počasí, jaké jsme si 
mohli přát. V neděli ráno 
ostatní bohoslovci doje‑
li autobusem do Bystřice 
pod Hostýnem a  stoupali 
lesem vzhůru k  bazilice 
Panny Marie. Dříve než 
začala mše svatá, jsme se 
společně s  představenými pomodlili Cestu světla. Mše svatá byla vyvrcholením celé 
pouti. Hlavním celebrantem byl P. Antonín Štefek, rektor kněžského semináře. Odpole‑
dne jsme navštívili muzeum Pearl Harbor v Loučce u Valašských Klobouk. Silným zážit‑
kem pro nás byla část expozice věnovaná vojenskému kaplanovi ctihodnému otci Emilu 
Kapaunovi a českým kněžím v odboji. Věříme, že naše pouť přinese své plody a v dalších 
letech nás bohoslovců bude chodit víc a více.  Jan Kříž

bohoslovec 1. ročníku

Ministrantský den v Olomouci
V sobotu 6. května Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci hostil tradiční Mi‑

nistrantský den. Letos opět po třech letech přišla řada na brněnskou diecézi. Sešlo se 
téměř 800 poutníků. Společně jsme prožili mši svatou s naším otcem biskupem Vojtě‑
chem Cikrlem v kostele Panny Marie Sněžné. Při bohoslužbě jsme si připomněli hlavní 
smysl celého dne: setkání, a to nejen s druhými, ale také s Bohem. V kázání jsme byli po‑
vzbuzeni k tomu, abychom byli ministranti i mimo kostel, a nebáli se to projevit. Po mši 
svaté proběhla velká hra, které se účastnilo přibližně 630 ministrantů a ministrantek ve 
věku od šesti do patnácti let. Více než 80 starších ministrantů se v diskuzi bavili o tom, 
jak fungují jejich ministrantské schůzky a vzájemně se obohacovali. Poté ve hře podle 
motta „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“, symbolicky překonávali překážky, 
které na nás čekají, když svědčíme o Kristu. Celou akci zaštiťovali bohoslovci, kteří byli 
celý den ministrantům na blízku jako vedoucí skupinek, a pro které byla tato akce jedna 
z příležitostí přípravy na služebné kněžství. Ministrantského dne se také zúčastnilo při‑
bližně 40 kněží, kteří doprovázeli své ministranty z farností, a tak díky spolupráci s nimi 
se tohoto setkání mohlo účastnit tak velké množství ministrantů. Právě se zvládnutím 
celé akce pomáhalo na 70 dobrovolníků, kteří přidali ruku k dobrému dílu, a i díky nim 
vše proběhlo bez větších komplikací. Pevně věřím, že každý mohl zakusit to, že není 
sám, a že Bůh má připravený plán i pro jeho život.  Jiří Dyčka

bohoslovec 2. ročníku z brněnské diecéze

Misie na dosah aneb  
Pokud ještě nemáš plán  

na prázdniny…
Kdo si sám prožil, co to je víra a celé 

dobrodružství z ní plynoucí, musí zákoni‑
tě zatoužit tento vzácný dar předávat dál. 
V  první řadě ve svém nejbližším okolí. 
A  v  druhé řadě? Možná v  Africe mezi 
černoušky, v daleké Indii, tak jako Matka 
Tereza… Zkrátka někde daleko, v exotice, 
mezi chudými. To ale není jen tak. Exis‑
tuje však ještě další možnost  – projekt 
s  názvem Antiochia. Je to společenství 
mladých křesťanů asi od patnácti let, kteří 
chtějí na dva prázdninové týdny vyjet ze 
svého pohodlí a  zvěstovat evangelium. 
Dobrá parta a hromada legrace a radosti, 
ale i duchovní růst jsou zaručeny. Cílovou 
destinací Antiochie je každý rok jedna 
obec v  Čechách a  jedna na Moravě, při‑
čemž jde o místa, „kde to moc nežije“ – po 
stránce praktikované víry, ale i po jiných 
stránkách. V těchto obcích se pak v prů‑
běhu letních prázdnin vystřídají čtyři čtr‑
náctidenní turnusy, takže Antiochia skr‑
ze různé lidi působí v  jednom místě celé 
prázdniny. Vedoucím jednotlivých turnu‑
sů bývají bohoslovci nebo kněží, někdy ale 
i zkušení laici. A s nimi se na cestu plnou 
setkání, nových přátelství, služby i zábavy 
vydává skupinka mladých děvčat a kluků 
z celé republiky. Mezi nimi budeš vítaný/á 
i ty!

Toho, kdo se vydává na Antiochii, čeká 
působení (tak trochu) daleko od domova, 
tak jako při „opravdových“ misiích, a taky 
působení mezi chudými – třeba ne majet‑
kem, ale láskou, žitými vztahy, vírou, přá‑
telstvím. Proto se „antiošáci“ snaží vnést 
do místa, kam přijedou, život nejrůznější‑
mi způsoby – hraním si s dětmi, pořádá‑
ním akcí pro mládež, návštěvami starých 
lidí, pomocí na zahrádce nebo v obci, or‑
ganizací výletů nebo nočních her. Všech‑
ny tyto aktivity se stávají prostorem, kde 
vznikají přátelství, a  otevírá se možnost 
rozhovorů na téma víry, na téma, se kte‑
rým by se třeba daný člověk neměl šanci 
setkat. Tedy nebýt Antiochie. Neznám 
nikoho, kdo by litoval, že na „Antiošku“ 
jel. Jedna kamarádka ji nazvala nejlepší 
duchovní obnovou na světě. Pro mě jde 
o něco, co mě v duchovním životě velmi 
posunulo za krátký čas. Stojí to za to.

A proč název Antiochia? Ve Skutcích 
apoštolů se dozvídáme, že právě tam byli 
učedníci poprvé nazváni křesťany. Pokud 
chce být člověk dobrým křesťanem, má se 
o svou víru dělit.

Více informací: www.antiochia.cz
 Marta Janíčková
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Mše za vítěze nad drakem a velikonoční výjezd
V našem regionu, mezi obcemi Pitín, Slopné a Napajedla, vyskytují se hojně osoby, 

mající „draka“. Nejde o ještěra z pohádek či středověkých legend, ale o stav, v němž se 
místní muži (a nezřídka i ženy) nacházívají. Tento stav je následkem vyšší hladiny alko‑
holu v krvi (nebo nižší hladiny krve v alkoholu?). Rovněž se o takových říká, že jsou na 
mol, na šrot, narvaní jak zájezd do Dánska či zkalení jako kladenská ocel.

Proto jsme se v pitínské farnosti letos již podruhé rozhodli připojit se k postní ini‑
ciativě „40 dnů bez alkoholu“, a prožít postní dobu cílevědomě a trvale střízliví. A zvo‑
lili jsme si za patrona 
svého snažení světce 
příkladného, neo‑
hroženého bojovní‑
ka s  drakem, sv.  Jiří. 
Přestože to pro mno‑
hé vůbec nebylo 
snadné, někteří ob‑
stáli, a tak i letos jsme 
v  neděli 30.  dubna 
v  kapli Panny Marie 
Kopanické děkovali 
za dosažené výsled‑
ky při mši svaté „za 
vítěze nad drakem“ 
a ke cti sv. Jiří. Jsme přesvědčeni, že když se naučíme, jak dosáhnout malých a dílčích 
vítězství, máme naději, že zvítězíme i v zápase o duši. Protože se nás sešlo příliš mnoho, 
než abychom se do kapličky vešli, a  také počasí nám přálo, mše svatá se konala před 
kaplí. Kaplička je na Pitínských Pasekách, nedaleko obce Žítková, nevede k ní silnice, 
jen cesta mezi lukami, stojí ve svahu mezi lesem a sadem nad potokem, zasazena je do 
nádherné přírody Bílých Karpat. Protože v přilehlém sadu lze bez potíží parkovat koně, 
také „koňáci“ místní i přespolní se rozhodli pro letošní jarní setkání právě při této mši 
svaté. Ostatně, někteří z nich se do zmíněné postní iniciativy zapojili. Po bohoslužbě 
následovalo žehnání luk a pastvin s prosbou o úrodu, a také žehnání koním a jezdcům. 
Jde o starou tradici tzv. „velikonočních jízd“, nebo také „jízdy kolem osení“. Na Moravě 
se tato tradice dodržuje už 400 let v Lukavci u Fulneku, v Čechách pak v Mikulášovicích 
ve Šluknovském výběžku.

Mše svaté s následným žehnáním se letos na Pitínských Pasekách zúčastnilo kolem 
stovky osob a též sedm koní se svými jezdci.  P. Zdeněk Graas

Pitín 

Ohlédnutí za kurzem Alfa
Koncem dubna skončil již druhý ročník kurzu Alfa, který probíhal od poloviny ledna 

ve Zlíně. Na kurz docházelo 29 účastníků ze Zlína a blízkého okolí a většina kurz i do‑
končila. Každé setkání začínalo dobrou večeří, následovala promluva na téma týkající 
se základních pravd křesťanství a  po ní diskuze v  malých skupinkách. V  týmu kurzu 
sloužilo každý večer 15 laiků z našich farností, kteří  s láskou a nadšením svědčili slovem 
i skutky o své víře. Kurz byl určen především pro hledající i věřící, kteří se chtějí upevnit 
ve víře, a poznat osobní vztah s Bohem.

V závěru kurzu jsme oslovili prostřednictvím dotazníků účastníky s otázkou: „Při‑
neslo vám absolvování kurzu nějaký užitek? Jaký?“ A zde jsou některé odpovědi:

Kurz Alfa mi pomohl více číst Bibli a otevřít své srdce Bohu.
Kurz mi pomohl k rozšíření vědomostí a poznání nových pohledů na víru – více se 

zamyslet nad životem, setkání s novými lidmi – prohloubení víry, lépe snášet obavy s dů-
věrou v Boží milosrdenství, uzdravení v rodině – pokoru a pozitivnější přístup k životu 
– vzájemné sdílení, modlitby nad námi – nové přátele ve víře – ujistila jsem se, že jsem na 
dobré cestě – zjistila jsem, že víru člověk musí žít i s druhými lidmi, ne sám, že je potřeba 
mít někoho, s kým si o víře povídat a tak ji prohlubovat.

Pro mne osobně bylo radostí sloužit na těchto večerech, protože jsem mohla předat 
lidem něco málo z pokladu víry, který mi byl darován, a být svědkem mnoha radostných 
chvil, kdy mnozí lidé zakoušeli přítomnost Ducha Svatého ve svém srdci – někteří mož‑
ná poprvé v životě.   Pavla Genzerová

Zlín

HL A SY A OHL A SY

Pouť rodin
Charita Svaté rodiny a Římskokatolic‑

ká farnost Luhačovice pozvala 8.  května 
rodiny, ale i  tříkrálové koledníčky, jejich 
asistenty a  kamarády na pouť na pout‑
ní místo Provodov‑Malenisko. Poutníci 
z Luhačovic, Pozlovic i z okolních vesnic 
se setkali v Řetechově a  společně puto‑
vali k  poutnímu místu. Letošní deštivé 
počasí připravilo dětem spoustu radostí 
v podobě přeskakování kaluží a putování 
provázely také připravené hry a  soutěže 
pro jednotlivé rodiny, o které se postarali 
dobrovolníci Charity z řad mládeže.

Na poutním místě zasvěceném Pan‑
ně Marii Sněžné byla sloužena mše svatá. 
Legenda vypráví, že mlynářka Anna Vlaš‑
tovicová z Dolního provodovského mlýna 
trpěla těžkou oční chorobou. Ve snu se jí 
zjevil stařec, ukázal jí místo se studánkou 
na okraji lesa a  řekl: „Zde je voda, která 
bude na přímluvu Matky Boží uzdravovat 
nemocné na těle i  na duši.“ Mlynářka si 
umyla oči vodou ze studánky a uzdravila 
se. Od roku 1712 sem putují lidé ze široké‑
ho okolí a mnozí prý byli rovněž uzdrave‑
ni. Dorota Jahodíková z Pašovic věnovala 
jako poděkování za uzdravení poutnímu 
místu obraz Matky Boží kojící (autor ne‑
známý). Původně byl zavěšen u studánky. 
Dnes je umístěn v poutním kostele.

Kostelík se zaplnil asi padesáti poutní‑
ky, kteří připutovali pěšky anebo na Ma‑
leniska přijeli auty. Mše se účastnili i  jiní 
návštěvníci poutního místa a radost nám 
udělala přítomnost mnoha dětí předškol‑
ního věku.

Po ní následovalo opékání špekáčků 
a  rozdání odměn výhercům. Před ocho‑
dem zpět domů jsme se občerstvili ze 
studánky „svatou vodou“. Byl to příjem‑
ně strávený den a  sláva, nezmokli jsme.  
Děkujeme za skvělý sváteční den a již nyní 
se těšíme na další setkání.

   Karel Adámek
Luhačovice
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Knižní nabídka nejen pro katechety

NAPSALI JSTE NÁM / NOVÉ KNIHY

Sraz absolventů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži ročníku 1993 až 1997
Mám popsat, co se dělo 5. a 6. května 2017 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži? Po více jak ročním snažení a plánování 

se zde setkali studenti ročníku 1993–1997. Bylo to setkání bývalých spolužáků, kamarádů, učitelů, kněží a vychovatelů, které se díky 
vstřícnosti školy mohlo celou dobu odehrávat v prostorách školy. Setkání, které bylo plné překrásných vzpomínek a smíchu.

Pokud mohu mluvit za sebe, budu dlouho vzpomínat, jak na studijní léta, tak na tento sraz. Na učitele, kteří se mimochodem vůbec 
nezměnili, na přátele, kteří nám zůstanou na celý život. Na první lásky některých spolužáků, duchovní podporu všech kněží, jáhnů 
a vychovatelů. Vlastně na všechny zážitky. A hlavně na to, co nám škola dala do dalšího života. Pokoru, úctu, obětavost.

Závěrem? Přeji škole, ať dál vychovává tak skvělé lidi, jaké jsem mohl poznat já, díky těm, kteří se o nás starali a vedli nás na správ‑
nou cestu.    Petr Bartek

Publikace pro neslyšící
Katechetická sekce ČBK vydala pastorační příručku 
„Cesty víry neslyšících“, jejíž autorkou je PhDr. Romana 
Petráňová, PhD., dlouholetá překladatelka z/do českého 
znakového jazyka. Knížka představuje svět neslyšících 
s ohledem na katechezi a liturgii, inspiruje a informu‑
je, jak přiblížit radostnou zvěst evangelia tak, aby byla 
neslyšícím maximálně zpřístupněna a aby z ní při jejím 
předávání nic neubylo.
Možnost objednání: e ‑mail: katechet@cirkev.cz

Společné prosby věřících
Matice cyrilometodějská, s. r. o., v Olomouci vydala no‑
vinku: „Společné prosby věřících – Doba během roku 
(Všední dny)“. Z různých pramenů sestavili bohoslov‑
ci Arcibiskupského kněžského semináře v  Olomouci.  
Redakčně zpracovali P.  Mgr.  Vladimír Mrázek 
a Mgr. Daniel Dehner. Přímluvy ke mši svaté pro všední 
dny všech 34 týdnů liturgického mezidobí. Navíc jsou 
přidány prosby pro Týden modliteb za jednotu křesťa‑
nů. Vyšlo s církevním schválením. Váz., 216 str., 189 Kč.
Objednávky: e ‑mail: expedice@maticecm.cz, tel.: 
733 741 841

Nabídky kalendářů na rok 2018  
z Nakladatelství Paulínky

Kapesní diář na rok 2018
Ke každému dni je uveden církevní a občanský svátek, odkaz na denní 
modlitbu církve a na liturgické texty, antifona k žalmu. Jedna dvojstrana 
zahrnuje jeden týden s místem na poznámky u každého dne. Do jednot‑
livých liturgických období roku vás uvedou myšlenky papeže Františka.
Brož., plastové desky v  barvě modré 
a bordó, 144 str., 90 Kč

Liturgický kalendář 2018
Praktické vydání na cesty nebo k  vlo‑
žení do velkých pracovních diářů či va‑
šich Biblí. Každá stránka obsahuje jeden 
týden. Dny jsou barevně odlišeny podle 
liturgického období. Obsahuje modlitby 
na přímluvy evangelistů a také popis me‑
tody lectio divina. Nechybí ani další in‑
formace, na které jste zvyklí z předešlých 
diářů.
Brož., 64 str., 48 Kč

Objednávky: Nakladatelství Paulínky, 
jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1, 
tel.: 224 818 757, www.paulinky.cz,  
e‑mail: objednavky@paulinky.cz
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ČERVEN 2017
2. 6. pátek
 10.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

mše svatá a Te Deum – pro studenty Teologického kon‑
viktu • arcibiskup Jan

 17.00 hod. • Prostějov – Svatý Kříž – mše svatá a předávání 
maturitních vysvědčení • arcibiskup Jan

3. 6. sobota
 16.00 hod. • Strážnice – biřmování • arcibiskup Jan
4. 6. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Seslání Ducha  

Svatého – biřmování • arcibiskup Jan
5. 6. pondělí
 16.00 hod. • Kroměříž  – předávání maturitních vy‑

svědčení a  mše svatá v  Arcibiskupském gymnáziu •  
arcibiskup Jan

6. 6. úterý
 18.00 hod. • Olomouc – dominikáni – biřmování • arcibis‑

kup Jan
7. 6. středa
 12.00 hod. • Olomouc – Sv. Anna – mše svatá pro sekci 

mládeže • arcibiskup Jan
8. 6. čtvrtek
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá s kněžími jubilan‑

ty • arcibiskup Jan
10. 6. sobota
 10.30 hod. • Hulín – biřmování • arcibiskup Jan
 10.30 hod. • Hoštejn – mše svatá k 750. výročí obce • biskup 

Josef
 16.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin a kněž‑

ská povolání (Valašské Meziříčí) a přijetí aspirantů mezi 
kandidáty trvalého jáhenství • arcibiskup Jan

11. 6. neděle
 8.30 hod. • Zlín – Sv. Filip a Jakub – biřmování • arcibiskup 

Jan
 11.30 hod. • Bílovice – biřmování • arcibiskup Jan
13. 6. úterý
 Praha – Stálá rada České biskupské konference • arcibiskup 

Jan
14. 6. středa
 16.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá a Te Deum 

pro Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity 
Palackého k  ukončení akademického roku • arcibiskup 
Jan

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

Uzavřeno k 19. 5. 2017
Změna programu vyhrazena

15. 6. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – Sv. Mořic – slavnost Těla a Krve 

Páně – mše svatá a eucharistický průvod ke sv. Michalu • 
arcibiskup Jan

17. 6. sobota
 9.30 hod. • Olomouc – dóm – jáhenské svěcení • arcibiskup 

Jan
 10.00 hod. • Konice -Ochoz – mše svatá k 130. výročí Sboru 

dobrovolných hasičů a žehnání praporu a symbolů obce • 
generální vikář Mons. Josef Nuzík

 15.00 hod. • Olomouc  – dóm  – pouť za obnovu rodin 
a kněžská povolání (Šternberk a Hranice) • arcibiskup Jan

18. 6. neděle
 11.00 hod. • Slavičín – mše svatá za zemřelého P. Františka 

Kosečku • arcibiskup Jan
20. 6. úterý
 9.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť kněží za vlastní posvěcení 

• arcibiskup Jan
23. 6. pátek
 19.00 hod. • Zašová – přednáška pro lektory • biskup Josef
24. 6. sobota
 9.30 hod. • Olomouc – dóm – kněžské svěcení • arcibiskup 

Jan
 16.00 hod. • Zubří – biřmování • arcibiskup Jan
25. 6. neděle
 8.30 hod. • Nivnice – biřmování • arcibiskup Jan
 11.00 hod. – Šumice – mše svatá a žehnání pastoračního 

centra • generální vikář Mons. Josef Nuzík
 11.30 hod. • Prakšice – biřmování • arcibiskup Jan
27. 6. úterý
 10.00 hod. • Kroměříž  – mše svatá k  ukončení školního 

roku v Arcibiskupském gymnáziu • P. Petr Bulvas
29. 6. čtvrtek
 9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – mše svatá pro 

absolventy Caritas ‑VOŠs. • arcibiskup Jan
 17.30 hod. • Brno – katedrála – mše svatá k 240. výročí za‑

ložení diecéze • arcibiskup Jan
30. 6. pátek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Výročí posvěcení 

katedrály • arcibiskup Jan


