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Pastýřský list biskupů k výročí zjevení 
Panny Marie ve Fatimě

Milí bratři a sestry, spolubratři kněží, jáhni, osoby zasvěce‑
ného života!

V  tomto roce se soustřeďuje pozornost velké části věřících 
celého světa na malé údolí Cova d‘Iria, které je součástí obce Fa‑
tima, kde se před sto lety zjevila třem malým pasáčkům – sv. Hy‑
acintě, sv.  Františkovi Marto a  Lucii dos Santos  – Matka Boží 
Panna Maria.

Je až obdivuhodné, jak jsou lidské dějiny „protkány zjeveními 
a nadpřirozenými znameními, která přímo vstupují do lidského 
života, provázejí putování světa a  překvapují věřící i  nevěřící. 
Tyto úkazy, které nemohou být v  rozporu s  obsahem víry, musí 
směřovat k ústřednímu bodu Kristovy zvěsti: k lásce Otce, která 
vede lidi k obrácení a dává jim milost, aby se mu zcela oddali se 
synovskou důvěrou.“

Výjimečnost těchto zjevení však spočívá v  tom, že pokaždé 
představují určitý zlomový moment, při kterém byl potřebný 
mimořádný zásah. Například zjevení Panny Marie v Guadalupe 
v Mexiku nastolilo otázku svobody a důstojnosti jihoamerických 
indiánů. V Lurdech se zjevuje Panna Maria jako Neposkvrněné 
Početí, nikoli jako Madona, tedy jako matka s dítětem, a tak libe‑
rální společnost 19. století je tím přiváděna k plnohodnotnému 
pohledu na ženu a její úlohu ve společnosti.

Fatimské zjevení obsahuje nejenom výzvu a  poselství por‑
tugalským věřícím, kteří prožívají perzekuci církve obdobnou 
našim padesátým letům minulého století, ale je zároveň úkazem 
nejvíce prorockým, jak píše kardinál Ratzinger v  dokumentu 
o fatimském zjevení: „První a druhá část tajemství se týká přede-
vším úděsného vidění pekla, úcty k Neposkvrněnému srdci Panny 
Marie, druhé světové války a  pak předpovědi nesmírných škod, 
které sovětské Rusko způsobí lidstvu svým odpadem od křesťan-
ské víry a přilnutím ke komunistickému totalitarismu.“ Třetí část 
tajemství je symbolické zjevení, které přibližuje druhou světovou 
válku a diktatury nacismu a komunismu a končí viděním atentá‑
tu na Kristova náměstka. Naplnění tohoto proroctví v dějinách 
spatřujeme v atentátu na papeže sv. Jan Pavla II. 13. května 1981.

Byl to právě svatý Jan Pavel  II., který se v  reakci na atentát 
a na dramatické a kruté události 20. století rozhodl naplnit výzvu 
Panny Marie a  znovu zasvětit lidstvo jejímu Neposkvrněnému 
srdci. K úkonu odevzdání a zasvěcení došlo 25. března 1984 na 
Svatopetrském náměstí v Římě a sám papež pro tuto příležitost 
připravil modlitbu. Jsme přesvědčeni, že i naplněním této Marii‑
ny výzvy obsažené ve fatim‑
ském zjevení přispěl papež 
k  pádu totalitních režimů 
v  zemích východní Evropy. 
Na přelomu tisíciletí byla 
z  rozhodnutí sv.  Jana Pavla 
zveřejněna také třetí část 
fatimského tajemství spolu 
s nutným výkladem.

Tak jako knihy Božího 
zjevení (Bible) vyžadují exe‑
getický výklad, tak je tomu 
i  v  případě textů fatimské‑
ho poselství, jež se obrací 
na malé pastýře v portugal‑
ské vesnici, aby předali toto 
poselství církvi, která je má 
ochraňovat a zvěstovat.

Panna Maria vyzvala k pokání za neúctu, rouhání a lhostej‑
nost, kterými je Bůh ve světě urážen. Znovu tak zdůrazňuje slo‑
va, jimiž Kristus začal své veřejné působení: „Obraťte se a věřte 
evangeliu!“ (Mk 1,15) Obrácení není totiž jen počátkem naší víry, 
ale neustálou potřebou a žitou formou víry. Jen když se budeme 
neustále odvracet od hříchu, jehož přitažlivost na tomto světě 
trvá a vyžaduje stálé úsilí se mu vzpírat – a to skutky lásky a mi‑
losrdenství – máme šanci proměnit svět.

Fatimské poselství nás vyzývá, abychom měli odvahu měnit 
svět k lepšímu podle Kristova příkladu. Je to také naše výzva, vý‑
zva vašich pastýřů – biskupů vám všem: dětem a mládeži na za‑
čátku školního roku, rodinám, farnostem. Mějme odvahu měnit 
svět k lepšímu!

Naše pouť do Fatimy, které se mnozí zúčastníte a při které 
nám ve výroční den zjevení 13. září bude předána socha Panny 
Marie Fatimské, jakož i putování této milostné sochy po našich 
katedrálách ať jsou velkým poděkováním za dar svobody, záro‑
veň však i novým rozhodnutím uskutečňovat tuto výzvu: Mějme 
odvahu měnit svět k lepšímu!

Těmito řádky našeho poselství vás zveme k účasti na národní 
pouti do Fatimy, nebo alespoň k modlitebnímu spojení s ní. Vy, 
kteří se nebudete moci pouti účastnit, připojte se k nám napří‑
klad zmíněnou modlitbou sv. Jana Pavla II. z roku 1984, kterou 
mají duchovní správci k dispozici. Rovněž tak zveme k účasti na 
pokračování této pouti díků, jímž bude putování sochy Panny 
Marie Fatimské po diecézích a poutních místech naší vlasti. Or‑
ganizaci svěřujeme Českomoravské Fatimě a vás prosíme o pod‑
poru jak při duchovní přípravě, tak při vlastním organizování 
jednotlivých poutí. Slavení jubilea Fatimy v České republice bude 
zakončeno o  svátku Panny Marie Růžencové v Českomoravské 
Fatimě v Koclířově odevzdáním se Neposkvrněnému srdci Panny 
Marie.

Matko lidu a  národů, Ty, která znáš všechno lidské utrpe-
ní a všechny lidské naděje, Ty, která s mateřskou láskou vnímáš 
všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají 
současným světem, přijmi naše volání, jímž se silou Ducha Svaté-
ho obracíme přímo k Tvému srdci.

Ze srdce vám všem žehnáme.

 Vaši čeští a moravští biskupové

PASTÝŘSKÝ LIST
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LI ST Z K ALENDÁŘE

Září 2017

13. 9. 1917 se narodil prof. ThDr. František Kotalík, český katolický teolog a biblista 
(100 let)

15. 9. 1867 se narodil Petr Bezruč, slezský básník (150 let)
17. 9. 1967 zemřel P. Pavel Šebesta, český katolický kněz, misionář, etnograf a lingvi‑

sta (50 let)
28. 9. 1992 byl jmenován olomouckým arcibiskupem Mons. Jan Graubner (25 let)

 (jpa)

Arcidiecézní Svatováclavská pouť – letos 240. výročí  
povýšení olomouckého biskupství  

na arcibiskupství (1777)
Jako každý rok se i letos 28. září v 10 hod. koná pouť k sv. Václavovi, hlavnímu pa‑

tronu metropolitního chrámu i celé arcidiecéze. Při této příležitosti poděkujeme Pánu 
Bohu za čtvrt století služby arcibiskupa Jana. Jsou zváni všichni věřící a  také veřejní 
činitelé.  Mons. Josef Nuzík, generální vikář

  Mons. Antonín Basler, kancléř
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Kromě funkce pomocného biskupa byl každému z kandidátů svěřen také čestný titul – tzv.  titulární, dnes již zaniklé diecéze. 
Mons. Antonín Basler tak byl jmenován titulárním biskupem diecéze Vaga v dnešním Tunisku a Mons. Josef Nuzík se stává titulárním 
biskupem diecéze Castra Galbae na území dnešního Alžírska.

Úkolem pomocného biskupa je pomáhat diecéznímu biskupovi při veškerém řízení diecéze a zastupovat ho, diecézní biskup se 
s ním rovněž radí při řešení závažnějších věcí, hlavně pastorační povahy.

Oba noví biskupové přijmou biskupské svěcení v sobotu 14. října 2017 v 10 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci.

Olomoucká arcidiecéze  
má dva nové pomocné biskupy

Na závěr slavnostní bohoslužby při Národní cyrilometodějské pouti konané 5. července 2017 na Velehradě, 
jejímž hlavním celebrantem byl kanadský kuriální kardinál Marc Ouellet, prefekt vatikánské Kongregace pro 
biskupy, oznámil apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Giuseppe Leanza jména dvou nových pomoc-
ných biskupů pro olomouckou arcidiecézi, které jmenoval papež František. Stali se jimi P. Mgr. Antonín Basler, 
kancléř Arcibiskupství olomouckého, a Mons. Mgr. Josef Nuzík, generální vikář olomoucký.

Snímky Pavel Langer

Mons. Mgr. Josef Nuzík
Pochází ze Strání na Uherskohradišťsku, kde se narodil 25. červen‑

ce 1966 a kde také vyrůstal v zemědělské rodině spolu se svými deseti 
sourozenci – čtyřmi bratry a šesti sestrami. Po maturitě na Středním 
odborném učilišti ve Slováckých strojírnách v Uherském Brodě v roce 
1984 pracoval v  těchto strojírnách až do května roku 1989 jako sou‑

stružník. V  tomto období také 
absolvoval dvouletou základní 
vojenskou službu. Na podzim 
roku 1989 začal svou přípravu ke 
kněžství studiem na Cyrilometo‑
dějské bohoslovecké fakultě v Li‑
toměřicích a  po roce ve studiu 
pokračoval na Cyrilometodějské 
bohoslovecké fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci. Jáhenské 
svěcení přijal roku 1994 a  roční 
jáhenskou službu vykonával ve 
farnosti Nový Jičín. Kněžské svě‑
cení přijal 17. června 1995 v olo‑
moucké katedrále sv.  Václava 
z  rukou arcibiskupa Mons. Jana 

Graubnera. Po vysvěcení pak další rok působil v Novém Jičíně, ale již 
jako kaplan. Další rok byl pak kaplanem v Luhačovicích. Od 1. 7. 1997 
byl jmenován duchovním správcem v Nivnici, nejprve jako adminis‑
trátor od 1. 1. 2002 jako farář. Ke správě nivnické farnosti dostal ješ‑
tě přifařenou farnost Korytnou a  zároveň byl dva roky (2001–2003) 
místoděkanem uherskobrodského děkanátu. Následuje jeho dvouleté 
farářské působení v poutním místě Štípa u Zlína, odkud také jako ex‑
kurendo administrátor spravuje nedalekou farnost Hvozdnou. V tom‑
to období byl také děkanem vizovického děkanátu.

V  roce 2005 ho arcibiskup Mons. Jan Graubner povolal do Olo‑
mouce, kde postupně zastával významné církevní funkce. V  letech 
2005 až 2009 byl vicerektorem Arcibiskupského kněžského semináře 
a po čtyřech letech se stal generálním vikářem olomoucké arcidiecéze 
(s titulem monsignor).

Mons. Josef Nuzík je členem Kněžské rady arcidiecéze (od 
27. 3. 2003), Pastorační rady arcidiecéze (od 15. 7. 2007), členem Sboru 
konzultorů olomoucké arcidiecéze (od 17. 8. 2009) a sídelním kanov‑
níkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci (od 28. 9. 2009).

Mons. Mgr. Antonín Basler
Narodil se 16. února 1956 v Šumperku jako čtvrté dítě 

Antonínu a Anně Baslerovým. Má tři starší sestry – Ma‑
rii, Annu a Jiřinu. Svoje dětství a mládí prožil v Olšanech 
v okrese Šumperk. Po základní devítileté škole absolvoval 
v  Šumperku Střed‑
ní železniční ško‑
lu, obor elektrická 
trakce a  kolejová 
vozidla v  železnič‑
ní dopravě (1971–
1975). U  Českoslo‑
venských státních 
drah pracoval jako 
technik rok před 
dvouletou základní 
vojenskou službou 
a  také rok po jejím 
ukončení.

V  roce 1979 nastoupil k  pětiletému studiu na Cyrilo‑
metodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Kněž‑
ské svěcení přijal 30.  června 1984 v olomoucké katedrále 
sv. Václava z rukou tehdejšího biskupa – apoštolského ad‑
ministrátora olomoucké arcidiecéze Mons. Josefa Vrany.

Po vysvěcení byl šest kaplanem v  Luhačovicích a  zá‑
roveň spravoval jako exkurendo administrátor blízkou 
farnost Pozlovice. K  1.  7.  1990 byl jmenován farářem ve 
Vizovicích a zároveň exkurendo administrátorem v Horní 
Lhotě, od 1.  2.  1993 navíc děkanem vizovického děkaná‑
tu. Během svého devítiletého působení ve Vizovicích ještě 
střídavě vedl duchovní správu farností Bratřejov, Jasenná, 
Hvozdná a Štípa.

Z Vizovic odešel k 1. 7. 1999 jako farář farnosti sv. Mi‑
chala v  Olomouci, kterou vedl plných 18  let. Arcibiskup 
Mons. Jan Graubner ho jmenoval 28. 9. 1999 sídelním ka‑
novníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci 
a  od 1.  7.  2000 působí ve funkci kancléře kurie Arcibis‑
kupství olomouckého. K  1.  7.  2017 byl jmenován členem 
liturgické komise a členem subkomise pro sakrální umění 
olomoucké arcidiecéze.  Josef Pala
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Snímek Michaela Reitingerová

ZPRAVODAJSTVÍ

AKTUALIT Y

Celostátní setkání mládeže v Olomouci 2017
Zejména přednáškami a workshopy žilo ve dnech 15. až 20. srpna více než šest 

tisíc účastníků Celostátního setkání mládeže (CSM) v Olomouci. Mladí mohli trá-
vit čas také sportovními aktivitami nebo na brigádách ve městě a byly pro ně ote-
vřeny i dveře olomouckých klášterů nebo domovů pro seniory.

Celkem 102 přednášek, se kterými vystoupilo 122 přednášejících, tvořilo jeden z pi‑
lířů první části Celostátního setkání mládeže. V programu byly zařazeny od středy do 
pátku a nabídka byla skutečně bohatá.

S P. Vítem Zatloukalem tak zájemci ve středu odpoledne mohli poznávat Bibli, je‑
jíž četba prý nemusí být noční můrou, režisér Jiří Strach vysvětlil, jak mluvit s Bohem 

a s lidmi o Bohu, a historik Michal Stehlík mluvil o vztazích mezi islámem a Evropou 
v proměnách dějin. V rámci tematického okruhu „Vztahy, sexualita, manželství“ se zase 
účastníci mohli seznámit s  teologií těla, dozvědět se o  škodlivosti hormonální anti‑
koncepce nebo o tom, jak a proč se zbavit závislosti na pornografii. V nabídce ale byly 
i přednášky věnované finanční gramotnosti, populární hudbě a podnikání.

Hlavním bodem CSM v  pátek byla společná odpolední pouť na Svatý Kopeček. 
„Z hlediska organizace dopravy je to největší oříšek celého setkání,“ upozornil ředitel 
Sekce pro mládež ČBK P.  Jan Balík. Tisíce mladých lidí podle něj absolvují pěší pouť 
na poutní místo a po skončení programu pak znovu zpět do města. „Jinak než pěšky se 
odtamtud takové množství lidí nedostane,“ dodal s úsměvem.

V sobotu setkání pokračovalo „dnem s rodinami“, odpolední program nabídl účast‑
níkům tzv. Expo povolání. Šestidenní akce vrcholí v neděli dopoledne závěrečnou mší 
svatou, kterou slouží olomoucký arcibiskup Jan Graubner.  (ado)

Dopis kardinála Pietra Parolina CSM v Olomouci
Kardinálu Dominiku Dukovi
Svatý otec vyjadřuje duchovní blízkost u příležitosti 6. Celostátního setkání mládeže 

v Olomouci, jehož mottem je „Nebojte se!“ a které se také inspiruje Mariiným chvalozpě-
vem: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“ (Lk 1,49)

Tato důležitá událost má mladé posílit ve věrnosti hodnotám křesťanské víry a  to 
především obnovou vědomí, že bohaté učení evangelia a církve nespočívá v sérii zákazů, 
které dusí autentické touhy po štěstí, ale naopak, že se jedná o celoživotní plán, který je 
schopný uchvátit srdce a vést k následování Krista, mistra a Pána.

Svatý otec František vyprošuje hojné vylití darů Ducha Svatého pro plodné putování 
na cestě dobra. Všechny mladé v České republice svěřuje nebeské ochraně Panny Marie 
a prosí o modlitbu za svou službu nástupce svatého Petra. Zároveň uděluje ze srdce Vám, 
přítomným biskupům, kněžím a řeholníkům a zvláště všem drahým mladým apoštolské 
požehnání, přinášející pokoj a duchovní horlivost.

Kardinál Pietro Parolin, státní sekretář
11. srpna 2017

Liturgická komise  
olomoucké arcidiecéze

PŘEDSEDA:
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomo‑

ucký
ČLENOVÉ:
Mons. Mgr.  Antonín Basler, biskup, 

kancléř, Olomouc
P. Mgr. Pavel Hödl, SL. L., Zubří
P.  PhDr.  ThLic.  Jan Kornek, Lic.SL., 

probošt, Dub nad Moravou
Mons. Mgr. Josef Šich, Olomouc
P.  Mgr.  Ladislav Švirák, dómský farář 

Olomouc

Subkomise pro sakrální 
umění olomoucké  

arcidiecéze
PŘEDSEDKYNĚ:
Ing. arch. Blanka Roubíková, Velký 

Újezd
ČLENOVÉ:
Mons. Mgr.  Antonín Basler, biskup, 

kancléř, Olomouc
Ing. Josef Indra, Prostějov
akad. malíř Jan Stratil, Olomouc
Ing. arch. Antonín Škamrada, Olomouc
akad. malířka Miroslava Trizuljaková, 

Senice na Hané ‑Senička

Subkomise pro liturgickou 
hudbu olomoucké  

arcidiecéze
PŘEDSEDA:
Mgr. Ing. Jan Kupka, Olomouc
ČLENOVÉ:
Jan Gottwald, Olomouc
MgA. František Macek, Kroměříž

Sestra Markéta Husaříková 
povede Kongregaci sester 

sv. Cyrila a Metoděje
Členky řeholního společenství, kte‑

ré vzniklo na našem území a  má vlastní 
konstituce, následujících šest let povede 
dosavadní vikářka řádu sestra Markéta 
Marie Husaříková (1968), která přebírá 
místo po dlouholeté generální před‑
stavené sestře Václavě Marii Dudové.  
Na Velehradě ji 3. srpna 2017 zvolila čtr‑
náctičlenná generální kapitula. Nová ge‑
nerální představená Kongregace sester 
sv. Cyrila a Metoděje působí jako učitelka 
na Cyrilometodějské střední pedagogické 
škole a gymnáziu v Brně.  (jpa)
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Novokněz P. Jan Berka
Snímek Petr Nedoma

Nová generální 
představená

Ve dnech 5. a 8. července 2017 proběh‑
la v Opavě 17. řádná kapitula Kongregace 
Milosrdných sester III. řádu sv. Františka. 
Po dvou volebních obdobích generální 
představené PharmDr.  Mgr.  Marie Fran‑
tišky Ryškové byla zvolena na další šesti‑
leté období nová generální představená 

ThLic. Mgr. Marta Lucie Cincialová, Th.D. 
(1966), dosavadní proděkanka pro organi‑
zaci, rozvoj, vnější vztahy a další vzdělává‑
ní na Cyrilometodějské teologické fakultě 
Univerzity Palackého v  Olomouci. Volbě 
předsedal spirituál kongregace P. Antonín 
Klaret Dabrowski, OFM.  (jpa)

Prosby za déšť
Na problém nedostatku vody a  dů‑

sledky oteplování reaguje řada institucí. 
Papež František vydal encykliku o  život‑
ním prostředí. Vláda vyzývá k  šetření 
vodou a nabízí finanční podporu různým 
projektům. Je třeba, abychom se aktivně 
zapojili a  ukazovali šetrnost k  přírodě. 
Zároveň bychom neměli zapomínat na 
modlitbu. Celé generace před námi se 
pravidelně a často modlívali za požehnání 
polím, za úrodu či za déšť. Zařazujme tyto 
prosby do přímluv s vědomím, že Bůh je 
pánem mi nad přírodou a že rád vyslýchá 
prosby svých dětí, když prosí s opravdo‑
vou důvěrou.  arcibiskup Jan

Setkání Antiochie 
po 25 letech

Uskuteční se na Svatém Kopečku 
u Olomouce o víkendu 29. září až 1. října. 
Zveme všechny, kteří se účastnili některé 
z Antiochií ať už v Čechách či na Moravě 
za čtvrtstoletí od jejího založení. Zveme 
vás i s rodinami. Program bude připraven 
i pro děti. Je možné přijet i bez přihlášení, 
nicméně ti, kteří se nám ohlásí na ofici‑
ální stránky (www.antiochia.cz nebo na 
fadrahotuse@ado.cz), obdrží zpětně po‑
drobnější informace a my budeme rádi, že 
známe přibližný počet účastníků.

 P. Radomír Šidleja a Ondřej Talaš, 
bohoslovec

Nový rektor kněžského semináře
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner jmenoval k  1.  7.  2017 novým 

rektorem Arcibiskupského kněžského semináře v  Olomouci P.  ThLic.  Pavla 
Stušku, Ph.D.

Narodil se 26. 1. 1979 v Uherském 
Hradišti, dva roky působil jako jáhen na 
Arcibiskupském gymnáziu v Kroměří‑
ži (2003–2005). Po kněžském svěcení 
(25.  6.  2005) nastoupil jako kaplan do 
Stojanova gymnázia na Velehradě, od‑
kud po dvou letech odešel znovu na Ar‑
cibiskupské gymnázium v  Kroměříži, 
kde působil jako kaplan v  letech 2007 
až 2013. Po odchodu z gymnázia byl tři 
roky farářem v Nové Hradečné. V sou‑
časné době končí svá studia v Římě.

P. Pavel Stuška je od 22. 4. 2008 členem Kněžské rady olomoucké arcidiecéze a od 
1. 11. 2015 také biskupským delegátem pro trvalé jáhny a zároveň členem Pastorační 
rady olomoucké arcidiecéze. Stává se čtvrtým rektorem po obnovení kněžského semi‑
náře v Olomouci po listopadu 1989 /Mons. Milán Kouba (1990–1998); Mons. Vojtěch 
Šíma (1998–2010); P. Antonín Štefek (2010–2017)/.  Josef Pala

Olomoucká arcidiecéze má 
jednoho novokněze a tři jáhny

Kněžské svěcení z rukou arcibiskupa Jana Graub-
nera přijal 24.  června  2017 v  olomoucké katedrále 
přerovský rodák Mgr. Jan Berka (1991), který v uply-
nulém roce působil jako jáhen v Arcibiskupském 
gymnáziu v  Kroměříži. Primiční mši svatou slavil 
v přerovském kostele sv. Vavřince v sobotu 1. červen-
ce. Prvním působištěm novokněze se stává farnost 
sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.

Tři noví jáhni, kteří přijali svěcení v katedrále sv. Vác‑
lava v Olomouci o týden dříve rovněž z rukou arcibisku‑
pa Jana Graubnera, mají také už svá nová působiště:
Ing.  Jan Faltýnek (1979)  – jáhnem v  Arcibiskupském 

kněžském semináři v Olomouci
Jan Svozilek (1990) – jáhnem v Bílovicích
Jiří Šůstek (1991) – jáhnem v Arcibiskupském gymná‑

ziu v Kroměříži  (jpa)

Kurz Animátor v Rajnochovicích
Jako každý rok, i  letos otvíráme v Rajnochovicích Kurz Animátor. Tento kurz po‑

máhá vzdělávat a  formovat mladé ke službě svým vrstevníkům v  pastoraci farností 
a děkanátů. O víkendech v Rajnochovicích chceme dát mladým lidem potřebný základ 
ke službě v církvi. Svatý Jan Pavel II. na jednom z nezapomenutelných setkání vyjád‑
řil přání: „aby se mladí stali misionáři svých vrstevníků“. Proto během kurzu postupně 
povedeme mladé k tomu, aby zažili spolu opravdové společenství, prohloubili svůj du‑
chovní život a osvojili si potřebné kompetence pro práci s dětmi a mládeží. Podmínkou 
pro přihlášení je minimální věk 16 let a doporučení kněze, který potvrdí, že zapojí ža‑
datele do pastoračních aktivit ve farnosti nebo děkanátu. Přihlášky jsou v Centru pro 
mládež v Olomouci. Kurz je dvouletý, každý rok se uskuteční pět víkendů a po prvním 
roce týdenní soustředění. Přihlášky je nutné poslat nejpozději do 30. září.

 P. Petr Bulvas
biskupský delegát pro pastoraci

Misionáři milosrdenství
Z rozhodnutí papeže Františka bylo prodlouženo jmenování misionářů milosrden‑

ství, kteří měli pro mimořádný Svatý rok milosrdenství pověření nejen hlásat Boží mi‑
losrdenství, ale taky udělovat rozhřešení těm, jejichž odpuštění bylo rezervováno bisku‑
pům či samotnému papeži.

V olomoucké arcidiecézi mají toto pověření prodlouženo: Mons. Bohumír  
Vitásek, kanovník penitenciář, a P. ThLic. Lukáš Karpinski, SchP, farář ve Strážnici.

 (aco)
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Snímek Petr Slinták

Česká biskupská konference jedná o možnosti 
uspořádat v Praze Světový den mládeže

Žádost o pořádání Světového dne mládeže (SDM) v Praze podal ve Vatikánu 
koncem května jménem České biskupské konference její předseda kardinál Domi-
nik Duka. Pokud by papež František rozhodl o konání této prestižní akce v České 
republice, proběhla by v roce 2021 nebo 2022.

„Celostátní setkání mládeže v Olomouci navštíví o víkendu také vedoucí Sekce pro 
mládež Dikasteria pro laiky, rodinu a život P. João Chagas a proběhne neformální setká‑
ní, kterého se zúčastní i velvyslanec České republiky ve Vatikánu Pavel Vošalík,“ zmínil 
ředitel Sekce pro mládež České biskupské konference P. Jan Balík.

Organizace Světového dne mládeže vyžaduje dobrou spolupráci mezi všemi institu‑
cemi v rámci církve i státu. Česká biskupská konference proto v těchto dnech požádala 
o podporu pro setkání také vládu České republiky, která má v plánu o akci jednat v nej‑
bližších dnech.

„Světový den mládeže by pro Českou republiku byl příležitostí, jak se v pozitivním 
světle prezentovat ve světě, protože by přijeli mladí lidé z více než 150 různých zemí. 
A jak jsme mohli vidět v minulém roce před SDM v Krakově, mladí lidé mají o Prahu 
zájem, vždyť po cestě na SDM do Krakova se jich v našem hlavním městě zastavilo přes 
120 tisíc,“ doplnil Jan Balík.

Světového dne mládeže se vždy účastní osobně papež a akci sledují hlavní světová 
média, Česká republika by tak představila i své významné kulturní dědictví. Rozhodnutí 
o tom, kde se bude další Světový den mládeže konat, leží výhradně na papeži Františ‑
kovi. Svou volbu vyhlašuje vždy na závěrečné mši bezprostředně předcházejícího SDM.

SDM se koná přibližně jednou za tři roky, naposledy jej hostil v  létě 2016 polský 
Krakov, další se uskuteční na začátku roku 2019 v Panamě.  Anna Sýkorová

Socha Panny Marie Fatimské na Svatém Hostýně
Vážení a milí poutníci svatohostýnští,
srdečně vás zveme v sobotu 30. září v 10 hod. na Svatý Hostýn, kdy v rámci putování 

sochy Panny Marie Fatimské po katedrálách a poutních místech České republiky bu‑
deme 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., kte‑
rou 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, aby‑
chom dorůstali k pravému obrácení a k ochotě činit pokání a smírné zadostiučinění za 
hříchy vlastní i celého světa.

Požehnanou pouť vyprošuje   P. Jiří Šolc, SJ

Změna v čele zábřežského děkanátu
Olomoucký arcibiskup jmenoval k 1. 7. 2017 novým farářem v Zábřehu a zároveň 

také děkanem zábřežského děkanátu P. Mgr. Ing. Radka Maláče (1973), dosavadního fa‑
ráře v Červené Vodě, který vystřídal v obou funkcích P. Mgr. Františka Eliáše působícího 
v Zábřehu plných 25 let.   (ps)

Zemřela sestra M. Hedvika Duřpeková
Ve věku 96 let zemřela v Kroměříži 10. srpna 2017 sestra  

M. Hedvika Duřpeková, řeholní sestra z Kongregace milosrd-
ných sester sv. Kříže.

Narodila se 22. března 1921 v Olomouci. Řeholní sliby složila 
3. dubna 1978 v Choryni.

Poslední rozloučení se sestrou Hedvikou se konalo při mši sva‑
té 18. srpna 2017 v místní řeholní kapli v Kroměříži. Poté bylo její 
tělo uloženo na kroměřížském hřbitově.  (ps)

Nové velehradské sochy
Předlohy soch sv. Cyrila a Metodě-

je, které vznikají pro velehradský pout-
ní areál, byly před lety vytvořeny pro 
Cyrilometodějské gymnázium v  Brně, 
odkud byly letos zapůjčeny a  dočasně 
převezeny na Velehrad. Zde si je mohli 
zájemci až do konce prázdnin prohléd-
nout v kapli Cyrilce.

„Cena soch je vyčíslena na 688 500 Kč, 
proto jsme se rozhodli pro veřejnou sbír‑
ku a  obracíme se na všechny lidi dobré 
vůle s prosbou o pomoc s financováním,“ 
uvedl Martin Kučera, vedoucí Turistické‑
ho centra arcibiskupského paláce v  Olo‑
mouci. Dary lze posílat na sbírkové konto 
44336622/0800, které za tímto účelem 
zřídilo Arcibiskupství olomoucké. Za 
dary a modlitby děkujeme.

 Martin Kučera

Setkání nemocničních 
kaplanů na Velehradě

Katolická asociace nemocničních 
kaplanů v  ČR pod záštitou Rady pro 
zdravotnictví České biskupské kon-
ference a  ve spolupráci s  Arcibiskup-
stvím olomouckým pořádá ve dnech 1. 
až 4. října na Velehradě XIII. formačně 
vzdělávací setkání nemocničních kap-
lanů a  dobrovolníků v  pastorační péči 
ve zdravotnických a  sociálních služ-
bách.

Setkání zahrnuje jednodenní duchov‑
ní obnovu a dvoudenní odborný program 
na téma „Motivace nemocničního kapla‑
na ke službě a nabídka metod k rozvíjení 
doprovázení pacientů nemocničním kap‑
lanem“.

Bližší informace získáte: e ‑mail: 
sekretariat.kank@seznam.cz  (ado)
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Setkání žen na cestě života
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravi‑
delná setkání v Olomouci. Nabízíme bezpečný prostor, kde se 
každá žena může cítit přijímaná taková, jaká je. Setkání probíha‑
jí každé druhé úterý v měsíci. První setkání po prázdninách, kte‑
ré se uskuteční 12. září, má název „Nebuďte samy, pojďte s námi 
poznat arcibiskupský palác“. Sraz v 16 hod na místě před vraty 
na Wurmově ulici č. 9.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250–1, 
e ‑mail: reznickova@arcibol.cz

Večerní semináře přípravy na manželství
Zveme všechny snoubence na Večerní kurzy přípravy na man‑
želství. Pro snoubenecké páry, které chtějí uzavřít církevní sňa‑
tek, je tento kurz povinný. Na programu jsou čtyři večerní před‑
nášky manželských párů, úkolové listy v páru, prostor k diskuzi, 
rozšiřující informace k  přednáškám online. Probereme čtyři 
témata: Komunikace a řešení konfliktů; Já a moje rodina; Man‑
želství a  sexualita; Víra a vztah k Bohu v manželství. Na kon‑
ci kurzu obdrží účastníci certifikát o jeho absolvování. Kurz je 
zdarma. Večerní semináře probíhají vždy od 17 do 20 hod. na 
Biskupském nám. 2 v Olomouci (sál kurie). Termíny podzimní‑
ho kurzu: 22. 9. , 6. 10. , 20. 10. a 3. 11. 2017 (vždy v pátek).
Bližší informace: Petra Girašková, tel.: 587 405 250, e ‑mail: 
giraskova@arcibol.cz

Víkendová duchovní obnova pro seniory
Koná se ve dnech 22. až 24. září na Svatém Hostýně. Součástí 
jsou přednášky zaměřené na „radosti a  starosti“ stáří, rodinné 
vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během 
víkendu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, 
adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř.  i  svátosti pomazání 
nemocných a k rozhovoru s knězem a lektorkami. Další víkend 
proběhne na Velehradě od 6. do 8. října.
Bližší informace: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Ot‑
rokovice, tel.: 608 407 141

Víkendy pro seniory s vnoučaty
Zveme babičky i dědečky s vnoučaty na podzimní víkendy. Bu‑
deme si hrát, vyrábět, zpívat, společně se modlit, vyrazíme na 
vycházku a hlavně budeme na krásném poutním místě. Od 22. 
do 24. září na Svatém Hostýně hlouběji poznáme život sv. Lud‑
mily a sv. Václava. Cena: dospělý 750 Kč a dítě do 12 let 500 Kč.
Od 6. do 8. října na Velehradě se lépe seznámíme s Pannou Marii 
a budeme objevovat tajemství růžence… Akce jsou rodinného 
typu, počet míst omezen. Doporučený věk dětí 4 až 12 let.
Bližší informace: Markéta Matlochová, tel.: 587405250, e ‑mail: 
matlochova@arcibol.cz

Víkend plný dobrodružství pro táty s dětmi
Vypravte se za doprovodu zkušených speleologů prozkoumat 
veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka 
je určena pro otce a děti od 8 let. Je potřeba, aby tatínci i děti byli 
trochu pohybově zdatnější, kvůli náročnosti pohybu v  jeskyni 
(plazení apod.). Akce se uskuteční od 29. září do 1. října.
Bližší informace: Peter Markovič, tel.: 587 405 293, e ‑mail: 
markovic@arcibol.cz

Malá pouť za velké věci
Zveme všechny na pouť za víru v  našich rodinách, která se 
uskuteční 10. září (další 8. 10.). Povede od katedrály sv. Václava 
v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Ko‑
pečku u Olomouce. Sraz ve 12.50 hod. před katedrálou.
Bližší informace: Peter Markovič, tel.: 587 405 293, e ‑mail: 
markovic@arcibol.cz

Kurz Výchova dětí
Máte dobré znalosti a  dovednosti pro výchovu dětí, nebo je 
naopak postrádáte? Zveme rodiče, vychovatele na kurz plný 
praktických rad, nápadů a  poutavých přednášek o  důležitých 
tématech výchovy dětí od 0 do 10 let. Jde o 5 či 10 setkání (dle 
domluvy) v prostředí, kde si můžete na chvíli odpočinout a se‑
známit se s dalšími rodiči, kteří mají podobné boje jako vy. Cena 
za 5 večerů i s občerstvením: 500 Kč. Kurz začíná 5. října v 16.30 
hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci.
Bližší informace: Peter Markovič, tel.: 587 405 293, e ‑mail: 
markovic@arcibol.cz

„Naše děti a YOUTUBE – 
co my rodiče s tím?“ – přednáška

Po loňském úspěchu jsme na letošní 10.  říjen pozvali lektora 
P. Mgr. Libora Všetulu opět do Olomouce, aby rodiče a vychova‑
tele seznámil s fenoménem youtuberingu a Youtube. Beseda za‑
čne v 16.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci (sál kurie). 
Zůstane čas také na dotazy z publika.
Kontaktní osoba: Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e ‑mail: 
zaboj@arcibol.cz

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

Nabízíme možnost zasílat nám vaše osobní prosby, za které 
chcete, aby se pracovníci našeho centra společně s vámi mod‑
lili. 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. číslo 731 731 800 
(tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání 
prosby na e ‑mailovou adresu: rodina@arcibol.cz (prosby nebu‑
dou nikde zveřejněny).

Nabízíme poradenství
Manželské, rodinné i osobní poradenství – Mgr. Marie Lin‑

hartová
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 o  poradenství a  termínech najdete na našich 
webových stránkách.
Další podrobnosti: e ‑mail: rodina@arcibol.cz, tel.: 587 405 250, 
587 405 253
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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.

Ministrantská pouť
Uskuteční se v sobotu 9. září v Uherském Brodě.
Přihlášky: přes formulář na www.ministranti.info

Ministrantský florbalový turnaj 
o pohár sv. Václava

Koná se ve čtvrtek 28. září v Olomouci.
Přihlášení týmů: přes webové stránky www.ministranti.info

Sympozium v Jubilejním roce Fatimy
Českomoravská Fatima v Koclířově přijímá přihlášky kněží i lai‑
ků k účasti na teologicko ‑pastorálním sympoziu o Fatimě, které 
se uskuteční v Hradci Králové – Koclířově ve dnech 4. až 7. října.
Mezi hlavními hosty a  přednášejícími budou mj.  arcibiskup 
pražský kardinál Dominik Duka, OP, Mons. Tomáš Galis, bis‑
kup žilinský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký, a Mons. 
Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, také hosté a předná‑
šející z portugalské Fatimy – vicerektor poutního místa a gene‑
rální sekretář Světového apoštolátu Fatimy.
Přihlášky: tel.: 731 646 800, e ‑mail: recepce@cm ‑fatima.cz, 
www.fatima2017.cz

Záříjový Nezbeda a Cvrček
V záříjovém výtisku Nezbedy naleznou čtenáři mimo jiné první 
díl rubriky Hudební nástroje v Bibli, rozhovor s budoucí zubař‑
kou Barborou Ženožičkovou, příběh ze života Rytíř v oblacích 
a povídku Kupec a zloděj.
Záříjový Cvrček je zaměřen na vytrvalost a učí děti rozvíjet živý 
vztah s Bohem.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz

Arcidiecézní setkání katechetů
Tradiční arcidiecézní setkání katechetů se koná od 2. do 
4. 2. 2018 na Velehradě.

Postní rekolekce pro katechety
Proběhne na Velehradě od 2. do 4.  3.  2018 pod vedením 
P. ThLic. Tomáše Koumala, který se při svých postgraduálních 
studiích v Římě věnoval právě katechetice, a v současné době je 
vedoucím diecézního katechetického centra v Brně.

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.

Konference o evangelizaci
Uskuteční se ve dnech 10. až 11. listopadu v Regionálním centru 
v Olomouci.
Církev se zrodila a rostla z poslušnosti prvních křesťanů Ježíšo‑
vu slovu: „Jděte a získávejte mi učedníky ze všech národů.“ Také 
dnes ožívá a roste tam, kde jsme společenstvím, které se netočí 
kolem sebe, ale jsme křesťany, kteří s pokorou, láskou a odvahou 
přináší radostnou zvěst evangelia do tohoto světa. Všichni jsme 
pozvání stávat se součástí církve vycházející, jak nás k tomu zve 
papež František.
Konference chce být povzbuzením a inspirací na cestě evange‑
lizace a také místem, kde se budeme za evangelizaci i za to co, jí 
brání, modlit.
Bližší informace a přihláška: www.credonadacnifond.cz, tel.: 
725 062 300

Pojďme spolu – pozvánka 
na ekumenickou pouť jižní Moravou

Matice velehradská a  brněnský seniorát Českobratrské církve 
evangelické zvou na pěší pouť z Brna do Nosislavi. Pouť se koná 
v sobotu 14. října.
Ekumenická pouť „Pojďme spolu“ navazuje jak na tradici pou‑
tí katolických, např.  vranovské, křtinské nebo velehradské, tak 
na novější tradici brněnských Poutí smíření a dává této tradici 
ekumenický rozměr. Cílem pouti je připomenout soužití kato‑
líků a evangelíků, Čechů a Němců na jižní Moravě a nabídnout 
příležitost ke společné modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se 
v minulosti stávala často místem bolestného rozdělení a nepo‑
chopení.
Bližší informace: Mons. Jan Peňáz, www.poutnik ‑jan.cz, tel.: 
736 529 221

Poutní mše svatá za policisty
Třetí ročník poutní mše svaté k sv. Michalu, patronu policistů, 
se koná ve čtvrtek 5. října v 16 hod. v kostele sv. Michala v Olo‑
mouci. Mši svatou bude sloužit Mons. Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký a metropolita moravský.
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Mystagogie dětí po prvním svatém přijímání
První svaté přijímání dětí je důležitou a slavnostní událostí, kterou prožívá celá far‑

nost. Mnoho času se věnuje přípravě a pak samotné slavnosti. Co ale bude potom? Pro 
mnohé děti to touto událostí končí – přestanou chodit do náboženství, mnoho se ne‑
zapojují do života církve. Jak se bude dál vyvíjet jejich křesťanský život? Jak můžeme 
dětem pomoci na jejich další cestě víry? Co můžeme pro ně udělat?

Je důležité, pokud je nechceme takříkajíc „ztratit“, dál se jim neustále věnovat. Naše 
katechetické centrum přemýšlelo, jak na to, a  připravili jsme program „Mystagogie“, 
který bude děti dále uvádět do tajemství. Děti se při prvním svatém přijímání poprvé 
zvláštním (tajemným) způsobem setkaly s Ježíšem a my chceme v nich dál toto setká‑
ní prohlubovat. Proto se tento program snaží uvést děti do hlubšího vztahu s Bohem; 
pomoci jim uvědomit si, že je 
má Bůh rád, a přemýšlet, jak 
na tuto lásku mohou odpo‑
vídat. Chceme, aby děti za‑
kusily radost ze vzájemného 
setkání, z  poznání, že mohu 
svoji víru sdílet s  ostatními, 
a my je tak můžeme povzbu‑
zovat a  pomoci jim k  tomu, 
aby se nebály více se zapojit 
do společenství církve. Aby 
tento život v církvi byl pro ně 
přirozenou věcí.

A  jak tento program 
může k  tomu pomoci? Děti 
budou společně prožívat spo‑
lečenství prostřednictvím různých her, ale také budou společně poslouchat některé tex‑
ty z Bible a budou nad nimi přemýšlet. Různými aktivitami, jako je např. tvoření, nebo 
ztvárnění biblického příběhu pomocí různých materiálů  apod. mohou více poznávat 
Boha a jeho lásku k nám. V programu nebude chybět společná modlitba.

Program je naplánovaný na čtyři dvoudenní víkendová setkání během roku (nejlépe: 
dvě setkání před Vánocemi, jedno před Velikonocemi a jedno po nich). Prozatím máme 
hotové první setkání na téma „Ježíš nás má rád“. Další tři setkání připravujeme a budou 
postupně k dispozici na našich internetových stránkách (www.katechetiolomouc.cz).

 Jana Kobylíková

NOVINKY K ATE C HETŮ

Snímky Leoš Hrdlička

Metodický den: Metody, 
které dětem sedí

Katechetické centrum v Olomouci zve 
všechny, kteří se věnují výuce nábožen‑
ství dětí na metodický den zaměřený na 
didaktické metody nazvaný „Metody, kte‑
ré dětem sedí“. Povede jej Mgr.  Marcela 
Fojtíková Roubalová, Ph.D., z CMTF UP 
Olomouc. Bude se v  něm zaměřovat na 
didaktické metody,
– které jsou vodné do výuky náboženství,
– které pomohou vést děti směrem k vy‑

tyčenému cíli,
– díky kterým může děti hodina bavit,
– které nám pomohou dětem rozumět 

a domluvit se s nimi v různém věku.
Metodický den proběhne 23.  září 

v  Olomouci v  budově kurie (Biskupské 
nám 2). Zájemci se mohou hlásit na adre‑
se: e ‑mail: katecheti@arcibol.cz
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Jak s dětmi slavit svátek Všech svatých
Možná jste i vy čtenáři zaznamenali, že se v naší zemi vedou diskuze o Halloweenu 

a o tom, zda nevytlačuje tradiční svátky Všech svatých a Všech věrných zemřelých (Dušiček). 
Jistě se i mnohým z vás nelíbí tento zvyk, kdy se děti převlékají do strašidelných masek 
a navzájem se straší. Ale co s  tím? Zakazovat dětem, aby se přidaly k většině, je sice 
možné, ale existují i jiné, vhodnější způsoby. V některých farnostech začali slavit svátek 
Všech svatých trochu jinak. Jeden příklad loňského slavení přinášíme jako inspiraci.

Zhruba třicet dětí převlečených za světce se v neděli 30. října 2016 vydalo na setká‑
ní, kterým věřící v Luhačovicích oslavili Všechny svaté. Průvod, který byl ukončen ve 
farním kostele Svaté Rodiny večerní mší svatou, tvořilo asi třicet dětí, které si předtím 
doma samy nebo s pomocí rodičů připravily kostým svého křestního patrona nebo jiné‑
ho světce, ke kterému mají vztah.

Akce měla být podle luhačovického faráře P. Huberta Wójcika protiváhou k rozmá‑
hajícím se oslavám amerického svátku Halloween. „Rozhodli jsme se dát najevo, že u nás 
máme své vlastní, domácí a katolické tradice,“ vysvětlil P. Wójcik a dodal: „Průvod dětem 
ukázal, že věříme v přímluvu svatých, bereme si z nich příklad a máme je za vzor.“

Pokud byste s tě zajímavě dětem přiblížit svátek Všech věrných zemřelých a Všech 
svatých, zveme vás na seminář s tímto tématem.

Na konci srpna byl vyhlášen další – již 
25. ročník  – historické soutěže v  biblic‑
kých znalostech žáků a studentů nazvané 
Bible a  my. Cílem soutěže, jak již název 
napovídá, je rozšíření a  prohloubení po‑
vědomí mladé generace o jedné ze základ‑
ních knih naší kultury a civilizace, ale také 
v  kontextu času jedinečné setkání s  bi‑
blickým poselstvím. Neméně důležitým 
úkolem soutěže je také podpora rozvoje 
komunikace a  spolupráce mezi různými 
typy škol, žáky, studenty a učiteli a kate‑
chety různých vyznání i bez vyznání.

Soutěž je pořádána nepřetržitě od roku 
školního roku 1993/1994 zpočátku pouze 
pro oblast jihovýchodní Moravy (okres 
Hodonín), později jako regionální a  na‑
konec celostátní soutěž. V současnosti jde 
asi o největší a nejstarší kontinuálně pořá‑
danou biblickou soutěž pro děti a mládež 
v  České republice. V  loňském roce se jí 
zúčastnilo přes šest tisíc soutěžících z 226 
základních nebo středních škol. Za celou 
dobu jejího trvání se jí zúčastnilo již více 
než 65 000 žáků nebo studentů. Soutěž je 
opakovaně zařazena do přehledu soutěží 
a  olympiád zveřejněných ministerstvem 

školství v  jeho věstníku. Vyhlašovatelem 
posledních 10 ročníků soutěže je Základ‑
ní škola M. Kudeříkové ve Strážnici, která 
také uspořádá 23.  března příštího roku 
ústřední kolo, jímž soutěž vyvrcholí.

Do soutěže se mohou přihlásit žáci 
z  kterékoliv základní nebo střední školy 
u nás. Soutěžící jsou rozděleni do 4 růz‑
ných věkových kategorií. Jedna katego‑
rie zahrnuje první stupeň základní školy 
(hlavně žáky 4. a 5. tříd), dvě kategorie pro 
žáky na druhém stupni ZŠ 
(a  odpovídajících ročnících 
víceletých gymnázií) a čtvr‑
tá kategorie je určena nej‑
starším účastníkům  – stře‑
doškolákům, především ve 
věku od 15 do 19  let. Mezi 
zvláštnosti soutěže patří 
kromě způsobu přihlášení, 
který je umožněn jen pro‑
střednictvím základní nebo 
střední školy, jíž žák nebo 
student navštěvuje, také 
každoročně vyhlašovaná té‑
mata pro jednotlivé věkové 
kategorie a průběh okresní‑

ho a ústředního (celostátního) kola zahr‑
nující kromě prověřování znalostí formou 
písemného testu také veřejné finále, kdy 
se o konečném pořadí šesti nejlepších fi‑
nalistů rozhoduje v přímém přenosu před 
obecenstvem prostřednictvím hodnocení 
správnosti okamžitých odpovědí na otáz‑
ky kladené moderátorem.

Zájemci o  podrobnější informa‑
ce, jednotlivá témata, mají možnost zjis‑
tit více na webových stránkách soutěže  
(www.bibleamy.cz), kde jsou i  ukázky ně‑
kterých testových otázek.  Petr Tomeček

Zájemci o Bibli si mohou mezi sebou zasoutěžit

Ústřední kolo v televizi Noe v roce 2016

Pozvánky na semináře
Současné poznatky astronomie
V pátek 6. října se na Velehradě v sále 

kardinála Špidlíka uskuteční přednáška 
Mgr.  Pavla Gábora,  Ph.D., o  současných 
poznatcích astronomie. Přednáška je ur‑
čena pedagogické veřejnosti a  mluvit se 
bude o výzkumu Sluneční soustavy, astro‑
biologii, o aplikaci vybraných astronomic‑
kých tématech ve výuce a o filozofických 
a teologických otázkách v astrologii.

Začínat budeme v 9.30 hod. a předpo‑
kládaný konec bude v 16 hod. Seminář je 
akreditován v systému Dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků a  zájemcům, 
kteří si o  to předem požádají, vystavíme 
osvědčení o absolvování. Vstupné je zdar‑
ma.

Seminář se bude opakovat v  sobotu 
7.  října v  Olomouci (Biskupské náměstí) 
v budově kurie od 9.30 do 16 hod. Tento‑
krát je zvána široká veřejnost, vstup zdar‑
ma.

Dušičky a Halloween
Opakování semináře z  minulých let 

rozšířený o možnosti slavení svátku Všech 
svatých. Tento seminář se uskuteční v úte‑
rý 3.  října od 15.30 do 18 hod. v budově 
kurie v Olomouci.

Přihlášky na oba semináře zasílejte 
e ‑mailem: polcrova@arcibol.cz, a  to nej‑
později dva dny před jejich konáním. Více 
informací podá Helena Polcrová, tel.: 
587 405 255.
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Dárci překonali všechna očekávání. 
Kontejner pro Haiti naplnili o měsíc dřív

Stoletá Lada zamíří pomáhat na Haiti

Velké překvapení přichystali Arcidiecézní charitě Olomouc dárci z celé 
České republiky. Kontejner pro Haiti naplnili svou štědrostí za necelé 
dva měsíce. Materiální sbírka přitom měla být ukončena až po víc jak 
třech měsících – 30. září.

Říkejme jí Lada. I přes vysoký věk je velmi zachovalá a může ještě spous-
tu dalších let pomáhat… Šicí stroj bobbinový sestrojili v podniku v Sobě-
slavech. V kterém roce se tak stalo, to se bohužel v záručním listě ani 
v návodu k použití nepíše. Nyní po dlouhých letech přestávky mašinku 
znovu rozšlápnou k životu haitské budoucí švadlenky. Poputuje totiž do 
Karibiku s dalšími potřebnými věcmi v „Kontejneru pro Haiti“.

Snímek Pavel Langer

Snímek Pavel Langer

CHARITA

Ladě je úctyhodných téměř sto let. 
„Tento šicí stroj byl pravděpodobně vy‑
roben za První republiky. Jeho původní 
majitelkou byla paní Bezvodová, žena 
fořta, který se staral o lesy Lichtenštejnů.  
Manželé bydleli na náměstí v  Zábřehu,“ 
zahledí se do minulosti Martin Lubič. 
Právě jeho maminka se o již velmi starou 
paní fořtovou na sklonku jejího života sta‑
rala. „Když vzala maminka paní Bezvodo‑
vou do lesa, tak se zlobila, že takový ne‑
pořádek v  lese by staří fořti nepřipustili,“ 
vzpomíná na tuto ženu Martin Lubič.

Paní Bezvodová šicí stroj pilně prošla‑
pávala a léta jej nechávala vpichovat jehla‑
mi do látek podobu šatů, kalhot a dalšího 
oblečení. V 90. letech po její smrti se Lada 

Na nádvoří Arcidiecézní charity 
v Olomouci dorazil v srpnu starší pár mi‑
lých lidí. S  sebou měl velký náklad. Paní 
s  pánem vyskládali na lavičky krabici 
s  nářadím, tašku se školními potřebami, 
konev, berle a další potřebné věci. „Říka‑
li jsme si, že pomůžeme, tak jsme doma 
sebrali nejrůznější nářadí a podobně. Při‑
koupila jsem ještě sešity, kružítka a další 
pomůcky, které potřebují děti do školy,“ 
usmála se paní. Sympatický pár není jedi‑
ný, kdo vyslyšel výzvu Charity.

Naplnit čtrnáctitunový „Kontejner 
pro Haiti“ vzala velká spousta dárců z celé 
České republiky jako výzvu. „Velký zájem 
jednotlivců, škol i nejrůznějších firem nás 
mile překvapil. Od druhé půlky června, 
kdy sbírka začala, nás kontaktovala spous‑
ta lidí dobré vůle. Za necelé dva měsíce 

tak přispěli více než čtyřiceti šlapacími ši‑
cími stroji, velkým množstvím židlí a lavic 
a dalším nábytkem. Mnozí přinášeli i lát‑
ky, barevné nitky, jehly a  další potřebné 
věci pro šicí dílnu nebo berle a další zdra‑
votní potřeby. Dárci nám přispěli i nářa‑
dím, dále pracovními potřebami jako jsou 
lopaty, konve, košťata…“ uvedla koordiná‑
torka projektů na Haiti Klára Lőffelmann‑
ová s tím, že do toho nepočítá další dary, 
které přinášeli lidé na Charity v olomouc‑
ké arcidiecézi.

Náklad vyrazí na Haiti v listopadu, do 
cíle by měl dorazit pravděpodobně během 
ledna příštího roku. Materiální sbírka po‑
může obyvatelům odříznuté severozápad‑
ní části země, konkrétně v Baie de Henne 
a  Gonaïves. Charita působí na místě už 
12  let. Naposledy s  pomocí české veřej‑

nosti pomohla obnovit přístřeší Haiťanů, 
která zničil loni v říjnu hurikán 4. stupně 
Matthew.

Děkujeme dárcům za jejich podporu. 
Za to, že můžeme na Haiti pomáhat…

Více se dozvíte na www.haiti.cz
 Karolína Opatřilová

přestěhovala k paní Lubičové, potom k je‑
jímu synovi do Olomouce. „Stroj u  nás 
pouze stál a  vlastně překážel. Nyní ale 
bude někomu konečně platný,“ pousměje 
se Martin Lubič. Starobylou Ladu, která 
je stále ve velmi dobré kondici, věnoval  
Arcidiecézní charitě Olomouc do sbírky 
pro Haiti. V  šuplících stroje nechybí ba‑
revné nitky, papír na střihy, dokonce ani 
krabička s  drobným nářadím a  zásobou 
jehel. To vše brzy využijí chudé haitské 
ženy. Uvnitř stroje je také záruční list 
a  návod k  použití. A  pak dopis prodejce 
Ferdinanda Drábka:

Vaše Blahorodí,
dovoluji si Vám zaslat svůj dotaz, zda 

jste s  dodaným Vám zbožím spokojeni 

a jestli toto nevyžaduje seřízení aneb opra-
vu, kterou bych mohl bezplatně provésti…

Asi 100 let starý šicí stroj značky Lada 
se dočká další prohlídky i  letos v  září. 
Poté jej čeká další životní etapa, tentokrát 
v těžce zkoušené zemi.

 Karolína Opatřilová



OLDIN • 9 / 201712 OLDIN • 9 / 2017 13CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Manželství – cesta ke svatosti
Rozhovor s autorkou knihy MUDr. Jitkou Krausovou

Mohla byste nám představit svou novou knihu „Manželství – cesta svatosti“?
V knize píši o manželství jako o cestě svatosti, a to na konkrétních příkladech svatých 
a kandidátů svatosti v moderní době.

Kolik těch příkladů v knize najdeme?
Medailonů je v ní přes sto. Některé z nich se týkají manželských párů, které jdou spo‑
lu na oltář – těch je dvacet osm, a  zbylí jsou už manželé jednotlivci (osmdesát dva). 

Kromě Austrálie mezi nimi 
najdeme zastoupení ze všech 
kontinentů. Většina manželů 
pochází z Evropy, nejvíce jich 
je z Itálie. Jsou mezi nimi také 
lidé všech možných povolá‑
ní – od rolníka po politika.
Samozřejmě nejde o  všechny 
kandidáty svatosti 20. století. 
Kniha by byla příliš rozsáhlá. 
Dala jsem si omezení  – od 
roku úmrtí 1950 dále. Většinu 
života tak prožili ve 20. sto‑
letí. Na tom lze vidět, že do 

procesu svatořečení nejsou zařazeni jen kněží a řeholníci, ale opravdu i mnoho laiků.

Podle čeho jste jednotlivé osobnosti vybírala, když pomineme ono časové ohrani-
čení?
Jde o oficiální kandidáty svatosti – laiky, vyznavače žijící v manželství. Zařadila jsem 
k nim také několik výjimek, ať už časových, nebo mučedníky, nebo výjimečně (ve čty‑
řech případech), ty, kteří nejsou oficiálními kandidáty. Není to tedy můj individuální 
výběr manželů, ale výběr církve. Ať už tito manželé budou prohlášeni za svaté, nebo 
nebudou, můžeme je považovat za příkladné.

Jak je kniha koncipována? Nejdeme v ní jen životní příběhy, nebo i něco navíc?
Základem jsou skutečně životní příběhy. Navíc je toho v  ní jen málo: úvod, kapitola 
o procesu svatořečení a předmluva otce arcibiskupa. U každého životního příběhu jsou 
na závěr otázky k zamyšlení a rozjímání. Nejde tedy jen o příběh, kniha nabízí také pod‑
něty manželům i jednotlivcům pro jejich vlastní život.

Odkud vůbec vzešel onen prvotní impulz pro sepsání knihy o svatých manželech?
Impulz jsem dostala již před několika lety, ještě dříve než začal vycházet seriál v časopise 
Rodinný život, a to od účastníků duchovních akcí. Tam jsem občas použila příklad man‑
želů z  moderní doby. Opakovaně se mne lidé ptali, jestli 
to nezpracuji, že přece jenom je něco jiného číst o svatém 
manželském páru ze středověku a o někom „z našeho svě‑
ta“. Příklady jsou prostě důležité. I když jsme tak postmo‑
derní, stále platí: „Verba movent, exempla trahunt.“ (Slova 
pohnou, ale příklady táhnou.)

Závěrem nám zkuste říci, pro koho je kniha určena?
Psala jsem ji pro dvě skupiny čtenářů: první skupinou jsou 
kněží a pracovníci v pastoraci, kterým kniha může sloužit 
jako pastorační pomůcka. Z ní mohou čerpat příklady. Je‑
den známý kněz mi s úsměvem řekl, že jsem napsala malou 
podobu starší knihy „Naše světla“. Takové ambice sice ne‑
mám, ale trochu světla rozsvítit ve tmě, to ano. Do druhé 
skupiny patří samotní manželé, které mohou oslovit uvedené příběhy. Především pro ně 
jsou určeny ony otázky k rozjímání. Takže můžeme číst knihu jen jako příběhy, použít 
při práci v pastoraci, rozjímat nad jednotlivými příběhy sami či jako manželé dohroma‑
dy, nebo ji darovat dalším manželům či snoubencům.
Bohu díky za to, že se to podařilo, a osobně Bohu díky, že je to už za mnou!

 Vendula Kučerová

Prarodiče se věnovali 
vnoučatům

O  prázdninách proběhl ve Velkých 
Losinách týdenní pobyt pro seniory 
s  vnoučaty s  názvem „Babičko, dědečku, 
povídej“. Společně tak mohly děti prožít 
krásný týden se svými prarodiči a dozvě‑
dět se něco z jejich dětství, jak se tenkrát 
žilo, co dělali jejich předkové, jakým ře‑
meslům se vyučili, kolik času trávili na 
poli a kdy chodili do školy, jak se modlili…

Program celého pobytu byl velmi pes‑
trý. Během týdne jsme prožili sportovní 
olympiádu, vědomostní soutěž týmů i ta‑
lentovou soutěž jednotlivců. Měli jsme 
možnost vyrobit si svíčku, drátkovat ry‑
bičku, vyrobit si rodinné pexeso, nakreslit 
nejeden obrázek a  stihli jsme také tábo‑
rák, vycházky, výlet i koupání.

Čas jsme si také našli na společné 
modlitby a slavení bohoslužeb. V úterý nás 
navštívil tamní duchovní správce P. Milan 
Palkovič, který si pro seniory připravil dva 

bloky přednášek, odpoledne byla příleži‑
tost ke svátosti smíření a  duchovní den 
vyvrcholil mší svatou v  kostele sv.  Jana 
Křtitele. Promluva kněze zaujala nejen 
seniory, ale i  děti, které žasly nad krás‑
nou výzdobou kostela a ještě při odchodu 
mnohé počítaly sošky andělů. Další mši 
svatou jsme směli prožít přímo na chatě, 
kam za námi přijel P. Otto Sekanina. Bylo 
to v  pátek a  kněz nám vyprávěl o  oběti. 
I on sám nám ukázal v praxi, jak je možné 
každodenní oběť přinášet. V čase, kdy měl 
dělníky v kostele, který opravuje, přijel za 
námi, aby pro nás sloužil mši svatou, poví‑
dal nám také o své rodině a vzpomínal, jak 
ho i jeho sourozence rodiče krásně vycho‑
vávali, jak celá rodina přicházela i v týdnu 
do kostela na mši svatou. Díky i  jemu za 
krásné povzbuzení a svědectví.

Po úspěšném týdnu prožitém se 
seniory a  jejich vnoučaty připravuje-
me dva podzimní víkendy. Záříjový 
pobyt s  názvem „Svatý Václav a  ba-
bička svatá Ludmila“ se uskuteční od  
22. do 24. září na Svatém Hostýně a říj-
nový se bude týkat Panny Marie a  ta-
jemství růžence; ten se bude konat ve 
dnech 6. až 8.  října na Velehradě. Zá-
jemci se mohou přihlašovat už nyní 
(www.rodinnyzivot.cz).

 Markéta Matlochová

Snímek Dominik David
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Exercicie kněží v semináři
V týdnu od 7. do 11. srpna probíhaly v Arcibiskupském kněžském se‑

mináři Olomouci exercicie pro kněze. Duchovních přijelo na tento týden 
ztišení více než čtyřicet, převážně starších a ze všech koutů republiky.  
Exercitátorem byl P.  Petr Vrbacký, spirituál Teologického kon‑
viktu, jenž měl na každý den připraveny tři tematické přednáš‑
ky. Další důležitou náplní času kněží byla především denní mše 
svatá a  adorace, společné ranní chvály a  nešpory, nezbytný byl 
také prostor pro osobní rozjímání, k  čemuž sloužily jak venkov‑
ní prostory semináře, tak především kaple sv.  Jana Sarkandera.  
Zázemí pro kněze vytvořila skupina pěti bohoslovců a studentů Teolo‑
gického konviktu, kteří v semináři ve stejnou dobu vykonávali týdenní 
praxi. Jejich činnost spočívala především ve službě při stole – starali se 
o to, aby kněží měli vždy včas připravené jídlo a aby v jídelně a kuchyni 
bylo vždy uklizeno. Součástí služby byla také asistence při liturgických 
obřadech a veškerá jiná drobná pomoc, která s exerciciemi souvisela.

Pevně věříme, že kněží za tento týden načerpali dostatek duchovních podnětů a získali novou chuť do další pastorační práce.  
Pro bohoslovce byla praxe rovněž povzbuzením, nevšední radostí bylo vidět takové množství kněží pospolu v modlitbě.

 Jan Slepička

Snímek Jiří Husek

Dvě nabídky z Nakladatelství Paulínky
Jungmannovo nám. 18,  110 00 Praha 1 ,  tel . : 
224 818 757, On  ‑line knihkupectví: www.paulinky.cz, 
objednavky@paulinky.cz

Velký diář na rok 2018
Diář formátu A5 v pevné vazbě s obálkou modré či zelené 
barvy se zlatou ražbou. Ke každému dni je uveden církev‑
ní a občanský svátek, odkaz na denní modlitbu církve a na 
liturgické texty, antifona k  žalmu a  myšlenka na den. Na 
začátku každého měsíce jsou uvedeny Úmysly apoštolátu 
modlitby. Diář obsahuje také dostatečný prostor pro adresy 
a  poznámky, přehledný měsíční kalendář let 2018 a  2019 
a další praktické informace. Pro rok 2018 jsou na každý den 
vybrány krátké myšlenky z knižních titulů, které v posled‑
ních dvou letech v Nakladatelství Paulínky vyšly.
Váz., 392 s., 200 Kč

Jan Balík a kolektiv
Pojď a následuj mě 1
Pojď a následuj mě 2
Jedná se o knížku, kterou členové Sekce pro mládež ČBK 
připravovali během několika posledních let s cílem nabíd‑
nout jak spo‑
l e č e n s t v í m 
mládeže, tak 
i  jednotlivým 
mladým li‑
dem materiál, 
který by slou‑
žil k prohlou‑
bení života 
z  víry. Tato 
knížka umož‑
ňuje sestavit program setkání společenství mládeže na je‑
den rok a vydat se tak společně na dobrodružnou cestu ži‑
votem z víry a radostného odhalování odpovědí na základní 
otázky člověka. Jde o 2. vydání, přepracované a rozšířené.
1. díl: brož., 160 s., 100 Kč
2. díl: brož., 200 s., 115 Kč

Velehrad v září 2017
Slovácké hody s právem
2. 9. – areál obce
Pouť děkanátu Uherský Brod
2. 9. – bazilika a poutní areál
Na programu bude i přednáška prof. P. Ambrose na téma Jak máme 

vlastně přemýšlet o zpovědi?
Křesťan a práce
8. až 10. 9. – Stojanovo gymnázium
Seminární setkání na téma Digitální svět práce – průmysl 4.0
Pouť děkanátu Valašské Klobouky
16. 9. – bazilika a poutní areál
Na programu bude i přednáška Dr. M. Altrichtera na téma Svatý Vác-

lav a legendy o něm
Pouť děkanátů Kyjov a Veselí nad Moravou
23. 9. – bazilika a poutní areál
Na programu bude i přednáška Dr. M. Altrichtera na téma Svatý Vác-

lav a legendy o něm
Varhanní koncert
24. 9. – bazilika
Varhanní koncert k  výročí úmrtí sv.  Jana Zlatoústého, patrona ka‑

zatelů
Filmová projekce: Psi Páně
27. 9. / sál T. Špidlíka
Projekce dokumentárního filmu o dominikánské spiritualitě
Svatováclavská pěší pouť
28. až 30. 9. – začátek v bazilice
Tradiční pěší pouť z Velehradu na Svatý Hostýn
29. 9. – bazilika
Pouť k 90. výročí úmrtí arcibiskupa A. C. Stojana
Více informací: www.velehradinfo.cz
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HL A SY A OHL A SY

Snímek František Chromčák

Vzpomínka na P. Antonína Kupku
Sledovala jsem přes internet rozloučení s P. Antonínem Kupkou 8. června 2017 při 

mši svaté v Luhačovicích. Jsem velmi vděčná za homilii otce arcibiskupa Jana Graubne‑
ra, za krásné a pravdivé hodnocení života vzácného kněze.

Měli jsme možnost sledovat jeho působení v Malé Morávce a okolí. Dovedl vytvářet 
v horských podmínkách rodinné zázemí pro mnoho lidí, rekreanty, sezonní pracovníky 
i zaměstnance chat a ubytoven. Dodnes na to s vděčností vzpomínají.

Mám rovněž jednu krásnou vzpomínku na P. Antonína Kupku z doby, kdy půso‑
bil v  Malé Morávce. P.  Antonínu Huvarovi odebrali před Velikonocemi v  roce 1975 
tzv. státní souhlas. Působil ve Velké Štáhli (a také v Břidličné a Václavově u Bruntálu). 
Byl to těžký zásah…

Znenadání se objevili na faře ve Velké Štáhli P. Antonín Kupka a P. Antonín Pospíšil 
z Andělské Hory, „sousedé“ a dobří přátelé. Bez dlouhých řečí „hodili“ oba na stůl ban‑
kovku: „Budeš to potřebovat“.

Na to se nedá zapomenout. Projev hluboké bratrské lásky, solidarity… Dojetí a slzy 
v očích všech zúčastněných…   Ludmila Šimíčková

Vražné

Slavnostní poutní bohoslužba ve Vizovicích
V  neděli 13.  srpna odpoledne byla zahájena liturgickým průvodem poutní boho‑

služba, kterou ve Vizovicích vyvrcholila oslava patrona zdejšího kostela sv.  Vavřince. 
Hlavním celebrantem mše svaté byl Mons. Antonín Basler, který zde působil jako farář 
v letech 1990 až 1999. Spolu s ním koncelebrovali P. Josef Rosenberg, nynější vizovický 
farář a děkan, a jeho předchůdce P. Jindřich Peřina.

Po příchodu k oltáři P.  Josef uvítal v zaplněném kostele především Mons. Baslera 
a další významné osobnosti (bohoslužby se zúčastnil hejtman Zlínského kraje Jiří Ču‑
nek, starostka Vizovic Bc. Silvie Dolanská a místostarostka Mgr. Alena Hanáková) a také 
poutníky místní i z okolí. Za farníky přivítal otce Antonína MUDr. Martin Jandl, který 
připomněl, že ho vítáme jako doma a blahopřál mu k jeho jmenování pomocným bis‑
kupem olomouckým a zároveň mu poděkoval za léta jeho služby, která nechala hluboké 
stopy ve vizovické farnosti. Přivítání bylo zakončeno potleskem všech zúčastněných.

V homilii otec Antonín navázal na životopis sv. Vavřince připomínkou tisíců mu‑
čedníků, kteří položili svůj život za Krista v lágrech bývalého Sovětského svazu už před 
druhou světovou válkou, ale také v nacistických koncentračních táborech a ve vězeních 
komunistických režimů.

Na závěr mše svaté požádal bývalý dlouholetý starosta Vizovic Ing. Vít Sušila otce 
Antonína o požehnání základního kamene plánovaného komunitního centra, který byl 
vystaven před oltářem. Předtím ale požádal hejtmana Jiřího Čunka a  místostarostku 
Mgr. Alenu Hanákovou o vyjádření k této pro Vizovice tak významné stavbě a následné 
symbolické poklepání na tento kámen. Po požehnání základního kamene a závěrečném 
požehnání všem poutníkům byla liturgie ukončena písní „Bože, chválíme Tebe“.

Slavnost byla zakončena setkáním všech poutníků na farním dvoře a přilehlém orel‑
ském hřišti. O bohaté občerstvení se postarali místní farníci a otec děkan.

 Ing. Václav Lednický
Vizovice

Nový kříž v Pitíně
V roce 2014 přihlásila naše farnost do 

ankety Strom roku stoletý dub na kopci 
Jahodiska nad Pitínem, nazvaný „Dub ro‑
diny“ (www.stromroku.cz). Z  osmdesáti 
pěti přihlášených stromů byl vybrán mezi 
dvanáct finalistů a skončil na třetím mís‑
tě. Finanční výtěžek z  ankety byl použit 
na propagaci stromu a tím i na propagaci 
rodiny založené na křesťanských princi‑
pech. Mimo jiné byly pořízeny pamětní 
pohlednice a vyhlídkové místo na dub na 
místním hřbitově.

Pomyslným zakončením propagace 
„Dubu rodiny“ bylo pak zhotovení nové‑
ho kříže s  ukřižovaným Kristem a  jeho 
umístění u našeho dubu. Tento nový kříž 
pak v neděli 16. července za četné účasti 
farníků požehnal náš duchovní správce 
farnosti P. Zdeněk Graas.

Zveme vás tedy všechny do naší dě‑
diny pomodlit se u našeho kříže u „Dubu 
rodiny“ za rodiny bez přetvářky, avšak 
plné Boží lásky.  Miroslav Kužela

Pitín

Obec Červenka 
má nový zvon

První srpnová neděle je v  Červen‑
ce, malé obci u  Litovle, tradičně poutní.  
Je zde farní kostel sv. Alfonse z Liguori – 
dnes jediný chrám zasvěcený tomuto pa‑
tronovi v České republice. Letošní poutní 
slavnost se ostatním vymykala a do srdcí 
účastníků se zapsala zvlášť silně, protože 
při ní biskup Josef Hrdlička vysvětil pro 
zdejší kostel nový zvon. Váží 350 kg a ulila 
jej dílna Tomášková ‑Dytrychová v Brod‑
ku u Přerova.

„Zvon je dar jednoho našeho farníka. 
Pořízením zvonu si zároveň připomínáme 
několik výročí: 730 let obce, 450 let od na‑
rození sv. Františka Saleského, 230 let od 
úmrtí sv. Alfonsa z Liguori a  také století 
od zjevení Panny Marie ve Fatimě,“ shrnul 
P.  Miroslav Bambuch, duchovní správce 
litovelské farnosti, pod kterou Červenka 
patří.  Hana Likešová

Červenka
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ZÁŘÍ 2017
2. 9. sobota
 15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (Uherský Brod) • arcibiskup Jan
3. 9. neděle
 9.00 hod. • Křelov – patrocinium sv. Jiljí • biskup Josef
 9.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť členů Matice svatohostýn‑

ské • arcibiskup Jan
4. 9. pondělí
 8.00 hod. • Veselí nad Moravou – mše svatá na zahájení 

nového školního roku • generální vikář Mons. Josef Nuzík
 9.30 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá na zaháje‑

ní nového školního roku • arcibiskup Jan
5. 9. úterý až 12. 9. úterý
 Lurdy (Francie) – vlaková pouť do Lurd • arcibiskup Jan
8. 9. pátek
 10.30 hod. • Olomouc  – Teologický konvikt  – mše svatá 

a Veni Sancte • generální vikář Mons. Josef Nuzík
9. 9. sobota
 10.00 hod. • Pivonín – mše svatá u příležitosti 625 let obce 

• biskup Josef
 10.00 hod. • Uherský Brod – ministrantská pouť • generální 

vikář Mons. Josef Nuzík
10. 9. neděle
 10.00 hod. • Ratiboř  – ekumenická bohoslužba • Mons.  

Antonín Basler
 10.30 hod. • Týn nad Bečvou – mše svatá k 170. výročí po‑

svěcení kostela a 570. výročí obce • generální vikář Mons. 
Josef Nuzík

 11.00 hod. • Vysoké Pole – patrocinium Panny Marie •  
biskup Josef

14. 9. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá za arcibiskupa 

Františka Vaňáka • arcibiskup Jan
16. 9. sobota
 9.00 hod. • Jevíčko – mše svatá k 120. výročí založení gym‑

názia • biskup Josef
 10.00 hod. • Valašské Meziříčí  – biřmování • arcibiskup 

Jan
 15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (Valašské Klobouky) • arcibiskup Jan
17. 9. neděle
 12.00 hod. • Pietrowice Wielkie (Polsko)  – mše svatá 

u příležitosti dožínek • arcibiskup Jan
18. 9. pondělí až 22. 9. pátek
 Svatý Hostýn  – exercicie pro trvalé jáhny pražské arci‑

diecéze • biskup Josef

Uzavřeno k 18. 8. 2017
Změna programu vyhrazena

18. 9. pondělí
 9.00 hod. • Olomouc  – Panna Maria Sněžná  – mše sva‑

tá k  zahájení akademického roku na Cyrilometodějské  
teologické fakultě Univerzity Palackého • arcibiskup Jan

19. 9. úterý
 9.15 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá pro děkanátní  

centra pro rodinu • arcibiskup Jan
22. 9. pátek
 9.30 hod. • Olomouc – Panna Maria Sněžná – mše svatá 

k oslavám 300. výročí budovy Cyrilometodějské teologické 
fakulty Univerzity Palackého • arcibiskup Jan

23. 9. sobota
 10.00 hod. • Konice – biřmování • arcibiskup Jan
 15.00 hod. • Velehrad – pouť za obnovu rodin a kněžská 

povolání (Kyjov a Veselí nad Moravou) • arcibiskup Jan
24. 9. neděle
 10.00 hod. • Olomouc  – dóm  – mše svatá ke cti Panny  

Marie Fatimské • biskup Josef
 10.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá u pří‑

ležitosti dožínek • generální vikář Mons. Josef Nuzík
 10.30 hod. • Olomouc – Svatý Mořic – mše svatá u příleži‑

tosti patrocinia kostela • arcibiskup Jan
 16.30 hod. • Olomouc  – dóm  – mše svatá a  procesí se  

sochou Panny Marie Fatimské • arcibiskup Jan
26. 9. úterý
 9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

kněžský den • arcibiskup Jan
28. 9. čtvrtek
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost sv. Václava – mše 

svatá na poděkování k 25. výročí jmenování arcibiskupa 
a pouť Arcibiskupského kněžského semináře • arcibiskup 
Jan

 18.00 hod. • Olomouc  – dóm  – slavnostní nešpory  
(Arcibiskupský kněžský seminář) • arcibiskup Jan

29. 9. pátek
 18.00 hod. • Velehrad – mše svatá k 94. výročí úmrtí  

arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana • arcibiskup Jan
30. 9. sobota
 10.30 hod. • Bratislava (Slovensko) – mše svatá u příleži‑

tosti beatifikace salesiánského kněze a mučedníka Titusa 
Zemana • arcibiskup Jan

 15.00 hod. • Olomouc  – dóm  – pouť za obnovu rodin 
a kněžská povolání (Vyškov a Prostějov) • biskup Josef


