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Povodně 20 let poté nejen očima Charity
Největší pohromu připomenou skutečné příběhy, rozhlasové minutové hry či kameloti s Povodňovým zpravodajem
Arcidiecéze olomoucká – červenec 1997
Deset centimetrů od stropu. Až tam sahala voda v bytě paní Cyrilky.
Bydlela v suterénu činžovního domu v Uherském Hradišti. A když se
přivalily záplavy… Nábytek, oblečení, nádobí, fotografie, doklady – vše
utopeno. Paní stačila byt před zaplavením opustit. Když se tam vracela, nezbylo vůbec nic. Jen voda a bláto.
(strana 12)
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Vzpomínky na časy „v arcibiskupských službách“
První polovina dvacátého století je pro většinu lidí již dávnou minulostí. Ti starší z nás se
v ní většinou teprve narodili, nebo ji prožili
jako děti. Není mezi námi již ani mnoho těch,
kteří by byli přímými svědky dějin tehdejší
olomoucké arcidiecéze. Jednou z výjimek je
pan Jaroslav Vrzala (příbuzný prostějovského děkana P. Aleše Vrzaly), někdejší exilový
protikomunistický aktivista, dnes žijící ve
Francii. Kromě vzpomínek se totiž může pochlubit tím, že byl dokonce i živou součástí
tehdejších dějin olomouckého arcibiskupství.
Je totiž jedním z posledních žijících pamětníků, kteří byli arcibiskupskými zaměstnanci
ještě za doby arcibiskupa Leopolda Prečana
a pracovali tedy, jak se tehdy říkalo, „v arcibiskupských službách“.

Jaroslav Vrzala (na fotografii uprostřed)

Snímek: web Českého centra v Paříži

Jaroslav Vrzala pochází z pěti sourozenců. Narodil se v roce
1926 na Velehradě, kde jeho otec působil jako šafář na tamějším
statku. Pokřtěn byl sice na Velehradě, ale podle svých vzpomínek zde už ministrantskou službu nestihl. Když totiž jeho otec
v roce 1932 odešel do výslužby, přestěhovala se rodina do Pohořelic u Napajedel, odkud Jaroslavovi rodiče pocházeli a kde
tatínek zdědil pole, na kterých začal soukromě hospodařit. V Pohořelicích vychodil Jaroslav obecnou školu, dále pokračoval na
měšťance v Napajedlích a poté (v roce 1941) nastoupil na vyšší
hospodářskou školu v Přerově, kde odmaturoval až po osvobození, v červenci 1945. Poté několik měsíců hospodařil doma, ale již
před koncem roku 1945 (v devatenácti letech) začal pracovat na
arcibiskupském statku v Chropyni. Oficiální žádost o přijetí do
„ctěných kníže arcibiskupských služeb“ podal 5. listopadu 1945,
přijat byl k 1. prosinci téhož roku do funkce hospodářského asistenta arcibiskupského dvora v Chropyni.
V Chropyni pracoval do konce března 1947 jako pomocník
tamního ředitele statku. K tomu pan Vrzala vzpomíná: „Ředitel
pan Sedláček byl už starší pán, který ředitelování moc nedal, takže jsem často za něj řídil celý statek v podstatě já – tehdy ještě
skoro kluk. Pan ředitel byl se mnou spokojený, ale někdy mně

vytýkal, že jsem na zaměstnance málo přísný. Já jsem mu ale oponoval: Pane řediteli, dnes je jiná doba, s velkou přísností daleko
nedojdete.“
Pan Jaroslav také připojuje další vzpomínku z tehdejší doby:
„Byla zrovna sklizeň řepy. Na poli pracoval jeden čeledín, který
to moc neuměl s koňmi. Tak jsem mu vzal opratě z rukou, skočil
jsem na vůz, a pořádně zakřičel na koně a ti si hned dali říci.
Spolupracovníci mně pak s obdivem říkali: Ty máš hlas, že tě bylo
slyšet až do Chropyně. A myslím, že mě z toho tehdejšího hlasu
až doteď ještě trochu zůstalo," směje se pamětník.
Z Chropyně byl v roce 1947 na krátký čas přeřazen na arcibiskupský dvůr v Hukvaldech, ale již záhy se znovu stěhoval,
tentokrát do Kroměříže, kde na tamějším arcibiskupském dvoře
pracoval opět ve funkci hospodářského asistenta. V Kroměříži
se zapojil do hnutí lidovecké mládeže a zanedlouho se také stal
předsedou okresní organizace. Byl také aktivním členem Orla.
Začátek roku 1948 však nevěstil pro demokraticky smýšlející občany nic dobrého. Již koncem února 1948 našel Jaroslav na svém
pracovním stole dvakrát po sobě přihlášku do KSČ, což si vyhodnotil jako provokaci. O komunismu si nedělal iluze: Jeho bratr
totiž bojoval za války mj. také na východní frontě a vyprávěl pak
doma o poměrech v Sovětském svazu.
Jaroslav se proto již záhy rozhodl opustit Československo. V březnu 1948 řekl doma rodičům, že
musí odjet s panem správcem na Slovensko najímat
sezonní dělníky. Místo toho ale zamířil s kamarádem
na Šumavu, kde se jim podařilo překročit státní hranici. Dostal se až do Francie, kde se postupně zapojil
do aktivit exilového hnutí. V roce 1956 patřil k organizátorům protestního pochodu v Paříži proti zásahu
Sovětů v Maďarsku, od roku 1958 se stal redaktorem
českého vysílání francouzského rozhlasu, spolupracoval také s Bohdanem Chudobou. V roce 2010 mu
byla udělena pamětní medaile Ústavu pro studium
totalitních režimů „Za svobodu a demokracii“.
Panu Vrzalovi, který se 15. července letošního
roku dožívá již 91 let, přejeme Boží požehnání, hodně spokojenosti a také zdraví, aby mu jeho životní
svěžest a vitalita, kterým se až doposud těší, vydržely
co nejdéle.
Snímek Archiv Arcibiskupského gymnázia Kroměříž
 Vít Němec
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L I S T Z K A L E N DÁ Ř E
Červenec – srpen 2017
1. červenec – Světový den architektury
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Cyrilometodějské slavnosti
– Velehrad 2017
Úterý 4. července
7.00
16.00
19.30
23.00

mše svatá
mše svatá pro vozíčkáře
Koncert lidí dobré vůle
Biskupská půlnoční mše svatá

Středa 5. července
HLAVNÍ POUŤ
6.30
7.30
8.30
9.40
10.30

mše svatá – za farníky
mše svatá, kterou celebruje provinciál Tovaryšstva Ježíšova
mše svatá letošních novokněží
modlitba růžence v bazilice
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.
byzantsko‑slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice
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Neděle 9. července

Určeno pro vnitřní potřebu
olomoucké arcidiecéze

		
15.00

Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad.

MALÁ POUŤ
7.30
10.00
15.00

mše svatá
biskupská mše svatá
mše svatá

Snímek na titulní straně: Přístav
v olomoucké ulici Hanáckého pluku
před dvaceti lety, snímek Jiří Kopáč
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A K T UA L I T Y
Upozornění ve věci
spolupráce s mobilními
hospici

V oblasti domácí hospicové péče
(tzv. mobilních hospiců) se v posledních letech objevilo několik organizací, které se snaží zaplnit skutečné či
domnělé mezery v dostupnosti péče
o lidi v závěru života. Může se jednat
o podnikatelský záměr profesních skupin, jejichž skutečná motivace a přístup
k umírajícímu nejsou vedeny křesťanskou etikou. Stává se například, že mobilní hospic účtuje pacientovi každou
návštěvu i úkon, ačkoli pacient má nárok na jejich úhradu z veřejného zdravotního pojištění.
Mnohem závažnější je však to, že tyto
mobilní hospice často přebírají pacienty
domácí hospicové péče a ošetřovatelské
služby provozované Charitou, a tím reálně ohrožují jejich existenci. Děje se tak
cestou „přesměrování“ pacienta po hospitalizaci, šířením nepravdivých informací
o Charitě, zastrašováním rodin pacientů.
Tvrdí‑li zástupce mobilního hospice, že
„spolupracuje s místní Charitou“, může
se ve skutečnosti dít pravý opak. Výše
zmiňované organizace uvádějí mimo jiné
na svých webech pro vylepšení svého PR
mezi pracovníky mobilních hospiců i katolické duchovní ve snaze přesvědčit veřejnost, že se jedná o bohulibou činnost.
Žádáme tímto kněze i jáhny o obezřetnost
a prosíme, aby nabídku spolupráce ze strany těchto organizací konzultovali s místně příslušnou Charitou, popř. s DCHOO,
ve snaze vyhnout se mediálnímu zneužití
a v některých případech také i poškození
Charitou poskytované domácí hospicové
péče. Ta své služby poskytuje jako praktický výkon diakonického rozměru církve
pod autoritou diecézního biskupa na odpovídající odborné úrovni.
 (acho)

Časopis Moravskoslezské
křesťanské akademie
„Dialog Evropa XXI“ bude
vycházet elektronicky
S cílem přispět k větší informovanosti
a diskuzi nad aktuálními tématy a zároveň
oslovit širší okruh akademiků a dalších zájemců se Moravskoslezská křesťanská akademie (MSKA) rozhodla převést svůj časopis „Dialog Evropa XXI“ z tištěné formy
na elektronickou. Tu je již nyní možné sledovat na adrese www.dialogevropa21.cz
 (ado)

Zámecký inventář prošel obnovou

Nejrozsáhlejší restaurátorské dílo v Arcibiskupském zámku v Kroměříži během
posledních desetiletí přispělo k záchraně cenných obrazů a nábytku. Dvouletý projekt, financovaný za pomoci dotace z fondu EHP, byl ukončen v dubnu. Dosažené
úspory přitom umožnily záběr opravených předmětů značně rozšířit.
„Projekt představuje nejrozsáhlejší restaurátorskou obnovu sbírek za několik posledních desetiletí,“ shrnuje arcibiskup Jan Graubner a pokračuje: „Díky grantu z fondu EHP
mohlo být restaurováno 53 obrazů a 30 kusů historického nábytku, dalších 15 vzácných
deskových obrazů bylo opatřeno klimastabilními rámy. V rámci projektu bylo pořízeno
také množství dalšího vybavení pro ochranu sbírkových předmětů.“
Původní projekt si
přitom kladl o poznání
skromnější cíle. „Zahájen byl v listopadu roku
2014 a zahrnoval 36 obrazů a 28 kusů nábytku
určených k restaurování
a také pořízení klimastabilních rámů, vitríny
s aktivním řízením klimatu a dalšího vybavení,“ popisuje projektový
Snímek Petr Nedoma
manažer olomouckého
arcibiskupství Štěpán Sittek. Úspory ale podle něho umožnily projekt hned dvakrát rozšířit a zahrnout do něj dalších 17 obrazů a nákup dalšího vybavení, např. přístrojů pro
regulaci vlhkosti a mikroskopu pro restaurátory.
O tom, že ukončený projekt zámek opět více zatraktivní, nepochybuje kastelán Martin Krčma. „Restaurované obrazy i nábytek se objeví na prohlídkových okruzích a návštěvníci si tak budou moci prohlédnout další cenná díla z bohatých zámeckých sbírek,“
dodal.
Celkové náklady projektu, nazvaného „Obnova vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži“, byly vyčísleny na 18,7 milionu Kč, dotace z fondu EHP
přitom činila téměř 15 milionů Kč a další prostředky poskytly Zlínský kraj (milion Kč)
a Město Kroměříž (půl milionu Kč). Partnery projektu bylo Muzeum umění Olomouc,
Národní památkový ústav a Norsk Institutt for Kulturminneforskning.  Jiří Gračka

Nová socha papeže u kaple v Bukovanech

Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner v neděli 21. května 2017 v Bukovanech u Kyjova po slavnostní bohoslužbě požehnal sochu sv. Jana Pavla II., která
stojí vedle kaple zasvěcené rovněž tomuto papeži.
Bronzová socha prvního slovanského papeže stojí na pískovcovém podstavci a je
vysoká přes dva metry. Jejím autorem je akademický sochař Radim Hanke ze Zlína.
Na podstavci je latinský nápis Totus
tuus, který v překladu znamená Celý
tvůj. Toto papežovo
heslo bylo projevem
jeho mariánské úcty.
V Bukovanech
se nedávno podařilo
dokončit také projekt Srdce obce. Jedná se o úpravu obecního prostoru, který
nyní s kaplí (posvěcenou 20. 10. 2013)
tvoří klidové místo.
Snímek Miroslav Novotný

 Pavel Skála
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Web o církevní a klášterní turistice v ČR
www.cirkevnituristika.cz

S nadcházející poutní sezonou jsou stránky nově dostupné pro uživatele všech
mobilních zařízení a nabízejí rychlé vyhledávání podle zvolených kategorií.
POUTĚ
Nyní vám neunikne žádná poutní slavnost či zajímavý program, který na poutních
místech probíhá. Poutě lze nyní vyhledávat podle místa konání, termínu nebo také podle zaměření, např. poutě pro rodiny, mládež, zdravotníky aj.
Více než 300 poutních míst zde představuje svoji historii i současnost, přehled pravidelných bohoslužeb a další informace. Kalendář poutí čítá na 200 poutních slavností,
v nabídce najdete také několik desítek duchovních cvičení a akcí pořádaných na poutních místech.
UBYTOVÁNÍ
Stránky vás provedou všemi kouty České republiky, představí vám poutní místa
a nabídnou pohostinná ubytování.
Hledáte‑li ubytování, vyberete si z nabídky církevních objektů, mezi něž patří kláštery, poutní domy či fary, které již neslouží k bydlení faráře. Nová aplikace umožňuje
u některých objektů i výběr termínu a rezervaci vašeho ubytování.
VOLNÝ ČAS A ODPOČINEK: PŘÍLEŽITOSTI V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ
Volný čas a odpočinek můžete využít návštěvou kostelních věží, muzeí, krypt a dalších zajímavých míst spojených s církevní tématikou. Moderní aplikace nabízí nejbližší
zajímavosti ve vašem okolí a můžete se také vydat po některé z tradičních poutních tras,
které pro vás tvůrci webu popsali.
KLÁŠTERNÍ TURISTIKA
Pokud máte zájem o klášterní nabídku, můžete si u poutních míst, ubytování i zajímavostí vybrat pouze klášterní objekty, které budou brzy také v samostatné nabídce
klášterní turistiky.
MŮŽETE SE ZAPOJIT…
Zaregistrujte se na stránky církevní turistiky, ohodnoťte místa, která jste navštívili
a na vlastním profilu si sestavte svůj jedinečný plán dovolené.
Připojte se a prezentujte své poutní místo, církevní objekt pro ubytování či zajímavost.
Pokud jste správcem poutního místa, či fary poskytující ubytování, rádi vás přivítáme na portálu www.cirkevnituristika.cz
Zapojení do projektu Církevní turistika je založeno na dobrovolné spolupráci
farností a sborů, stejně jako je tomu u Noci kostelů.
Zaregistrujte se na stránky a přihlaste své poutní místo, faru k ubytování či zajímavost. Poté budete moci stránku objektu spravovat, vkládat a upravovat texty, doplňovat
fotografie a prezentovat programy, poutě či duchovní cvičení, které vaše farnost připravila.
Informace o přihlášení objektů a koncepci církevní turistiky popsanou v cílech
a tezích hledejte na stránkách pod odkazem „Informace“. Najdete zde také kontakty na
koordinátory církevní turistiky, kteří jsou vám v jednotlivých oblastech k dispozici.
Pokud cestujete, fotografujete a dovolíte nám vaše fotografie použít na stránkách
u objektů, kde stále ještě chybějí, zašlete je: e‑mail: info@cirkevnituristika.cz
 (čbk)

Nový informační systém
Památkový katalog

Národní památkový ústav spustil nový
informační systém Památkový katalog,
zároveň byla ukončena aktualizace dat
Ústředního seznamu kulturních památek
v systému MonumNet, kde jsou nyní dohledatelné údaje o památkách prohlášených do 31. prosince 2016.
Aktuální informace o kulturních památkách by měly být v Památkovém katalogu (http://pamatkovykatalog.cz).
 (aco)

Socha Panny Marie
Fatimské
na Svatém Hostýně

Vážení a milí poutníci svatohostýnští,
srdečně vás zveme na sobotu
3 0 . září 2017 na 10 hod. na Svatý Hostýn,
kdy v rámci putování sochy Panny Marie Fatimské po katedrálách a poutních
místech České republiky budeme moci
prožít její přítomnost právě na Svatém
Hostýně, abychom načerpali posilu z jejího duchovního odkazu celému lidstvu.
To učiníme při mši svaté v 10.15 hod., kterou bude sloužit Mons. Josef Nuzík, generální vikář olomoucký. Po mši svaté bude
socha Panny Marie v průvodu přenesena
na venkovní podium k osobní modlitbě
a veřejné úctě (při špatném počasí do kaple sv. Josefa). V 12.40 hod. bude v průvodu socha Panny Marie opět přenesena do
baziliky, kde bude ve 13 hod. mariánská
pobožnost zakončená svátostným požehnáním. V 13.40 hod. bude socha Panny
Marie v průvodu přenesena k autu, které
ji odveze do Žarošic.
Využijme tuto pouť k tomu, abychom
si skrze Pannu Marii vyprošovali milost,
abychom dorůstali k pravému obrácení
a k ochotě činit pokání a smírné zadostiučinění za hříchy vlastní i celého světa.
Požehnanou pouť vyprošuje

Nový provinciál českých františkánů

 P. Jiří Šolc, SJ

Provincie sv. Václava Řádu menších bratří (františkánů) oznamujeme, že na volebním
zasedání provinční kapituly 17. 5. 2017 byli zvoleni noví představení provincie: provinční
ministr: br. Jakub František Sadílek, OFM; provinční vikář: br. Jeroným František Jurka,
OFM
Nový provinciál českých františkánů P. Jakub František Sadílek, OFM,pochází z Prahy, kde
se narodil v roce 1978. Svoji cestu k víře nalezl na druhém stupni základní školy, zejména po
zhlédnutí evangelizačního filmu o Ježíši. Pokřtěn byl ve smíchovské farnosti. Po maturitě na
zdejším gymnáziu nastoupil do kněžského semináře a po druhém ročníku a základní vojenské
službě přestoupil do české provincie bratří františkánů. V roce 2006 složil slavné sliby a o rok
později byl vysvěcen na kněze. V tomto období působil jako kaplan v Uherském Hradišti. Věnoval se také studentům na Stojanově gymnáziu Velehrad. Od roku 2009 až do současnosti
měl v Praze na starost formaci bratří s časnými sliby. Je také moderátorem pražské farnosti
sv. Anežky na Spořilově. K jeho zájmům patří hory a fotbal.
V České republice mají františkáni kláštery v Praze, Plzni, Liberci, Moravské Třebové, Brně
a Uherském Hradišti. Spravují také mariánské poutní místo Hájek u Prahy.
 (čbk)

6

OLDIN • 7 – 8 / 2017

Noc kostelů 2017

V pátek 9. června 2017 v podvečer
otevřelo své brány návštěvníkům přes
1 400 kostelů, kaplí a modliteben v celé
České republice. Poprvé se tak stalo
v roce 2009, kdy bylo otevřených 35
kostelů. Hned následující rok 2010 už
jich ale bylo přes 400 a roku 2011 poprvé zaútočil na hranici 1 000 kostelů. Od
roku 2012 až do letošního roku se počet
kostelů, zapojených do Noci kostelů,
ustálil na počtu cca 1 400 a dá se říci,
že o myšlenku Noci kostelů - nabídnout
široké veřejnosti pohled do života církve, pohled na křesťanství a křesťanské
hodnoty, na historii i současnost křesťanství a jeho duchovní i kulturní bohatství, je především mezi lidmi nevěřícími či hledajícími stále velký zájem.
V olomoucké arcidiecézi se letos
otevřelo 200 církevních objektů, převážně kostelů. Ale byly mezi nimi i sborové
domy, obecní kaple, klášterní a hřbitovní kaple i hradní kaple. Návštěvníci měli
z čeho vybírat, protože jen kostely v naší
arcidiecézi nabídly téměř 1 000 nejrůznějších programů – většinou komentovaných prohlídek kostelů, sakristií, krypt,
věží a zvonic, ale také třeba i divadelních
vystoupení, výstavek ze života farnosti, liturgická roucha, ochutnávku mešních vín
nebo třeba svědectví drogového dealera.
Rozhodně tedy bylo z čeho vybírat a přes
70 000 návštěvnických vstupů v kostelích
olomoucké arcidiecéze hovoří za vše.
Noc kostelů 2017 se vydařila. Bohu
díky! Není to ale jediné poděkování, které by mělo zaznít. Noc kostelů se sama
neudělá. Bez asi 2 000 dobrovolníků naší
arcidiecéze by to nešlo. Oni spolu s duchovními správci vymýšleli a organizačně
zajišťovali náročný program, oni do příprav Noci kostelů vložili tisíce hodin své
práce, mnoho energie a v neposlední řadě
také svoje modlitby.
 Lubomír Nágl
koordinátor Noci kostelů

ZPRAVODAJSTVÍ

Lektorská společenství

Živé lektorské společenství rodící se kolem Božího slova, to jsou výhonky, které
se ukazují po 14 letech, ve kterých byla kypřena a připravována půda pro utváření společenství z řad lektorů Božího slova: dvě série kurzu Božího slova v liturgii,
kterého se postupně zúčastnilo na dva a půl tisíce lektorů, každoroční setkávání
lektorů olomoucké arcidiecéze v Olomouci v druhé polovině října se mší svatou,
průběžná spolupráce lektorů s MgA. Martinou Pavlíkovou, ve které se všichni věnovali zkvalitňování interpretace Božího slova pro liturgii, ale i společné modlitbě;
to všechno pomalu ale jistě uzrávalo a směřovalo k významnému kroku, který viditelně i slyšitelně posunul mnohé lektory Božího slova.
Tím krokem bylo rozhodnutí začít uskutečňovat nahrávky Božího slova z nedělní
liturgie. V současné době jsou připraveny k poslechu na cloudovém úložišti arcidiecézního webu http://www.ado.cz/obsah/nedelni‑liturgie, kde je také k dispozici text obou
čtení a odkaz na komentáře ČKBD. Nahrávky v interpretaci lektorů a kněží mají posloužit tomu, aby se posluchač učil vnímavě naslouchat sdělení Božího slova, a nejen
lektorům nabízejí inspiraci k interpretaci liturgických textů.
Pozorný poslech nahrávek, spojený i s dalšími kroky – individuálním čtením, čtením
ve společenství a sdílením se nad obsahem daných textů, které se potom četly v kapli
exercičního domu Stojanov – byl vyzkoušen při duchovní obnově, která byla poprvé
v historii vzdělávání lektorů určena právě pro lektory Božího slova a vedl ji P. Marián
Pospěcha, pověřený v ostravsko-opavské diecézi duchovním vedením lektorů Božího
slova. Své promluvy a inspirace použil otec Marián z exhortace Verbum Domini. Víkendové setkání bylo nabito obrovskou chutí zabývat se Božím slovem a pronikat do něho.
Setkali se zde lektoři tří diecézí: ostravsko-opavské, olomoucké a královéhradecké. Dá‑li
Pán, tato první duchovní obnova byla startem k dalším živým setkáním lektorů.
Uskutečňování nahrávek Božího slova nedělní liturgie vytváří široké společenství:
nejprve ti, kteří se podílejí na nahrávání svou interpretací (celé nahrávání je svěřováno
do modlitby) a rozšiřuje se do všech diecézí, kde je Božímu slovu takto nahranému nasloucháno. Nahrávky se také začínají uskutečňovat v širších společenstvích v místech
olomoucké arcidiecéze – Luhačovicích, Zubří, Bílovicích, Zlíně, Zašové, kde se na přípravě a nahrávání podílejí širší společenství.
Lektorka z Nedachlebic zavzpomínala: „Před třemi lety jsme se jako začínající lektoři zúčastnili kurzu lektorů děkanátu Uherské Hradiště a netušili jsme tehdy, jak úžasná
cesta se před námi otevírá. Učili jsme se pronikat do obsahu Božího slova, zvládat formu
našeho mluveného projevu, uvědomovat si znovu po mnoha letech krásu českého jazyka, překonat individuální potíže ať už s trémou, či výslovností.“ Další lektor ze Zlína, kde
se společenství podílelo na uskutečňování nahrávek, napsal: „Včera jsme zažili nevšední
zkušenost při čtení a nahrávání textů Božího slova. Jistě se nám něco líbilo víc, něco
méně, ale v každém případě šlo o něco, co nám nastavilo zrcadlo. Je to jedna z forem, jak
pracovat s lektory, měl jsem z toho dobrý pocit, ale ještě lepší bych měl, kdyby lektoři
začali nahrávky víc využívat.“
Podle všeho se ukazuje, že vzdělávání lektorů a prohlubování jejich služby vstupuje
do další etapy, ve které se sami lektoři aktivně začínají podílet na svém rozvoji a začínají
tvořit lektorská společenství.
Všichni, kdo se budou chtít podělit o své zkušenosti a načerpat další inspiraci,
jsou zváni na 15. setkání lektorů do Olomouce v sobotu 21. října, kde hlavním hostem bude doc. Petr Chalupa, Th.D., ředitel Českého katolického biblického díla.
S veškerými dotazy ohledně lektorů Božího slova se obracejte na pracovnici pastoračního centra MgA. Martinu Pavlíkovou: pavlikova@arcibol.cz  Martina Pavlíková

Zemřel P. Josef Josef ík

Ve věku 69 let zemřel 29. května 2017 v Brně P. Mgr. Josef Josef ík, farář v Uherském Hradišti-Sadech.
Pocházel z Těšova u Uherského Brodu, kde se narodil 30. dubna 1948. Jeho kněžské
povolání bylo pozdní. I jeho kněžské svěcení bylo zcela neobvyklé. Na kněze ho vysvětil
olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner 11. září 1999 v bazilice na Velehradě. Rok
byl kaplanem v Luhačovicích. Od 1. 7. 2000 působil jako duchovní správce ve Starém
Hrozenkově, nejprve jako administrátor a od 1. ledna 2006 jako farář. Zároveň vedl
exkurendo také farnost Komňu. Od 1. 7. 2007 až do své smrti byl farářem ve farnosti
Uherské Hradiště-Sady.
Po dvouměsíčním utrpení zemřel v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.
Rozloučení se zesnulým se uskutečnilo 3. června 2017 v kostele v Uherském Hradišti-Sadech, kde pohřební obřady vykonal olomoucký generální vikář Mons. Josef Nuzík,
a poté v Nivnici, kde bylo jeho tělo uloženo do kněžského hrobu na místním hřbitově za
přítomnosti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Gruabnera.
 Josef Pala
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Zemřel Mons. Antonín Kupka
Ve věku 77 let zemřel 31. května 2017 v Kroměříži Mons. ICLic. Antonín Kupka, bývalý duchovní správce řady farností v olomoucké arcidiecézi a bývalý soudce
Interdiecézního soudu v Olomouci.
Zesnulý kněz pocházel ze Zlína
‑Příluk, kde se narodil 22. července 1939.
Po maturitě v roce 1957 mu nebylo umožněno studium na vysoké škole, protože
jeho otec odmítl vstoupit do JZD. Pracoval tedy rok jako dělník v obuvnické továrně Svit v tehdejším Gottwaldově, dnešním
Zlíně. Poté se rozhodl ke studiu teologie.
Začal studovat na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, kde
také 23. června 1963 přijal kněžské svěcení z rukou tehdejšího nitranského apoštolského administrátora biskupa Eduarda
Nécseye. Primici měl v poutním kostele
Narození Panny Marie ve Štípě.
A zde také začíná jeho dlouhý, pestrý
kněžský život. Za 54 let kněžství působil na rekordních 16 místech olomoucké arcidiecéze a za tu dobu spravoval 25
kostelů. Jen tři měsíce byl kooperátorem
v Ivanovicích na Hané, pak ale musel
nastoupit dvouletou základní vojenskou
službu, kterou strávil v Kadani. Následně
působil opět jako kooperátor (kaplan) nejprve v Ludgeřovicích (1965–1968) a poté
v Krnově. V roce 1970 se stal administrátorem farnosti Malá Morávka a zároveň
byl exkurendo administrátorem v Dolní
Moravici. Roku 1976 byl přeložen jako administrátor do Kobeřic, roku 1981 znovu
jako administrátor do Mohelnice, odkud
řídil exkurendo další dvě farnosti (Mírov
a Studenou Loučku). V roce 1983 se stal
administrátorem ve Skorošicích a zároveň exkurendo administrátorem farností
Uhelná, Vlčice, Kobylá nad Vidnávkou
a Černá Voda. Po dvou letech se znovu stěhuje, tentokrát do Ostrožské Nové
Vsi. Zde se konečně z administrátora stal
farář, ač jim ve skutečnosti byl již skoro
dvacet let. Jen státní úřady bránily tomuto
jmenování, protože velmi aktivního kněze
nepotřebovaly.
Přicházejí události listopadu 1989
a záhy po nich již zcela svobodně může
olomoucký biskup – apoštolský administrátor ThDr. František Vaňák jmenovat
kněze tam, kam on chce. P. Antonín Kupka se stává od 1. 7. 1990 farářem a zároveň děkanem v Kyjově. Po dvou letech
byl přeložen do Luhačovic, kde za svého šestiletého velmi aktivního působení
s farníky postavil nový velký kostel Svaté
Rodiny. Zároveň se podílel i na stavbě čtyř
nových kaplí v okolních vesnicích (Řetechov /1994/, Ludkovice /1995/, Biskupice
/1997/, Kladná Žilín /1997). A to z Luhačovic ještě navíc spravoval blízkou farnost
Pozlovice.
Z Luhačovic odešel v roce 1998 do
Otrokovic (k nimž přibyla i blízká farnost

Tlumačov). Zde se však u něho začaly
projevovat první zdravotní potíže. Nebylo
divu! Vždyť takové velké pracovní zatížení
po tolik letech náročné kněžské služby se
muselo někde odrazit. V roce 1999 dostal
otec Antonín infarkt a musel se léčit. Po
rekonvalescenci se stal na rok kaplanem
v olomoucké farnosti sv. Michala. Následně pak v letech 2000 až 2007 působil jako
farář v Soběchlebech. K 1. 7. 2007 ho olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner
jmenoval děkanem zlínského děkanátu
(zároveň ve Zlíně působil jako kaplan).
Po třech letech odešel ze svého rodného
města, aby na konci svého kněžského života byl ještě jednou farářem – v Hradčovicích (2010–2013) a rok výpomocným
duchovním v kroměřížské farnosti Panny
Marie, a pak se znovu vrací do Zlína, kde
žil poslední roky svého života (střídavě
s pobytem u Milosrdných sester sv. Kříže
v Kroměříži).
P. Antonín Kupka kromě působení
v četných farnostech olomoucké arcidiecéze zastával také mnohé významné
funkce v úřadech olomouckého arcibiskupství, byl členem Kněžské rady (1990–
2008) a Sboru konzultorů (1993–1998),
v letech 1998 až 2010 zastával funkci
soudce Interdiecézního soudu v Olomouci, kde pak od 15. 2. 2010 byl advokátem.
Jeho obětavou a záslužnou kněžskou
službu pro Církev ocenil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner nominováním arcibiskupským radou (27. 7. 2009)
a za rok poté i papež Benedikt XVI., který mu udělil 8. 5. 2010 čestný titul monsignor (kaplan Jeho Svatosti).
P. Antonín Kupka se po listopadových
událostech roku 1989 aktivně podílel na
vytvoření nových osnov pro vyučování
náboženství na základních školách, které měl zpracovány už dávno předtím.
O jejich stálé aktuálnosti svědčí fakt, že
mnozí katecheté podle nich stále učí.
Katechetické znalosti otce Antonína
přesahovaly hranice olomoucké arcidiecéze. V červnu 1998 se zúčastnil v Lisabonu VIII. evropského fóra pro vyučování
náboženství.
V Polsku začal studovat církevní právo. Toto prohloubené studium ukončil licenciátem, což je jedním z vyšších akademických gradů, používaný od středověku
v mnoha evropských zemích dodnes. Je to
jakýsi předstupeň velkého doktorátu.
U příležitosti svých 70. narozenin
napsal malou kroniku svého velmi pestrého života, kterou nazval „Stále znovu
začínat“. Vybíráme z ní pasáž o vztahu
P. Antonína k modlitbě růžence, jak se

o ní také ve své homilii při pohřbu zmínil
biskup Josef Hrdlička.
Panna Maria se může stát prostřednicí, která nám svým taktním způsobem
chce umožnit setkání s Pánem a navázání přátelství s ním. Už v semináři jsem
získal zkušenost, že prostým a důležitým
prostředkem k prohloubení našeho vztahu
k Pánu je modlitba růžence. Ve chvílích
zkoušek a hledání své duchovní zakotvenosti jsem ho bral do rukou a modlíval se
i více růženců za den. V duchovní správě,
jak jsem se postupně stěhoval na různá
místa, jsem si vždy našel čas a také se vydal na několik různých pěších tras, při kterých jsem přednášel prosby Panně Marii
s kolečkovým desátkem v rukou, ať už to
bylo kdekoliv. Promodlil jsem tak různými
směry všecka ta místa a zdálo se mi, jako
bych splétal světélkující stopy zdrávasů,
a vytvářel tak síť, která obklopuje věřící
i nevěřící neviditelnými paprsky lásky Boží
i Panny Marie. Možná, že tato síť promodlených cestiček na různých místech mého
putování zůstane trvalou stopou přítomnosti posvěcující Boží lásky, a to ostatní,
jako jsou například opravy budov, časem
zvetší. A také doufám, že mě pak Panna
Maria bude moci zachytit za šňůru těch
promodlených růženců a snad i doprovodit k nebeskému trůnu. Ony byla průvodkyní sv. Cyrila a Metoděje při jejich cestě
ze Soluně až do našich moravských končin.
Dovolme jí, aby provázela i naši generaci
na cestách, a viditelným „kompasem“ ať je
pro nás modlitba růžence.
Poslední rozloučení s oblíbeným knězem se uskutečnilo 8. června 2017 při
mši svaté v kostele sv. Filipa a Jakuba ve
Zlíně, následně pak v kostele Svaté Rodiny v Luhačovicích, který byl během jeho
působení zbudován. Zde pohřební obřady vedl olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner za přítomnosti padesátky kněží
s českobudějovickým pomocným biskupem Mons. Pavlem Posádem. Poté bylo
jeho tělo uloženo do kněžského hrobu na
místním hřbitově.
 Josef Pala
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Poutě u sv. Antonína
v Blatnici pod Svatým Antonínkem

Pouť sv. Petra a Pavla – národní pouť Sekulárního řádu františkánského - 2. července; mši svatou 9 hod. slouží P. Miroslav
Reif, farář z Ostrožské Lhoty; mši svatou v 10.30 hod. slouží
P. Bartoloměj Pavel Černý, OFM, z Liberce
Pouť nemocných – 16. července – mši svatou v 15 hod. slouží
P. Zdeněk Stodůlka, farář v Blatnici pod Svatým Antonínkem
Děkovná pouť – dožínková – 27. srpna; mši svatou 9 hod. slouží P. Miroslav Reif, farář z Ostrožské Lhoty; 10.30 – slavnou
mši svatou slouží Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský;
14.00 – adorace a slavnostní odpoledne
Františkánské setkání – 2. září – 15 hod. – host: P. Bernardin
Šmid, OFM
Dušičková pouť a křížová cesta – 28. října (16 hod.) – P. Petr
Hof írek, farář Dolní Němčí
Silvestrovská půlnoční mše svatá – 31. prosince – P. Antonín
Bachan, Hluk

Pouť pedagogů s P. Mariánem Kuffou

Na letošní 9. pouť pedagogů zveme nejen učitele, vychovatele,
ale i rodiče, prarodiče a všechny, komu není lhostejná výchova
mladé generace a uchování víry pro budoucí pokolení.
V sobotu 19. srpna slouží mši svatou v 10.15 hod. na Svatém
Hostýně P. Marián Kuffa, slovenský římskokatolický kněz ze
Žakovců, který se věnuje lidem na okraji společnosti. Po bohoslužbě s ním následuje beseda na téma „Jaké výchovné koncepty
nám zaplavují školy i mnohé rodiny?“

Prázdninový Nezbeda a Cvrček

V rozšířeném výtisku prázdninového Nezbedy naleznou čtenáři
mimo jiné výlet do biblického Ninive, povídku Kouzelná houba
s volitelnými zakončeními, rozhovor s vězeňským duchovním Bronislavem Matulíkem, několik povídek a na osmi stránkách komiksový příběh ze života svaté Anežky České.

Marie Terezie a Olomouc na nové výstavě

Život a vládu císařovny Marie Terezie ve vztahu k Olomouci
představuje prostřednictvím několika desítek rozmanitých exponátů z 18. století nová výstava Vlastivědného muzea v Olomouci, která se koná u příležitosti 300. výročí narození jediné
ženy, která kdy usedla na český trůn. Opomenuto nezůstalo ani
letošní kulaté výročí povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství, k němuž došlo v rámci tereziánských církevních reforem roku 1777.
Výstava je k vidění až do 27. srpna a přístupná je denně mimo
pondělí od 9 do 18 hod.

Fokolaríni zvou na Svatý Hostýn

Hnutí fokoláre vás zve na letošní dovolenou pro tělo i pro duši –
MARIAPOLI – na Svatý Hostýn od 5. do 9. července. Vstupenkou je ochota ke vzájemné lásce vycházející z evangelia a snaha
být jednou velkou rodinou. K setkání ve společenství pokoje,
k duchovnímu obohacení, k odpočinku zve všechny: mládež,
dospělé všech generací i pro rodiny s dětmi.
Přihlášky: www.folare.cz/mariapoli

Prázdninový Cvrček učí děti, jak mají správně trávit volný čas.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz

Arcidiecézní muzeum představuje podoby
eucharistického Krista ve vizuální kultuře

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

VI. celostátní setkání mládeže

Sekce pro mládež ČBK připravuje Celostátní setkání mládeže
s mottem „Nebojte se“, které se bude konat od 15. do 20. srpna 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

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 kladen na prohloubení osobního vztahu ke Kristu, a proto je vždy
součástí kurzu společná mše svatá, adorace aj. Víkendy jsou převážně na farách v olomoucké arcidiecézi. Začíná se vždy v pátek
večeří a končí v neděli obědem.
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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 jednotlivých 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 vložení do velkých pracovních diářů či vašich Biblí. Každá stránka obsahuje jeden týden.
Dny jsou barevně odlišeny podle liturgického období. Obsahuje
modlitby na přímluvy evangelistů a také popis metody lectio divina. Nechybí ani další informace, na které jste zvyklí z předešlých diářů.
Brož., 64 str., 48 Kč

Evangelium
na každý den 2018

Knížka kapesního formátu je každodenním průvodcem pro ty, kdo
touží číst a rozjímat evangelium
v rytmu liturgie církve. Evangelijní
úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým komentářem papeže Františka. Doplněno odkazy na
další liturgická čtení a slavnosti.
Brož., 479 str., 99 Kč
Lze zakoupit i s přenosným plastovým průhledným obalem za 20 Kč

Objednávky: Nakladatelství Paulínky, Jungmannovo nám. 18,
110 00 Praha 1, tel.: 224 818 757, on‑line knihkupectví:
www.paulinky.cz, e-mail: objednavky@paulinky.cz
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CENTRUM PRO MLÁDEŽ
RAFT camp 2017 „s Ježíšem proti proudu“
Křesťanský camp pro mladé (16–25 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 mnoho dalšího.
RAFT je křesťanský camp pro mladé. Inspiraci čerpá z akcí, jako
jsou JUMP, ENTER camp, nebo RUNWAY. Letos se koná už počtvrté. Jeho smyslem je dát mladým lidem možnost prohloubit
a posílit víru v Boha prostřednictvím katechezí, diskusí, svědectví, společné modlitby a společenství církve.
Další informace a přihlášky: www.mladez.ado.cz

CENTRUM PRO RODINU
Ženy na pouti života v létě
na Svatém Hostýně
Pobyt je určen pro ženy všech věkových skupin, vdané, svobodné, rozvedené i vdovy, které prožívají obyčejný život a znají i třeba problémy v rodině, v práci, s dětmi menšími nebo už dospělými, 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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CENTRUM PRO KATECHEZI / CENTRUM PRO MLÁDEŽ

Samolepky k nedělním evangeliím na příští školní rok
Na příští školní rok jsme v katechetickém centru opět připravili sérii samolepek, které si malé děti mají vlepovat do sešitků, které
dostávají na začátku školního roku. V tomto školním roce budou děti provázet dva prvňáčci: Johanka a Jonášek.
Jonášek pochází z aktivní křesťanské rodiny, Johanka z rodiny nevěřící. Tito dva kamarádi budou společně pronikat do dění
ve školním i liturgickém roce. Prostřednictvím jejich příběhu se děti budou zamýšlet nad jednou myšlenkou z nedělního evangelia a nad aktuální liturgickou
dobou. Příběh Johanky a Jonáška je úzce propojen se samolepkami, proto doporučujeme používat praktickou příručku, ve které je příběh vždy popsán. Bez
tohoto příběhu se samolepky stanou nesrozumitelnými. Tato příručka je určena
nejenom pro kněze a katechety, ale může sloužit také rodičům či prarodičům
dětí ke společnému nedělnímu čtení na pokračování.
Sadu samolepek (22 Kč) i praktickou příručku (20 Kč) je možné si objednat
v katechetickém centru na
e‑mailové adrese: katecheti@arcibol.cz nebo v našem e‑shopu. Texty budou
od prázdnin k dispozici také na našich stránkách: www.katechetiolomouc.cz
 Martina Orlovská

Novinky z Centra pro mládež
Aktualizovaná kniha
pro společenství
Členové Sekce pro mládež ČBK připravili a vydali
aktualizované vydání knihy s názvem: Pojď a následuj
mě I. a II. Cílem této dvoudílné publikace je nabídnout
společenstvím a mladým lidem materiál, který slouží
k prohloubení života z víry. Tato kniha umožňuje sestavit program setkání pro společenství mládeže a vydat se tak na společnou cestu životem z víry a odhalováním odpovědí na základní otázky člověka.
Aktualizovaná kniha navazuje na dříve vydané
knihy pro společenství: Na cestě k člověku, Dar společenství církve a Křesťan ve víru světa. Všechny tyto
publikace jsou vhodnou inspirací a námětem a dají se
zakoupit v olomouckém Centru pro mládež.
 Filip Němec

Snímek Leoš Hrdlička

Den s rodinami v rámci setkání mládeže
V rámci Celostátního setkání mládeže, které se letos v srpnu uskuteční
v Olomouci, zvou organizátoři rodiče a rodiny s dětmi na Den s rodinami,
který se koná v sobotu 19. srpna.
Motto tohoto dne bude: Nebojte se… Budoucnosti!
Prožijte tento den s mladými lidmi, zažijte něco krásného a svou přítomností inspirujte a povzbuďte mladé lidi, aby také měli odvahu vstoupit
do manželství a mít děti.
Pro účastníky nezajišťujeme speciální parkování. Je možné využít veřejná parkoviště v Olomouci, která jsou ve většině případů v sobotu zdarma.
Dopolední program začne v Korunní pevnůstce v 9 hod. úvodní modlitbou a od 9 hod. proběhne katecheze Mons. Pavla Posáda a následovat
bude mše svatá s kardinálem Dominikem Dukou.
Rodiny jsou zvány na teplý oběd, který pro ně bude připraven zdarma,
případně mohou přispět dobrovolnou částkou.
V nabídce odpoledního programu bude EXPO výstava hnutí, řeholí
a prorodinných organizací, doprovodný program v olomouckých kostelích,
parcích a sálech, bude také možnost navštívit olomoucké kláštery. Během
odpoledního programu bude možné svěřit děti (od 5 let) na pohlídání opatrovníkům, kteří pro ně budou mít připravený zábavný program do 16 hod.
v Korunní pevnůstce.
Od 16.30 hod. bude následovat svědectví Enrica Petrilla o své ženě Chiaře Corbello Petrillo, která zemřela v 28 letech na rakovinu jazyka, kterou
jí objevili v pátém měsíci těhotenství. Její životní příběh je sepsán v knize
Smrt nemá poslední slovo, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Po večeři z vlastních zdrojů se mohou zájemci zdržet na vrcholnou večerní modlitební vigilii v Korunní pevnůstce, která začne ve 20 hod.
V případě dotazů se můžete obrátit na e-mail: mladez@cirkev.cz
Pokud máte ve svém okolí mladé lidi od 14 let do 30 let, pozvěte je na
celé toto setkání. Věříme, že to může být velkým povzbuzením do jejich
duchovního života.
Bylo by škoda, aby nepřijeli jen kvůli tomu, že o tomto setkání vůbec
nevěděli.
 Filip Němec

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
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INFORM ACE Z CENTR A PRO RODINU
Pouť rodin na Svatém Hostýně

Přijměte pozvání na arcidiecézní pouť rodin, která je letos koncipována jakožto Den
s Rodinným životem. Uskuteční se v sobotu 26. srpna na Svatém Hostýně.
Začínáme společnou mší svatou v 10.15 hod. slouženou otcem arcibiskupem Janem.
Na programu bude dále divadlo pro děti pana Taraby, přednáška na duchovní téma
MUDr. Krausové, koncert schóly Děcka ze Skoronic. Chybět nebudou ani tradiční stanoviště s úkoly pro děti, za jejichž splnění mohou získat různé ceny. Z doprovodného
programu se můžete těšit na ochutnávku receptů Luboše Nágla, autorské čtení Magdy
Strejčkové, fotokoutek a mnoho dalšího. K dispozici bude také nová kniha MUDr. Krausové o svatých manželech. Končit budeme závěrečným požehnáním v 15.30 hod.

Ženy na pouti života v létě
na Svatém Hostýně

Pobyt je určen pro ženy všech věkových skupin, vdané, svobodné, rozvedené i vdovy, které prožívají obyčejný život
a znají i třeba problémy v rodině, v práci,
s dětmi menšími nebo už dospělými, nebo
prodělaly těžkou nemoc, zažily úmrtí někoho blízkého apod.

Malá pouť za velké věci

Zveme všechny na pouť za víru v našich rodinách, která se po prázdninách uskuteční
10. září (další 8. října). Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá asi 8 km, zhruba dvě
hodiny chůze.
Sejdeme se ve 12.50 hod. před katedrálou.
Bližší informace: www.rodinnyzivot.cz, kontakt: Peter Markovič, tel.: 587 405 293,
e‑mail: markovic@arcibol.cz

Nabízíme vám další materiály a inspirace…

Na našem webu: www.rodinnyzivot.cz jsou vám k dispozici různé materiály a inspirace, které mohou posloužit vám, vaší rodině, farnosti nebo různým společenstvím.

SMS služba – 731 731 800 - „Chceme se spolu s vámi
modlit za vaše úmysly…“

Nabízíme již čtvrtým rokem možnost zasílat nám vaše osobní prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho Centra společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve
svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství. Zde v biskupské kapli Panny Marie bude na všechny tyto úmysly sloužena každý
čtvrtek mše svatá.
Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel.: 731 731 800 (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání prosby na e‑mailovou: adresu rodina@arcibol.cz
(prosby nebudou nikde zveřejněny).

Časopis Rodinný život

Pro třetí letošní číslo Rodinného života zvolila redakce téma evidentně mnohoznačné, 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 nároků
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 textů následujících, pokračuje seriál o manželských ctnostech
i kanonizovaných manželech. Nechybí ani recept, soutěže
a informace o připravovaných akcích.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01
Olomouc, tel.: 587 405 250, e‑mail: rodinnyzivot@arcibol.cz

Snímek Leoš Hrdlička

Setkání bude bez dětí. Začínáme ve
středu 26. července večer, končíme v neděli 30. července odpoledne. Stačí vám
jen dva dny dovolené a zažijete přednášky odborníků, po nich schůzky v menších
skupinách se zamyšlením nad předneseným tématem, vycházky, kreativní dílny,
táborák, mši svatou ve společenství žen.
Po celou dobu je přítomen kněz i odborníci k individuálním konzultacím. Budete
moci i prožít čas, který si rozvrhnete podle své představy, buď – že potřebujete
být více sama, v modlitbě, nebo nechat
se povzbudit silou žen, které tam budou
přítomné.
Pro bližší informace o setkání kontaktujte Marcelu Řezníčkovou, e‑mail:
reznickova@arcibol.cz, tel.: 587 405 250-1

Nabízíme poradenství

Manželské, rodinné i osobní poradenství – 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 situacích – 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

12

OLDIN • 7 – 8 / 2017

CHARITA

Povodně 20 let poté nejen očima Charity
Největší pohromu připomenou skutečné příběhy, rozhlasové minutové hry či kameloti s Povodňovým zpravodajem

Arcidiecéze olomoucká – červenec 1997

Deset centimetrů od stropu. Až tam sahala voda
v bytě paní Cyrilky. Bydlela v suterénu činžovního
domu v Uherském Hradišti. A když se přivalily záplavy… Nábytek, oblečení, nádobí, fotografie, doklady –
vše utopeno. Paní stačila byt před zaplavením opustit.
Když se tam vracela, nezbylo vůbec nic. Jen voda a bláto.
„Za vším, co jsem prožila, dělám tlustou čáru. Snad
budu moci začít nový život,“ řekla. Postihlo ji neštěstí,
ale brala je s nadhledem. Žádná hysterie. Nastal čas začít uklízet, pracovat, vytvářet nové… Žít.
Na některých místech zůstala po největší pohromě, kterou Česká republika pamatuje, ryska. Ta hlásí:
až sem sahala voda. Povodně, které udeřily nečekanou
silou, se však vryly do paměti spousty zasažených, také
do paměti Charity. Ta připomene dvacáté výročí nejen
ze svého pohledu, ale také z pohledu zasažených, zachránců, fotografů či rozhlasových tvůrců…

Snímky Jiří Kopáč

www.povodne97.cz

Arcidiecézní charita Olomouc spustila speciální povodňový web. Lidé se tam začtou do příběhů, které se doopravdy staly. Připomenou si, jak se velká voda valila dál den po dni, jak konkrétně Charita pomáhala zasaženým a jak se spousta lidí dobré vůle spojila
proti ničivému živlu. Prohlédnou si také dobové snímky
fotografa Jiřího Kopáče a začtou se do sedmi čísel Povodňového zpravodaje vydávaného v létě 1997. Web zmíní i aktuality, které se chystají ve spojitosti s výročím.

Povodně v minutových hrách

Některé z příběhů na webu inspirovaly i rozhlasové tvůrce. Jejich minutové hry bude možné přehrát v sekci Příběhy
hned po premiéře na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Povodňový zpravodaj 20 let poté

Tehdy a teď – videa

Překlenout se ze současnosti do minulosti
bude možné i prostřednictvím video spotů. Ty
zabírají konkrétní místa z olomouckého Černovíru a Lazců, z Troubek, Mitrovic a Mladče. Záběry
diváci mohou zhlédnout na svých televizních obrazovkách, např. v TV Noe a na dalších stanicích.
Na záplavy takového rozsahu nebyl nikdo při
pravený. Pohroma téměř ochromila všechny úřady, potřebné služby, lokální tisk. Charita se v této
situaci snažila dopravit co nejrychleji a nejefektivněji pomoc k zasaženým. Záchranný systém
tak velkého rozsahu vznikal v přímém přenosu.
Charita děkuje všem, kteří v oné těžké
době zachraňovali a pomáhali…

 Karolína Opatřilová

V době povodní v sídle Arcidiecézní charity Olomouc
vycházel Povodňový zpravodaj. Na jeho stránkách se lidé
uvěznění ve svých domech dozvídali, co se děje, na co si
dát pozor a někteří přes něj dokonce i hledali své příbuzné,
se kterými se po záplavách nemohli spojit. Vybrané články
a fotografie Charita zveřejní ve speciálním vydání. Kameloti je rozdají v centru Olomouce v pondělí 10. července.
Zájemci si je poté budou moci přečíst i na dalších místech
v Olomouci.
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Výroční zprávu k 25. jubileu Charity Olomouc doprovází fotografie Jindřicha Štreita

Charita Olomouc si připomněla čtvrtstoletí od doby svého obnovení v roce 1992. Oslavy zahájila začátkem června mše
na poděkování za 25 let, slavnostní koncert Smyčcového komorního orchestru Sinfonia ZUŠ Žerotín a závěrečná zahradní slavnost v prostorách dominikánského kláštera. K čtvrtstoletí svého trvání si Charita Olomouc nadělila Výroční zprávu
2016 s fotografiemi profesora Jindřicha Štreita z olomouckého cyklu
„Kde domov můj“.
Dva roky doprovázel přední český fotograf zaměstnance střediska Samaritán do terénu za lidmi, kteří žijí na periferii města Olomouce v provizorních podmínkách. Spolu s terénními pracovníky se postupně vypravil
nejen do squatů, zahradních chatek, sociálních bytů, azylového domu, ale
i do osamělého srubu v lese či pod mosty. Citlivým zachycením každodenního života lidí bez domova postupně vznikl soubor fotografií, který dokumentuje nesnadný život těch, kteří se z nejrůznějších příčin ocitli bez
zázemí a živoří často v nuzných podmínkách.
Snímek na titulní straně Výroční zprávy 2016 vytvořil Jindřich Štreit
přímo na nádvoří Charity Olomouc. Šeď dlažebních kostek a kamenů, které
za více než dvě desetiletí prošlapaly tisíce lidí ocitajících se v nouzi, patří
neodmyslitelně k obrazu organizace. Kdo zná olomouckou Charitu, zná
Snímek Jindřich Štreit důvěrně atmosféru onoho vnitřního prostoru, kde před nízkoprahovým
centrem střediska Samaritán postávají přes den skupinky lidí čekajících na teplou polévku nebo ubytování v noclehárně. Mnozí přišli
o střechu nad hlavou a Charita je často jejich jedinou možností, kde se mohou v zimě ohřát, za všech ročních období najíst, vyprat si
věci či obdržet nové potřebné oblečení z charitního šatníku.

Ohlédnutí zpět i nové výzvy

Fotografie Jindřicha Štreita jsou dokumentárním svědectvím o fenoménu dnešní doby, k němuž bezdomovectví bezesporu patří.
„Po roce 1989 začali být lidé bez domova mezi námi vidět. Od počátku jsme se zaměřili na to, jak příliv lidí zvládnout, rozklíčovat
potřeby a podle toho nastavit formu pomoci. Vedle ubytoven vznikly nocležny, soustředili jsme se také na pomoc v denním centru,
otevřeli jsme ordinaci pro lidi v nouzi, kde poskytujeme odbornou zdravotní péči. Není možné ve výroční zprávě obsáhnout v plnosti
celou šíři práce všech námi poskytovaných služeb,“ uvedla ředitelka Charity Olomouc Ludmila Gottwaldová.
Devět fotografií Jindřicha Štreita tak vytvořilo obrazový rámec k představení činnosti všech šesti středisek Charity Olomouc
včetně příběhů a obrazové statistiky provozovaných služeb, která je nově znázorněna pomocí piktogramů. Odpovědi hlavních představitelů organizace na položené otázky v úvodu publikace přináší několik úhlů pohledu na charitní práci spolu s reflexí o poslání
Charity – být viditelným znamením Boží lásky ke světu a člověku.
„Dovolím si tvrdit, že není hotovo. Jsme stále na cestě. Stále přichází nové situace a s nimi nové výzvy. To nás naléhavě vybízí
k tomu být ve střehu, snažit se pochopit a jednat,“ podotýká k jubilejnímu roku organizace a jejímu dalšímu směřování v budoucnu
duchovní správce Charity Olomouc P. Ladislav Švirák.		
 Eva Štefková

Naplňte s Charitou „Kontejner pro Haiti“

Vyučit se švadlenou, mít lepší garderobu, vybavenou třídu
či školní knihovnu, mít čím se ošetřit… Takto a mnohem víc pomůže chudým Haiťanům kontejner s materiální sbírkou, kterou
Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) vyšle letos na podzim
do Karibiku. Lidé mohou „Kontejner pro Haiti“ začít plnit již
v těchto dnech. Uvidíme, zda váhu zásilky posílí na maximálních 14 tun.
Sbírka Kontejner pro Haiti potrvá až do 30. září 2017. Lidé dobré vůle tak do ní mohou přispět školními pomůckami, učebnicemi
a knížkami ve francouzštině/ angličtině, židlemi i lavicemi, sportovními, zdravotními a hygienickými potřebami a spoustou dalších
věcí.
„Budeme rádi také za letní oblečení a obuv, nejrůznější nářadí nebo i moskytiéry, které snižují riziko přenosu malárie. Stěžejní
záležitostí je pro nás vybavit šicí dílnu, kterou otevřeli naši spolupracovníci v Gonaïves. Haiťané se mohou na šicích strojích naučit
řemeslu, získat tak práci a zároveň začít šít školní uniformy, které jsou pro haitské školáky povinné, přestože spousta jejich rodičů si
je nemůže dovolit zaplatit,“ sděluje Klára Lőffelmannová z Arcidiecézní charity Olomouc. Dále zdůrazňuje, že sbírka počítá hlavně
se šlapacími šicími stroji, které jsou funkční. Elektrické by nebylo možné ve slumu zapojit, není tam totiž dostatek přívodu elektřiny.
Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá na Haiti už 12 let. Za tu dobu zprostředkovala díky českým dárcům vzdělání víc jak 800 chudých dětí. Na místě zasahovala i bezprostředně po ničivém zemětřesení v roce 2010 a také loni na podzim po hurikánu Matthew, kdy
se jí podařilo zajistit nové odolnější plechové střechy pro zhruba 40 rodin, také školy a zničené kostely. Opět s pomocí českých dárců.
Potřebné věci do sbírky „Kontejner pro Haiti“ mohou zájemci odevzdat na adrese Arcidiecézní charity Olomouc, Křížkovského 6, Olomouc každý všední den od 9 do 15 hod. nebo v dalších Charitách v Olomouckém, Zlínském a částech Jihomoravského a Pardubického kraje. Seznam svozových míst a podrobnosti o sbírce se dozvíte na www.haiti.cz
Vaše dotazy zodpoví také osobně koordinátorka projektů na Haiti Klára Lőffelmannová, tel.: 581 115 217 nebo 739 500 402.
Do sbírky je možné přispět i finančně na účet: 43-9935450227/0100 nebo modlitbou.
 Karolína Opatřilová
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HLASY A OHLASY
Šanovská schola zakončila pátý
ročník svého působení
jednodenním soustředěním
na chatě na lyžařském vleku

V pátek 26. května se děti ze šanovské scholy
spolu se svými vedoucími – tetou Verčou a mojí
maminkou Marťou, sešly na návsi, odkud se vydaly
pěšky na chatu na lyžařský vlek.
Po ubytování jsme si společně zahráli hry, opekli špekáčky a navečer nás navštívil náš pan farář
Zdeněk Graas. Zazpívali jsme si hodně křesťanských písniček, které jsme se ve schole naučili a po
požehnání, když pan farář odjel, jsme uspořádali
malou diskotéku. Po ní některé menší děti šly spát
a my větší jsme ještě hrály hry nebo si dlouho do
noci povídaly. Na závěr dne jsme se pomodlili desátek růžence. Když jsme se ráno probudili do nového

dne, nasnídali jsme se a šli se projít. Pak jsme si ještě chvilku společně zazpívali, zahráli hry, sbalili si
věci, dali jsme do pořádku chatu a nakonec jsme se
šťastně vrátili domů.
 Stázi Cahová, 11 let, farnost Pitín

Lidé z ČR i zahraničí se seznamovali s farními
evangelizačními buňkami

V domě Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce proběhl od 8.
do 11. června třetí seminář o Farních evangelizačních buňkách. Sjelo se na něj
okolo sedmdesáti účastníků z farností Čech, Moravy i Slovenska – hlavně laici,
ale nechybělo ani několik kněží, mezi nimi také několik řeckokatolických kněží
z východního Slovenska.
Hlavními přednášejícími byli Enrico Massari z Itálie, dále P. Vojtěch Koukal
a P. Kamil Obr. Svým povzbuzujícím svědectvím nás oslovili i zkušení členové
již existujících buněk. Každý vzdělávací a formační blok programu byl uveden modlitbou chval
a vzýváním Ducha
Svatého. Silně na nás
zapůsobil modlitební
večer, kdy jsme Ježíše prostřednictvím
jeho Ducha pozvali
do všech našich míst
a farností, do míst kde
žijeme, ke všem lidem
a k našim kněžím,
s nimiž se setkáváme
a spolupracujeme.
A co nám seminář
dal? Dozvěděli jsme
se o nové formě evangelizace, která se inspirovala životem křesťanů v prvotní
církvi. Tito křesťané se scházeli nejen v chrámě, ale i po domácnostech, kde
prožívali a sdíleli svoji víru. K tomu zvali další lidi ze svého bezprostředního
okolí. A řady křesťanů se tak rozrůstaly. Tak i my dnes jsme pocítili pozvání
k této spoluzodpovědnosti za evangelizaci a růst církve, která nemá ležet jen
na bedrech kněze. Vždyť i k nám jsou směřována Ježíšova slova: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“ Nebo jak nám připomíná papež František, že
máme být učedníky – misionáři.
A tak odjíždíme s nadějí, že nová evangelizace není pouhým slovem, ale
může se uskutečnit v našem prostředí farností a to skrze nás.
 Lucie Chytilová, Brno-Řečkovice

Předávání maturitních vysvědčení na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
a pěší pouť absolventů na Svatý Hostýn
V pondělí 5. června za krásného slunečného odpoledne proběhlo ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Sešlo se zde celkem 91 studentů, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku, 28 z nich dokonce
s vyznamenáním.
Slavnostní atmosféru podpořilo jak krásné vystoupení sboru AVE, tak i přítomnost otce arcibiskupa Jana Graubnera, který v úvodu ke shromážděným promluvil. V jeho řeči i projevech pana ředitele Jana Košárka a bývalých třídních učitelů zazněla nejen reflexe
doby strávené na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, ale i mnoho rad a připomenutí pro cestu budoucí, cestu absolventů naší
školy. Za všechny můžeme zmínit snahu o užitečnost, či uplatnění znalostí a duchovních hodnot.
V závěru slavnostního ceremoniálu se absolventi rozloučili a poděkovali nejenom vedení školy, ale i všem učitelům, vychovatelům,
pastoračnímu centru a zaměstnancům školy.
Po předání maturitního vysvědčení na
zámku sloužil arcibiskup Jan ve školní kapli
Panny Marie mši svatou za maturanty, jejich
rodiče a blízké. Poté vyšlo deset absolventů
s jáhnem Janem Berkou na pěší děkovnou
pouť z Kroměříže na Svatý Hostýn. Podle slov
absolventů byla pouť místy náročná a namáhavá, ale krásná, prožitá s vděčností za přijaté
dary v průběhu studia.
 Studenti AG Kroměříž
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Ze života našich bohoslovců
Biskupské svěcení v Ostravě

V neděli 28. května 2017 se v ostravské katedrále Božského Spasitele uskutečnilo biskupské svěcení Mons. Martina Davida, který
byl Svatým otcem Františkem jmenován do funkce pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze.
Pro Ostravu se jednalo o zcela výjimečnou událost. V letošním
roce si moravskoslezská metropole připomíná 750 let od první písemné zmínky o městě, která je doložena v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku (1245–1281), nikdy však v její dlouhé
historii nebyl na jejím území svěcen biskup.
Už samotné přípravy odpovídaly významu této události. Technické stránky celé akce se ujali tři ceremonáři v čele s biskupským sekretářem Alešem Ligockým, kteří se setkávali už několik týdnů předem, aby nacvičili průběh celé akce. Bezprostřední nácvik liturgie se
uskutečnil již den předem, účastnili se ho všichni ostravsko-opavští
bohoslovci, včetně těch, kteří přijeli ze studií z Říma.

Na tento nácvik vzpomíná Michal Waněk, student Teologického konviktu v Olomouci a jeden ze tří ceremonářů: „Bylo
pro mě velkou ctí, že jsem se na celé přípravě mohl podílet.
Oceňuji také, že nově jmenovaný biskup byl po celou dobu nácviku přítomen a svou soustředěností a zároveň uvolněností
přispěl k příjemné atmosféře nácviku.“
Díky důkladné přípravě, a také pomoci Ducha Svatého proběhl celý obřad svěcení slavnostně a důstojně. K jeho průběhu
přispěli také mnozí bohoslovci ostatních moravských diecézí.
Hlavním světitelem byl Mons. František Václav Lobkowicz,
diecézní biskup ostravsko-opavský, který již potřetí vložil ruce
na hlavu Mons. Martina Davida. Z dalších biskupů vynikali
především spolusvětitelé Mons. Jan Graubner, arcibiskup oloSnímky: Člověk a víra
moucký, a Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, a také Giuseppe
Leanza, apoštolský nuncius v ČR, a Roman Pindel, biskup bielsko-żywiecký. Slavnost pokračovala rautem v hotelu Imperial, na němž
se biskup postupně věnoval všem hostům až do večerních hodin.
Novému pomocnému biskupovi vyprošujeme hojnost Božího požehnání a jsme rádi, že jsme se mohli účastnit této historicky
významné akce.			
 Jan Slepička
student Teologického konviktu v Olomouci

Kulaté narozeniny otce Josefa Maloty
V Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci jsme v pondělí 29. května slavili významné výročí. Děkovali jsme Bohu, jak
před padesáti lety shlédl laskavým pohledem na svůj lid a daroval mu budoucího kněze olomoucké arcidiecéze otce Josefa Malotu,
který je pro nás velkým darem. Otec Josef je nedílnou součástí naší seminární rodiny, jeho hodinami katechismu si projdou všichni
kandidáti kněžství v České republice v přípravném roce Teologického konviktu. Všichni na jeho
hodiny rádi vzpomínají, neboť vnímají, jak z nich
prosvítá jeho velká láska ke Kristu, církvi i k nám
studentům.
Výročí narození otce Josefa jsme oslavili mší
svatou v kapli sv. Cyrila a Metoděje, kterou otec
Josef sloužil spolu s představenými Teologického
konviktu i kněžského semináře. Poté následovala
slavnostní večeře a předání dárků. Vše se odehrávalo v pokojném a radostném duchu, i když jsme
mnozí měli před sebou ještě náročné zkoušky na
teologické fakultě.
Milí čtenáři, prosím, pamatujte na nás bohoslovce ve svých modlitbách, abychom vytrvali ve
všech zkouškách na cestě přípravy ke kněžské
službě.
 Martin Peňáz
bohoslovec 2. ročníku
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ČERVENEC 2017

SRPEN 2017

2. 7. neděle
10.30 hod. • Zašová – výroční poutní slavnost • arcibiskup
Jan

2. 8. středa
10.00 hod. • Uherské Hradiště – františkáni • slavnost
Porciunkule • biskup Josef

4. 7. úterý
19.30 hod. • Velehrad – Večer lidí dobré vůle • arcibiskup
Jan

6. 8. neděle
10.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť dechových hudeb • generální vikář Mons. Josef Nuzík
10.30 hod. • Provodov – mše svatá u příležitosti hlavní
pouti • arcibiskup Jan
14.30 hod. • Litovel – Červenka – mše svatá a žehnání
zvonu Jan Pavel II. • biskup Josef

5. 7. středa
10.30 hod. • Velehrad – hlavní mše svatá u příležitosti
poutě k sv. Cyrilu a Metodějovi • arcibiskup Jan
6. 7. čtvrtek až 7. 7. pátek
Velehrad – Plenární zasedání České biskupské konference
• arcibiskup Jan
8. 7. sobota
11.00 hod. • Zborov u Zábřehu – mše svatá a žehnání hasičského praporu • arcibiskup Jan
9. 7. neděle
10.00 hod. • Luhačovice – mše svatá k 20. výročí posvěcení kostela • arcibiskup Jan
10.00 hod. • Troubky – mše svatá – 20 let od povodní •
biskup Josef
10.00 hod. • Velehrad – Malá pouť • generální vikář Mons.
Josef Nuzík
10. 7. pondělí
11.00 hod. • Rajnochovice – mše svatá pro ministrantský
tábor • arcibiskup Jan
13. 7. čtvrtek
16.00 hod. • Hanušovice – mše svatá k děkanátnímu
fatimskému dni • kancléř P. Antonín Basler
19.00 hod. • Žarošice – poutní mše svatá a světelný průvod
se sochou Panny Marie Žarošické • arcibiskup Jan
24. 7. pondělí až 3. 8. čtvrtek
Itálie – setkání s biskupy • arcibiskup Jan

30. 7. neděle
11.00 hod. • Pustiměř – poutní mše svatá k sv. Anně •
biskup Josef

12. 8. sobota
11.00 hod. • Zlaté Hory – hlavní pouť na Mariahilf •
biskup Josef
13. 8. neděle
10.15 hod. • Svatý Hostýn – hlavní pouť ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie • arcibiskup Jan
15. 8. úterý
10.00 hod. • Velehrad – mše svatá (titulární slavnost) a
pouť Matice velehradské • arcibiskup Jan
10.15 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá (titulární slavnost)
• biskup Josef
15. 8. úterý až 20. 8. neděle
Olomouc – Celostátní setkání mládeže • arcibiskup Jan

20. 8. neděle
10.00 hod. • Olomouc – mše svatá k ukončení Celostátního setkání mládeže • arcibiskup Jan
10.15 hod. • Kroměříž – mše svatá a Dožínky Zlínského
kraje • generální vikář Mons. Josef Nuzík
26. 8. sobota
10.30 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá – arcidiecézní pouť
rodin • arcibiskup Jan
27. 8. neděle
10.00 hod. • Halenkov – biřmování • arcibiskup Jan

Uzavřeno k 21. 6. 2017
Změna programu vyhrazena

