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Milion dětí se modlí růženec
I letos zveme všechny děti, aby se připojily k této iniciativě, která se 
každoročně  opakuje  18.  října  v  9  hod.  (nebo  podle  časových mož-
ností). Letos se budeme modlit  slavný růženec, a  to za mír a pokoj  
ve světě...                                                                                                  (strana 10)

Ve Fatimě se slavila česká národní mše svatá
Ve fatimské Kapli zjevení (Capelinha) se 12. září 2017 
slavila národní mše svatá jako jeden z vrcholů národní 
pouti z České republiky. Mši celebroval kardinál Domi-
nik Duka, OP, za účasti českých a moravských biskupů 
a zavítaly na ni stovky poutníků.                       (strana 4)

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl 
k Misijní neděli 22. října 2017
Drazí bratři a sestry,
co nejsrdečněji vás zdravím a děkuji za to, jakým způsobem 
pomáháte našim bratřím a přátelům v misiích. Bylo by krás-
né, kdyby i oni sami mohli mezi nás přijít a říci, kolika z nich 
jste svými dary pomohli ulehčit těžký život…         (strana 6)
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JEŽ Í Š OVA Z A SLÍBENÍ PRO PRVNÍ S OB OT Y 

• Všechno, co od mého Srdce vyprošují 
skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě 
během novény, když o  to prosí s  důvě‑
rou.

• Ve všech životních okolnostech pocítí 
podporu a požehnání mé Matky.

• Mír, porozumění a láska zavládne v du‑
ších a rodinách.

• V rodinách nebude svárů, zklamání 
a nespravedlnosti.

• Manželé se nebudou rozvádět a  rozve‑
dení se zase vrátí k sobě.

• Rodiny si budou rozumět a až do konce 
vytrvají v pravé víře.

• Matky v  požehnaném stavu zakusí 
zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou 
všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.

• Chudým se dostane příbytku a chleba.
• Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení 

a  naučí se milovat Boha, bližního i  ne‑
přítele.

• Hříšníci se obrátí bez zvláštních překá‑
žek, i když je pro ně novéna konána ji‑
nou osobou.

• Hříšníci neupadnou znovu do svých dří‑
vějších hříchů a dosáhnou nejen odpuš‑
tění hříchů, ale dokonalou lítostí a  lás‑
kou získají znovu křestní nevinnost.

• Kdo tuto novénu vykoná v křestní ne‑
vinnosti, ani potom nebude mé Srdce 
urážet žádným těžkým hříchem až do 
smrti.

• Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, 
ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci.

• Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vy‑
trvají v horlivosti a v krátké době dosáh‑
nou nejvyšší dokonalosti a svatosti.

• Když rodiče nebo některý člen rodiny 
vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě 
ani nikdo jiný z rodiny zavržen.

• Z mládeže obdrží mnozí povolání k du‑
chovnímu stavu.

• Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se 
zase vrátí k pravé církvi.

• Duchovní a  řeholníci zůstanou věrni 
svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili 
svému povolání, obdrží milost pokání 
a návratu.

Sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě si někteří připomenou poutí 
do Fatimy, jiní při putování Fatimské sochy diecézí. Obojí vyvrcholí za-
svěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už řada papežů zasvětila 
svět i různé národy včetně Ruska Panně Marii, jak si to přála. I my jsme jí 
zasvětili náš národ na Velehradě při cyrilometodějské pouti v roce 1993, 
kdy vznikla současná Česká republika. Při 25. výročí bychom rádi po řád-
né přípravě zasvěcení národa obnovili. Čas příštích devíti měsíců nabí-
zí pozvání k osobní přípravě slavením novény prvních sobot v měsíci. 
Zvažme, jestli právě my nepotřebujeme dary, které Spasitel slíbil těm, 
kteří slaví devět prvních sobot v měsíci.

• Rodiče a představení obdrží pomoc ne‑
jen v duchovních, ale i v hmotných sta‑
rostech.

• Duše se lehce vyprostí z  pokušení těla, 
světa a ďábla.

• Pyšní se v krátké době stanou pokorný‑
mi, nenávistní se naplní láskou.

• Horlivé duše zakusí lahodu modlitby 
a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je 
nebude trápit.

• Umírající budou z tohoto světa odcházet 
bez smrtelného zápasu a bez útoků ďáb‑
la. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.

• Umírající dostanou tak velkou touhu po 
věčném životě, že se odevzdají do mé 
vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.

• Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé 
Matky.

• Duše obdrží milost, aby nad mým utrpe‑
ním a bolestmi mé Matky pocítily vnitř‑
ní soucit a lásku.

• Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží 
jako vyznamenání hlavní ctnosti mé 
Matky: pokoru, čistotu, lásku.

• Bude je provázet uklidnění, vnitřní 
a vnější radost ve zdraví a v nemoci.

• Duchovní osoby obdrží milost, aby ne‑
ustále prožívaly přítomnost mé Matky, 
jakož i  moji přítomnost bez zvláštních 
obtíží.

• Duše, které pokročily ve sjednocení se 
mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí 
ony, ale já v  nich  – to znamená: miluji 
jejich srdcem, modlím se jejich duší, 
mluvím jejich jazykem, sloužím celou 
jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, 
krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné, 
štěstí a divotvornost v  jejich nitru jsem 
Já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Sa‑
movládce, jediný Bůh, jediná Láska.

• Duše, které vykonají tuto novénu, budou 
po celou věčnost zářit jako lilie kolem 
Neposkvrněného Srdce mé Matky.

• Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem 
Svatým se budu věčně radovat z těchto 
duší, které září na Neposkvrněném Srd‑
ci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvě‑
tější Srdce dojdou věčné slávy.

• Duchovní osoby budou v  úkonech víry 
a ctnostném životě snadno postupovat.

Jestli duše chtějí, aby se má zaslíbení 
naplnila, ať milují a uctívají Neposkvr‑
něné Srdce mé Matky. To budou doka‑
zovat tím, že budou po devět po sobě 
jdoucích prvních sobot měsíce po kající 
přípravě přijímat mé Tělo s  úmyslem, 
aby usmiřovali mé Božské Srdce spoje‑
né s Neposkvrněným Srdcem mé Matky.

Co k  tomu dodat? Žádá se sv.  zpověď, 
sv. přijímání, modlitba růžence a čtvrtho‑
dinka smírného rozjímání o  tajemstvích 
sv.  růžence. Svatou zpověď se smírným 
úmyslem stačí vykonat v týdnu před první 
sobotou. Rozjímání může nahradit čtvrt‑
hodinka duchovní četby o  jednom nebo 
o  více tajemstvích. Jde o  první soboty 
v  měsíci, a  ne vždy o  soboty po prvním 
pátku. Děkuji všem, kteří přijmou pozvání 
k tomuto kroku duchovní obnovy, a všem 
ze srdce žehnám  arcibiskup Jan

Ctihodná služebnice Boží sestra Consolata Betrone říká:

PRVNÍ SOBOTY



OLDIN • 10 / 20172 OLDIN • 10 / 2017 3

OLDIN
OLomoucký arciDiecézní INformátor
Vydává desetkrát ročně
Arcibiskupství olomoucké
Redakce: Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc, tel.: 587 405 223
e ‑mail: pala.josef@volny.cz
internet: http://www.ado.cz
Šéfredaktor:
PhDr. Josef Pala

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu 
a krácení rukopisů, při výběru dává 
přednost textům stručným a věcným.
Redakce nevrací nevyžádané rukopisy.
Objednávky a předplatné vyřizuje: 
Lubomír Nágl, tel.: 587 405 290, 
e ‑mail: nagl@arcibol.cz
Tiskne: Exa Print – Design, s. r. o., 
Olomouc
Redakční uzávěrka tohoto čísla:
19. 9. 2017
Redakční uzávěrka příštího čísla:
13. 10. 2017

Určeno pro vnitřní potřebu
olomoucké arcidiecéze

Ježíšova zaslíbení  
pro první soboty ................................ 2

List z kalendáře ................................. 3

Aktuality ..................................... 4 – 5

Misijní neděle 2017 .................... 6 – 7

Kdy – kde – co............................. 8 – 9

Děti se modlí ................................... 10

Na zdraví Haiti vyneslo  
přes 23 000 korun ........................... 12

Hlasy a ohlasy ......................... 14 – 15

Z diáře arcibiskupství ..................... 16

Z OBSAHU

Snímek Pavel Langer

Snímek na titulní straně: 
Večerní program Celostátního setkání 
mládeže na Svatém Kopečku; 
snímek Člověk a víra

LI ST Z K ALENDÁŘE

Říjen 2017

1. říjen – Mezinárodní den seniorů – slaví se od roku 1991, z rozhodnutí OSN
9. 10. 1947 se narodil v Opavě Mons. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní chari-

ty Olomouc probošt a kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci 
(70. narozeniny)

18. 10. 1937 se narodil v Praze profesor PhDr. František Xaver Halas, CSc., český 
diplomat, historik specializující se na církevní dějiny a překladatel, emeritní 
profesor na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci (80. narozeniny)

22. říjen – Misijní neděle  (jpa)

Pozvání na 
svěcení dvou 

nových  
pomocných 

biskupů  
olomouckých

Dva nově jmenovaní olo‑
moučtí pomocní bisku‑
pové, které jmenoval pa‑
pež František 5. 7. 2017, 
Mons. Mgr.  Antonín 
Basler, kancléř Arci‑
biskupství olomoucké‑
ho, a  Mons. Mgr.  Josef 
Nuzík, generální vikář 
olomoucký, přijmou bis‑
kupské svěcení v sobotu 
14.  října  2017 v  10 hod. 
v katedrále sv. Václava 
v Olomouci.

ZÁSVĚTNÁ MODLITBA
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem 
a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Po‑
máhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše 
i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vy‑
pros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na 
smír za hříchy proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé 
oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen.
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Snímek Viktor Čičel

ZPRAVODAJSTVÍ

Ustanovení
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan 

Graubner ustanovil k 1. 7. 2017 dva 
kněze v  olomoucké arcidiecézi, které 
pověřil vysluhováním svátostí před‑
koncilním ritem římskokatolické círk‑
ve v souladu s motu proprio (z vlastní‑
ho rozhodnutí) Summorum pontificum 
papeže Benedikta XVI.

P. PhDr. Martin Štěpán Filip, OP, Th.D. 
(1963), kaplan klášterního kostela domi‑
nikánů v Olomouci – ve farnosti sv. Mi‑
chala v Olomouci a pod jurisdikcí faráře 
této farnosti všem věřícím, kteří o to žáda‑
jí. Udělení svátostí, které to vyžadují, bude 
vedeno v matrikách této farnosti.

P. Mgr. ICLic. Josef Rýznar (1979), fa‑
rář Nedakonice a excurrendo administrá‑
tor Kostelany nad Moravou – ve farnosti 
Kostelany nad Moravou.

Dokument Summorum pontificum 
vydal papež Benedikt XVI. 7. 7. 2007 a po‑
voluje v něm vedle mešního řádu schvá‑
leného po Druhém vatikánském koncilu 
od 14. 9. 2007 i užívání misálu Jana XXIII. 
z roku 1962 jako „zvláštní formy liturgic‑
kého slavení“.  (ps)

Ministranti olomoucké 
arcidiecéze zaplnili 

Uherský Brod
Jednou za tři roky se v olomoucké ar‑

cidiecézi koná pouť ministrantů. Pro dě‑
jiště toho letošního padla volba na město 
Uherský Brod, kde se několik stovek mini‑
strantů sešlo v sobotu 9. září 2017. Hlav‑
ním celebrantem mše svaté byl generální 
vikář Mons. Josef Nuzík.  (ado)

AKTUALIT Y

Ve Fatimě se slavila česká národní mše svatá
Ve fatimské Kapli zjevení (Capelinha) se 12. září 2017 slavila národní mše sva‑

tá jako jeden z vrcholů národní pouti z České republiky. Mši celebroval kardinál 
Dominik Duka, OP, za účasti českých a moravských biskupů a zavítaly na ni stovky 
poutníků.

Fatimská Kaple zjevení (Capelinha) představuje jedno z ústředních míst Fatimy, ne‑
boť zde Panna Maria vyhledávala přítomnost tří dětí, jejichž prostřednictvím vyzývala 
k modlitbě za obrácení a za solidaritu se světem. Právě tam byla slavena národní mše 
svatá s přímluvami za náš národ a za církev v ČR.

Kardinál Dominik Duka v úvodu mše přivítal poutníky a připomněl důležitost svo‑
body pro víru a odvahy o ní usilovat: „Víra předpokládá svobodu. Jen svobodný člověk 

se může skutečně rozhodnout. 
Dnes už ale nemáme odvahu 
vyznávat, zápasit a trpět,“ uvedl 
kardinál.

Po úkonu kajícnosti násle‑
dovala čtení z  knihy Zjevení 
a  čtení z  evangelia podle Jana, 
poté se na shromáždění věří‑
cích obrátil kardinál Dominik 
Duka se svou homilií, ve které 
především zdůraznil význam 
a poslání Panny Marie.

„Před našimi zraky stojí 
žena oděná sluncem, která ve 
svém životě a v postoji k Bohu 

a člověku zosobňuje vyvolený národ, jako sionská dcera, jako jeruzalémská dcera, ale 
také zosobňuje ve svém postoji nový Izrael – církev,“ zdůraznil kardinál Duka.

Dále ve své homilii řekl, že scéna ukřižování na Golgotě pro nás může být konečnou 
ilustrací fatimského tajemství. „Panna Maria zde stojí pod křížem, tak jako pod symbo‑
lickými kříži lidského života stály tisíce a miliony matek, které musely hledět na smrt 
svých dětí,“ prohlásil primas český.

Panna Maria stála před těžkostmi a bolestmi tohoto světa – to je postoj matky Ježíše 
Krista, řekl. Podle kardinála je Panna Maria symbolem historie, kterou tvoří naše zá‑
padní křesťanská civilizace, civilizace skutečného lidství, které ví, že „láska není prázdné 
slovo, ale je to postoj, který mne vede, abych nikdy nezradil“.

„Celá naše civilizace vyrostla v postoji ženy a panny, která si je vědoma své důstoj‑
nosti, poslání a nezastupitelnosti; matky, která neřekla svému dítěti, že nejdůležitější je 
přežít, schovat se, vyhnout se těžkosti. Panna Maria je ztělesnění matek, které dokázaly 
hledět na smrt svých dětí,“ pokračoval ve své homilii kardinál.

„Bez statečnosti neexistuje přátelství, bez statečnosti neexistuje žádná láska, bez 
statečnosti nemůže existovat tento svět, a proto statečnost patří ke čtyřem základním 
ctnostem,“ zdůraznil primas český.

V homilii dále prohlásil, že Panna Maria nás varuje před komunismem a totalitaris‑
mem a v dnešní době i před konzumismem.

„Člověk, který se domnívá, že je víc mít než být, je odsouzen ke smutku a zármutku, 
k onomu peklu, které viděli pasáčci Lucie, Hyacinta a František. Peklo je v srdci člověka, 
který nedokáže být přítelem druhého a  sobectví je pro něho nejvyšší zákon,“ uzavřel 
kázání kardinál Dominik Duka.

Ve Fatimě se pak večer v Kapli zjevení konalo oficiální zahájení mezinárodní pou‑
ti, které vedl kardinál Mauro Piacenza. Po západu slunce se pak věřící sešli na večerní  
vigilii.   Tomáš Tetiva

Emblém Panny Marie znovu na farním kostele
Od letošního května opravují dělníci farní kostel sv. Františka Xaverského v Uher‑

ském Hradišti. Rekonstrukce fasády si všimne na první pohled každý kolemjdoucí. 
A  právě od května na kostele chyběl i  symbol mezi oběma věžemi  – emblém Panny  
Marie – který někteří lidé milně označují jako slunce či svatozář. Po dvou měsících re‑
stauračních prací se téměř dvoumetrový ornament v polovině září vrátil na vrchol kos‑
tela, tam ho dělníci usadili do velké kruhové konstrukce. Čelo emblému restaurátoři 
pozlatili plátkovým zlatem.   (ps)
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Vřesovou studánku zdobí nový oltář
Poutní místo na Vřesové studánce v Jeseníkách zdobí od 2. září 2017 kamenný 

oltář sochaře Otmara Olivy. Sloužit bude při letních mších. V budoucnu by se měl 
stát součástí obnovené kaple, kterou chtějí společně se zaniklou turistickou chatou 
vybudovat na tomto místě členové Spolku pro obnovu poutního místa. Projekt plá‑
nují tři roky, narazili však na odpor ochranářů.

Ministerstvo životního prostředí před rokem rozhodlo, že záměr může mít význam‑
ný vliv na okolní přírodu, a bude proto posuzován podle zákona o EIA. V projektu tak 
nesmí chybět biologický průzkum v okolí Vřesové studánky, jehož součástí bude na‑

příklad vyhodno‑
cení vlivu stavby. 
Příprava projektu 
se kvůli přísným 
předpisům pro‑
táhla, ale do konce 
roku by mělo být 
rozhodnuto.

Oltář vytvoře‑
ný z místní žuly vy‑
tvořil sochař Oliva 
s  kameníkem Pe‑

trem Novákem. Oltář je vytvořen z bloku žuly. Horní deska, která je zdobená bronzovou 
stuhou, má rozměry zhruba 120 na 110 centimetrů. Kromě oltáře jsou na místě instalo‑
vány také lavice znázorňující půdorys kostela.

Stavbou kaple a chaty na Vřesové studánce chtějí zástupci spolku vrátit Jeseníkům 
část jejich duchovního a kulturního dědictví. Výslednou podobu stavbám vštípil archi‑
tekt Miroslav Vochta. V této snaze je podpořilo prostřednictvím petice 5200 lidí.

Poutní místo na Vřesové studánce má dlouholetou tradici spadající až do 17. století. 
Kostelík zde lidem sloužil do května 1946, chátrající chata byla po neúspěšných poku‑
sech o její rekonstrukci stržena o 42 let později. Staletou tradici zde lidem nyní připo‑
míná pouze mohyla s  dvoumetrovým železným křížem a  bronzovým reliéfem Panny 
Marie, kterou zde vztyčili v roce 1993 sochař Oliva s malířem Jemelkou.  (fi)

Koncepce rodinné politiky schválena – je to dobře?
Již v srpnu jsme se věnovali tzv. Koncepci rodinné politiky, kterou připravilo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Dokument byl schválen vládou 18. září a 
je již dostupný na webu ministerstva. Přidáváme několik aktuálních postřehů Ná‑
rodního centra pro rodinu.

Velmi těsné přijetí Koncepce vystihuje její rozporuplnost. Nereflektuje skutečné 
potřeby společnosti a z nich vyplývající očekávání od rodiny, totiž stabilitu soužití a 
kvalitní výchovu mladé generace. Neoceňuje skutečnost, že většina rodin tato očekávání 
naplňuje.

Snaha o zvyšování výdajů na mladé rodiny je na jedné straně pochopitelná, ale nelze 
ji pochopit při pohledu na reálné příjmy rodin, kdy rodiny s malými dětmi mají v porov‑
nání s rodinami se staršími dětmi nejvyšší příjmy.

Potěšující je, že žádné z problematických navržených opatření se nestalo dosud zá‑
konnou normou a v tomto volebním období se již tak nestane.  (čbk)

Lektor Božího slova 
a práce s Biblí

Setkání lektorů Božího slova v Olo‑
mouci se uskuteční již popatnácté, a to 
v  sobotu 21.  října od 10 do 15 hod. 
v sále kurie na Biskupském nám. 2.

Hlavním bodem programu bude se‑
známení se s tím, jak lépe pracovat s Biblí, 
pod vedením ředitele Českého katolic‑
kého biblického díla P.  doc.  Petra Cha‑
lupy,  Th.D., který bude také v  katedrále 
sv. Václava celebrovat mši svatou v rámci 
setkání. Po bohoslužbě a občerstvení bude 

stejně jako v předešlých letech dán pro‑
stor rozhovorům týkajícím se lektorské 
služby, představí se nové webové stránky 
(www.kulturaslova.cz) a projekt nahrávek 
textů nedělního čtení.

Setkání lektorů je nabídnuto všem, 
kteří chtějí rozvíjet své schopnosti po‑
třebné pro službu lektora Božího slo‑
va a  mají zájem být ku pomoci dalším 
lektorům ve svých farnostech, kteří se 
mohou přihlásit do 16.  října na e ‑mail: 
pavlikova@arcibol.cz

 Martina Pavlíková

Růženec 24 hodin
V  měsíci říjnu již tradičně věnujeme 

pozornost Matce Boží, Královně posvát‑
ného růžence. Je to Ona, která se v Lur‑
dech v  roce 1858 zjevila sv. Bernadettě 
s růžencem v rukou, a je to také Ona, kte‑
rá nás při zjeveních ve Fatimě v roce 1917 
vyzvala k  jeho časté modlitbě. V  těchto 
dnech, kdy si připomínáme 100. výročí 
zjevení ve Fatimě, chceme reagovat na 
tuto výzvu naší Milé Matky čtyřiadvace‑
tihodinovou modlitbou posvátného rů‑
žence. Přijměte pozvání k účasti i vy, milí 
čtenáři, a přidejte se k nám. Svou osobní 
účastí můžete vstoupit do této čtyřia‑
dvacetihodinové modlitby v  libovolném 
čase. Růženec 24  hodin, jak zní název 
této modlitební aktivity, se bude konat 12. 
a 13. října 2017 v klášterním kostele bratří 
dominikánů v Olomouci.

Bližší informace a možnost registrace 
naleznete: www.ruzenec24.op.cz

 P. Jindřich Poláček
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MI SIJNÍ NEDĚ LE 2017

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl  
k Misijní neděli 22. října 2017

Drazí bratři a sestry,
co nejsrdečněji vás zdravím a děkuji za to, jakým způsobem pomáháte našim brat‑

řím a přátelům v misiích. Bylo by krásné, kdyby i oni sami mohli mezi nás přijít a říci, ko‑
lika z nich jste svými dary pomohli ulehčit těžký život, umožnili vzdělání nebo přispěli 
k důstojnějšímu životu v jejich 
společenství. Vaše modlitby, 
osobní oběti i dary jsou kon‑
krétní pomocí, kterou vám 
jistě nejen oni, ale i  sám Bůh 
nezapomene.

Mám radost z toho, že díky 
vaší štědrosti v  loňském roce 
můžeme pomoci chudým li‑
dem ve čtyřech zemích dvou 
kontinentů, částkou více než 
16 milionů korun. Díky vaší 
pomoci můžeme přispívat do 
celosvětové „pokladnice“, ze 
které se poté rozdává těm, kte‑
ří to nejvíce potřebují. V  mi‑
nulém roce tak Papežské mi‑
sijní dílo šíření víry podpořilo pastorační projekty, katechety, stavby a opravy kostelů 
a kaplí, řeholní kongregace a diecézní organizace v misijních oblastech částkou více jak 
92 milionů USD.

Vloni nám papež František připomněl, že svět potřebuje horlivé a  radostné misi‑
onáře, kteří dovedou zapálit plamen víry a udržovat tak Církev živou. Letos ve svém 
poselství k Misijní neděli upozorňuje: „Papežská misijní díla jsou cenným nástrojem pro 
to, aby se v každém křesťanském společenství probouzela touha vycházet ze svých vlast‑

ních hranic a z vlastních jis‑
tot, aby se tím získával roz‑
mach pro hlásání evangelia 
všem. Díky každodenně žité 
hluboké misijní spiritualitě 
a trvalému úsilí o misijní for‑
maci a  vzdělávání jsou děti, 
mladí, dospělí, rodiny, kněží, 
řeholníci, řeholnice a  bisku‑
pové zainteresováni v  tom, 
aby v  každém rostlo misijní 
srdce. Světový den misií or‑
ganizovaný Dílem pro šíření 
víry je vhodnou příležitos‑
tí pro to, aby misijní srdce 

křesťanských společenství vycházelo vstříc naléhavým a rozsáhlým potřebám evangeli‑
zace svou modlitbou, svědectvím života i společenstvím majetku.“

Drazí přátelé, zvu vás tedy k prožití letošní Misijní neděle v zamyšlení nad touto 
podstatou misií, v modlitbách za misionáře a misionářky v dalekých krajích a také vyjá‑
dřením solidarity s chudými, kteří potřebují pomoc. Rozdělme se o poklad víry s někým 
ve svém okolí a příkladem svého života ukažme na krásu evangelijní zvěsti i potřebu 
praktického uvádění Božích rad do reality právě pomocí v misiích.

Misijní neděle je příležitostí vyjádřit také vděčnost Bohu za vše, co nám dává. Není 
samozřejmostí, ani naší zásluhou, že jsme se narodili a žijeme v podmínkách duchovní‑
ho a materiálního dostatku. Ježíš zná i bez ptaní bohatství každého z nás a byla by škoda, 
kdyby nám chybělo jen jedno – umět se rozdělit s potřebnými.

Ať vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, Matka evangelizace.
Ze srdce vám a vašim blízkým žehná   jáhen Leoš Halbrštát
  národní ředitel 

Papežských misijních děl 
v České republice

Náměty ke slavení  
Misijní neděle

Světový den misií (Misijní neděle) byl 
vyhlášen v  roce 1926 papežem Piem  XI. 
Při bohoslužbách na celém světě, i z nej‑

chudších oblastí, se každou předposlední 
neděli v  říjnu plní světový fond solidari‑
ty Papežského misijního díla šíření víry. 
Všechny sbírky tohoto dne putují na pro‑
jekty, jimiž se podporuje šíření Božího 

slova až do těch nejzapadlejších koutů 
zeměkoule. Nabízíme vám několik inspi‑
rativních námětů, které si podle svých po‑
třeb a možností můžete upravit a použít 
pro obohacení misijní liturgie.

Inspiraci najdete na www.missio.cz

Snímky: www.missio.cz
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Misijní most modlitby
K této aktivitě Papežských misijních děl spojené s oslavou Světového dne misií – Misijní 
neděle jste všichni zváni v předvečer tohoto dne, tedy v sobotu ve 21 hod.

Kdo a jak může modlitební most vytvořit a zorganizovat?
Misijní most modlitby mohou připravit jednotlivci, rodiny, Misijní klubka, společenství 
i celé farnosti prostřednictvím společné modlitby na misijní úmysl ve výše uvedený čas.

Jaká modlitba je vhodná?
Na tento úmysl můžeme věnovat modlitbu růžence nebo jakoukoliv jinou modlitbu za 
misie, stejně tak své utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení 
s Bohem tak předáme do mnoha potřebných míst světa. Také papež František vybízí celý 
svět k modlitbě za misie.

Za co se modlit?
Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, 
zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky… Zahrnout můžeme také 
prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry…

Jak se na setkání připravit?
K těmto chvílím lze využít svíce vyrobené a požehnané pro tuto příležitost. K hlubšímu 
prožití společných modliteb mohou pomoci misijní materiály a symboly, které nám při‑
pomínají důležitost misií a propojení se všemi potřebnými na celém světě. Více si díky 
tomu uvědomíme, že misie bez modlitby nemohou existovat.

Čím předvečer Misijní neděle naplnit?
Při vytváření náplně setkání v rámci misijního modlitebního mostu se můžete inspiro‑
vat třeba těmito nápady:
• modlitba při tlumeném světle nebo při světle svíček
• zapálení svíčky při každém desátku růžence
• zpěv písní s mariánskou nebo misijní tématikou
• přinášení květin
• výroba vlastního růžence, postavení MOSTu (Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost)
• promítání videa k Misijní neděli nebo misijního filmu či uspořádání přednášky Čím je 

Misijní most modlitby možné obohatit?
• noční/víkendovou hrou
• večerním putováním k místní kapli spojené s modlitbou růžence

Zde jsme pro vás připravili výběr z aktuálních projektů Papežských misijních děl 
v České republice, které podporujeme díky vaší štědrosti. Budeme rádi, když vám 
poslouží jako inspirace při vytváření vlastních přímluv.
• Do Tanzánie a Papuy Nové Guyney posíláme prostředky na zajištění ubytování, stra‑

vování a léky pro sirotky, kteří žijí na ulici, nemají střechu nad hlavou ani jídlo a navíc 
jsou často nakaženi virem HIV nebo nemocí AIDS.

• Také v Zambii je mnoho dětí, které se s touto nemocí již narodily, nebo se nakazily 
v důsledku extrémní chudoby a absence hygieny, proto podporujeme tamní Misijní 
nemocnici, která se o nejmenší děti do pěti let věku stará.

• V  Ugandě financujeme nákup nádrží na vodu, aby několik tisíc dětí mělo zajištěný 
přístup k pitné vodě, která je pro ně nyní výjimečným luxusem.

• Malawi je dlouhodobě sužováno suchem, což tamním obyvatelům způsobuje problém 
se zajištěním obživy. Podporujeme děti umírající hladem, podvyživené a  nemocné. 
Pomoc směřuje i k dívkám, které se při shánění jídla často stávají oběťmi zneužívání.

• Ani na Filipínách a Srí Lance není dostatek potravin obvyklý. I zde jsou stovky těžce 
podvyživených dětí, kterým financujeme vysokokalorickou stravu, vitamíny a léky.

• V Guyaně a Bangladéši podporujeme internáty pro děti, které by nemohly chodit do 
školy, kdyby jim internát nezajišťoval bezplatné ubytování a stravování. Vzdělávání jim 
umožní vymanit se z chudoby.

• Také v Paraguayi, Myanmaru a Sýrii přispíváme dětem na stravování, školné a školní 
pomůcky. Bez této pomoci by pro ně nebylo vzdělání dostupné.

• V Ugandě, Zambii, Keni a Tanzánii je hodně povolání, ale málo pedagogů, prostředků, 
ubytovacích kapacit nebo učebnic pro ty, kteří se chtějí stát Kristovými následovníky. 
Prostřednictvím SPA umožňujeme více než tisícovce studentů rozšířit řady místních 
kněží, kterých je zde stále málo (pořád zůstává mnoho věřících, ke kterým se kněz 
dostane pouze několikrát za rok).

• V Ugandě, Zambii, Bangladéši, Srí Lance a Paraguayi přispíváme díky sbírce konané 
na Misijní neděli k tomu, aby věřící toužící po Kristu mohli zakoušet radost z žité víry.

Modlitba 
k patronce misií 

sv. Terezii z Lisieux
Svatá Terezie z Lisieux,
ty ses zasloužila o to, abychom tě uctí‑
vali jako patronku misií na celém světě. 
Pomáhej i  nám, aby naše misijní úsilí 
přineslo plody, a aby kříž Ježíše Krista 
byl známý na celém světě a evangelium 
se hlásalo až do konce časů. Pomáhej 
kněžím, misionářům a celé Matce círk‑
vi tak, jako jsi to přislíbila. Amen.
Svatá Terezie z Lisieux, patronko misií, 
oroduj za nás!

Snímek M. Zamazal
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT BUDE VÁS ZAJÍMAT

KDY – KDE – CO

CENTRUM PRO KATECHEZI

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 té‑
matech výchovy dětí od 0 do 10 let. Jde o 5 či 10 setkání (dle do‑
mluvy) v prostředí, kde si můžete na chvíli odpočinout a sezná‑
mit se s dalšími rodiči, kteří mají podobné boje jako vy. Cena za 
5 večerů i s občerstvením: 500 Kč. Kurz začíná ve čtvrtek 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

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 probí‑
hají každé druhé úterý v měsíci. Nejbližší setkání s přednáškou 
MUDr.  Jitky Krausové na téma: „Světla rodiny“ se uskuteční 
10. října ve farním domě (1. patro) u katedrály na Mlčochově ulici 
č. 7 od 16 hod. Další setkání bude 14. listopadu 2017 s Mgr. Da‑
nielem Soukupem, Ph.D., s názvem „Rodiče a děti“.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel.: 720 110 750, 
587 405 250–1, e ‑mail: reznickova@arcibol.cz

Víkendový seminář  
nejen pro snoubenecké páry

Uskuteční se od 13. do 15. října na faře v Prasklicích a je určen 
všem snoubencům, ale také mladým manželským párům, kte‑
ří mají zájem pracovat na svém vztahu (bez ohledu na to, zda 
snoubenci plánují církevní nebo civilní sňatek). Obsahem se‑
mináře jsou přednášky manželských párů a kněze, úkolové listy 
v páru, diskuzní skupiny, interaktivní práce s tématy a rozšiřující 
informace k přednáškám online.
Bližší informace: Mgr. Petra Girašková, tel.: 720 110 750, 
587 405 250, e ‑mail: giraskova@arcibol.cz

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

Po loňském úspěchu jsme na letošní úterý 10. října pozvali lek‑
tora P. Mgr. Libora Všetulu opět do Olomouce, aby rodiče a vy‑
chovatele seznámil s fenoménem youtuberingu a Youtube. Be‑
seda začne 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

Malá pouť za velké věci
Zveme všechny na pouť za víru v našich rodinách, která se usku‑
teční v  neděli 8.  října. Povede od katedrály sv.  Václava v  Olo‑
mouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku 
u Olomouce. Sraz ve 12.50 hod. před katedrálou.
Bližší informace: Peter Markovič, tel.: 587 405 293, e ‑mail: 
markovic@arcibol.cz

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi
Koná se o víkendu 6. až 8. října v poutních domech na Svatém 
Hostýně. Duchovní obnovou nás bude provázet ThDr.  Jan Ba‑
lík, Ph.D. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Bě‑
hem promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečova‑
teli. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry.
Kontaktní osoba: Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e ‑mail: 
zaboj@arcibol.cz

Setkání křesťanských podnikatelů
Uskuteční se ve čtvrtek 5. října od 18 hod. v Olomouci v prosto‑
rách Centra Aletti (Křížkovského 425/2). Na programu je bo‑
hoslužba a beseda. Jejím hlavním hostem bude podnikatel Petr 
Láska z firmy Trans ‑technik.
Bližší informace: e ‑mail: info@krestanskypodnikatel.cz

Osmnáctá bioetická konference se zaměří  
na téma stáří

Nad tématem Stáří z  pohledu 21. století se budou zamýšlet 
účastníci XVIII. bioetické konference, která se uskuteční v so‑
botu 7.  října v  Arcidiecézním muzeu v  Olomouci, Václavské 
nám. 3. Záštitu nad setkáním převzal olomoucký arcibiskup Jan 
Graubner.
Program bude zahájen v 10.30 hod. a nabídne odborné příspěvky 
na témata: Hodnota stáří – Zapomínání pohledem neurologa – 
Křehký senior v akutní péči. Vystoupí s nimi odborníci z olo‑
moucké Fakultní nemocnice nebo Univerzity Karlovy v Praze.

Říjnový Nezbeda a Cvrček
V  říjnovém výtisku Nezbedy naleznou čtenáři mimo jiné roz‑
hovor s olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem 
– Čtvrt století arcibiskupem, příběh Pauliny Marie Jaricotové, 
zakladatelky Živého růžence a povídku Podvod.
Říjnový Cvrček malé čtenáře učí nebát se naslouchat Božím při‑
kázáním a jít občas i „proti větru“.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz

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

Postní rekolekce pro katechety
Proběhne na Velehradě od 2. do 4. března 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.
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

KDY – KDE – CO

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka 
u Olomouce zvou na duchovní obnovy

21. – 22. října; téma: Objevme krásu prosté a hluboké modlitby 
růžence (přihlášky do 16. října)

28. – 29. října; téma: Objevme krásu prosté a hluboké modlitby 
růžence (přihlášky do 23. října)

4. – 5. listopadu; téma: Milost obrácení (sv. Augustin) (přihlášky 
do 30. října)

25. – 26.  listopadu; téma: Milost obrácení (sv. Augustin) (při‑
hlášky do 20. listopadu)

Program začíná vždy v  sobotu v  9 hod. mší svatou v  bazilice 
a pokračuje v Norbertinu; zakončení v neděli po obědě.
Přihlášení: e ‑mail: info@premonstratky.cz

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 místem bolestného rozdělení a nepochopení.
Bližší informace: Mons. Jan Peňáz, www.poutnik ‑jan.cz, tel.: 
736 529 221

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

Podzimní poutě na Svatém Hostýně
Růžencová pouť – neděle 1. října
Dušičková pouť – v sobotu 14. října (po mši svaté světelný prů‑

vod na lesní hřbitov) a také v neděli 15. října
Devatenáctá svatohubertská – sobota 21. října

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V zimním období (od 16. října 2017 do neděle 22. dubna 2018) 
jsou slouženy mše svaté:
 všední dny: 7.15, 9.15
 sobota: 7.15, 9.15, 11.15
 neděle: 7.15, 9.15, 11.15, 14.15
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

Uzavření baziliky na Svatém Hostýně
V zimním období (od 1. listopadu 2017 do 31. března 2018) je 
bazilika uzavřena – od pondělí do pátku od 15.30 do 18.40 hod. 
a o sobotách a nedělích od 16.00 do 18.40 hod.

Setkání pracovníků ve zdravotnictví
Koná se v Olomouci ve čtvrtek 19. října (kostel a klášter domi‑
nikánů, Slovenská 14). Mši svatou v  18 hod. celebruje Mons. 
Antonín Basler, nový pomocný biskup olomoucký, v  19 hod. 
následuje přednáška Mgr. Jany Březinové na téma Práce u Misi‑
onářek lásky, sester Matky Terezy, v Indii – s následnou diskuzí 
nad vybranými tématy ze zdravotnictví

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 
pozváni 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, nebo 
tel.: 725 062 300

Přehled velehradských akcí v říjnu 2017
Beseda z cyklu cesty za hodnotami – osobnosti slovácka
 4. 9. / Sál T. Špidlíka
 Hosty besedy budou spisovatelka Alena Bartošíková a  pri‑

máš Martin Hrbáč.
Velehradský seminář duchovního filmu
 15. 10. / Sál T. Špidlíka
 Český hraný film „Prach“ režiséra Víta Zapletala
Víkend gregoriánského chorálu
 20. ‑ 22. 10 / areál
 Tradiční velehradský pěvecký kurz povede Jiří Hodina
Varhanní koncert
 29. 10. / bazilika
 Koncert Ondřeje Horňase k 1620. výročí úmrtí sv. Martina, 

patrona vojáků
Více informací: www.velehradinfo.cz

Koncert duchovní hudby
Uskuteční se v  rámci dušičkové pouti v  bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie na Svatém Hostýně v sobotu 14. října od13.30 hod.
Bližší informace: Matice svatohostýnská, z. s., tel. 573 381 693–4, 
e ‑mail: matice@hostyn.cz

Arcibiskupský palác i olomoucké kostely  
hostí Podzimní festival duchovní hudby

Až do soboty 14. října nabízí obyvatelům hanácké metropole 
řadu dramaturgicky ojedinělých a interpretačně pozoruhod‑
ných koncertů Podzimní festival duchovní hudby. Koncerty 
zazní v  historicky cenných prostorách spojených s  duchov‑
ním a  náboženským životem Olomouce: v  chrámu sv.  Mo‑
řice, ve slavnostním sále arcibiskupského paláce, v  archi‑
tektonicky ojedinělém Husově sboru, v  bazilice Navštívení 
Panny Marie na Svatém Kopečku u  Olomouce, v  katedrále 
sv. Václava, v nově zrestaurovaném interiéru kostela sv. Cy‑
rila a Metoděje v Olomouci‑Hejčíně a v chrámu Panny Marie  
Sněžné.
Další informace: www.podzimni ‑festival.cz
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15. celosvětová adorace dětí
V letošním roce 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě bude v pátek 6. října probíhat 
již 15. celosvětová adorace dětí.

Obecné pokyny
 1. Shromážděte se s dětmi před Nejsvětější Svátosti oltářní
 2. V  průběhu adorace se s  dětmi můžete pomodlit modlitby, které malé pastýře  

ve Fatimě naučil anděl míru v roce 1916:
  • Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuš‑

tění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.
  • Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti 

drahocenné Tělo a Krev, duši a Božství Pána Ježíše Krista přítomného ve všech sva‑
tostáncích světa na usmíření za urážky, rouhání a  lhostejnosti, kterými je urážen. 
A pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina 
Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků. (Nebo: Nejsvětější Trojice, klaním se Ti. Můj 
Bože, můj Bože, miluji Tě v Nejsvětější svátosti oltářní.)

 3. Pomodlete se za mír a pokoj v rodinách i na celém světě.

Základní struktura adorace (návrh)
 • Úvodní průvod
 • Vystavení Nejsvětější Svátosti oltářní nebo shromáždění dětí před svatostánkem
 • Eucharistická píseň
 • Úkon víry v Ježíše Krista 

přítomného v Nejsvětější 
Svátosti oltářní, chvála

 • První klanění před Bohem 
(v tichu)

 • Eucharistická píseň
 • Odpuštění druhým, kajíc‑

nost, úkon naděje, prosby
 • Druhé klanění před Bohem 

(v tichu)
 • Eucharistická píseň
 • Čtení z evangelia
 • Díkůvzdání, úkon lásky, 

díky
 • Třetí klanění před Bohem 

(v tichu)
 • Modlitba před požehnáním
 • Závěrečné požehnání
 • Rozloučení
 • Eucharistická píseň
 • Závěrečný průvod

Přínos eucharistické úcty v duchovním životě dětí
 1. Děti, které mívaly pouze týdenní zkušenost se mší svatou, objevují, že eucharistický 

chléb je skutečně živý Ježíš, tajemně skrytý.
 2. Mají hlubší zájem o tajemství naší víry a o liturgii mše svaté.
 3. Chápou více než ostatní vrstevníci, kteří nezakoušejí eucharistickou adoraci, vztah 

mezi darem eucharistické přítomnosti Ježíše a jeho obětí na kříži z lásky k lidstvu.
 4. Děti, které prohlubují své přátelství s Ježíšem, se stávají živými znameními víry v Je‑

žíšovu skutečnou přítomnost v eucharistii, a proto se také stávají úžasným zname‑
ním naděje pro hledající, pochybující nebo zoufající.

 5. Eucharistická úcta v nich podporuje a formuje vnitřní postoje: naslouchání Slovu, 
hledání Boží vůle, porovnávání vlastního života s evangeliem, tichou modlitbu, kon‑
templaci Krista a jeho tajemství.

 6. Tato úcta, která je směřována k Nejsvětější Trojici, formuje vztah dětí ke všem oso‑
bám Nejsvětější Trojice.

 7. Prohlubováním vztahu k Ježíši děti rostou ve vzájemné jednotě a lásce a to jim po‑
máhá budovat vztah k církvi, která je jeho mystickým tělem.

(THOMAS, A. Children’s adoration. 2010)

DĚTI SE M ODLÍ

Milion dětí 
se modlí růženec

I letos zveme všechny děti, aby se při‑
pojily k této iniciativě, která se každoroč‑
ně opakuje 18. října v 9 hod. (nebo podle 
časových možností). Letos se budeme 
modlit slavný růženec, a to za mír a pokoj 
ve světě. Pokud máte zájem o  brožurky 
a plakátky k této iniciativě, můžete si o ně 
napsat na adresu Centra pro školy, rádi 
vám je zašleme. 

Brožurka kromě vysvětlení modlitby 
růžence obsahuje také modlitbu zasvěce‑
ní dětí Panně Marii:

Maria, Matko moje, plný radosti při‑
cházím dnes k tobě, abych ti úplně daroval 
své srdce. Daruji ti i všechno, co mám a co 
dělám, celý svůj život. K tobě chci přivést 
všechny, které nosím ve svém srdci: rodi‑
če, sourozence, přátele, ale i  ty, kteří mi 
ublížili. Buď ty naší Matkou, požehnej 
nás a ochraňuj nás. Chci tě milovat, jako 
dítě miluje svou Matku a věrně se modlit. 
Každý den chci myslet na to, že ti patřím. 
Matko, jsem tvůj, teď i navěky. Skrze tebe 
a s tebou chci navždy zcela patřit Ježíši.

Snímek AG Kroměříž

Snímek AG Kroměříž
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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 určena 
pedagogické veřejnosti a  mluvit se bude o  výzkumu Sluneční soustavy, astrobiologii, 
o aplikaci vybraných astronomických tématech ve výuce a o filozofických a teologických 
otázkách v astrologii.

Začínat budeme v 9.30 hod. a předpokládaný konec bude v 16 hod. Seminář je akre‑
ditován v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zájemcům, kteří si 
o to předem požádají, vystavíme osvědčení o absolvování. Vstupné je zdarma.

Seminář se bude opakovat v sobotu 7. října v Olomouci (Biskupské náměstí) 
v  budově kurie od 9.30 do 16 hod. Tentokrát je zvána široká veřejnost, vstup  
zdarma.

Pozvánky na semináře

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.

Děkanátní setkání dětí v Kroměříži 
Od roku 2015, kdy se konalo 
v rámci eucharistického kongresu 
arcidiecézní setkání dětí z nábo-
ženství v Olomouci, se postupně 
v jednotlivých děkanátech začí-
nají organizovat děkanátní setká-
ní dětí. První děkanátní setkání 
zorganizoval P. Josef Rosenberg 
s katechety a mládeží v děkanátu 
Šternberk, na jaře 2017 se usku-
tečnilo děkanátní setkání dětí 
v děkanátu Vizovice a v září tohoto 
roku se takovéhoto setkání mohly 
účastnit také děti v děkanátu Kro-
měříž.

Kroměřížské setkání připravily ochot‑
né katechetky v  čele s  P. Janem Stonem 
a  také ve spolupráci s  kroměřížskou zá‑
kladní církevní školou. A to ovlivnilo také 
termín, který byl volen co nejblíže svátku 
svaté Ludmily, která je patronkou církev‑
ního školství. Setkání se konalo 15.  září, 
den před památkou svaté Ludmily. Téma 
setkání bylo inspirováno fatimským jubi‑
leem. 

V pátek 15. září se děti pod vedením 
kněží, katechetů a učitelů sešly v Kromě‑
říži v kostele svatého Mořice, kde program 
začínal v 9 hodin mší svatou. Celebroval ji 
otec Putala, který v kázání mluvil o zjeve‑
ní Panny Marie ve Fatimě. Hudebně mši 
svatou doprovázela schola z  církevní zá‑
kladní školy. Další program byl rozdělen 
do tří kategorií. Asi desetičlenné skupinky 
dětí první (1. až 4. třída) a druhé kategorie 
(6.  až 7. třída) se po mši svaté postupně 
odebíraly do Květné zahrady  – skupinka 
mladších dětí, kterých bylo 117, do Velké‑
ho skleníku a starší v počtu přes 90 dětí na 
kolonádu. Zde byl pro ně připraven pro‑
gram ve formě stanovišť na téma zjevení 

Panny Marie ve Fatimě, růžence a  jeho 
jednotlivých tajemství. Tento program 
trval do půl jedné, pak následoval oběd 
ve formě bagety a malé bloudění po blu‑
dišti Květné zahrady. Děti třetí kategorie 
(8. až 9. třída), které dorazily v počtu 77, 
se v  tom čase také po skupinkách orga‑
nizovaně rozešly po Kroměříži, aby zde 
navštívily představitele Církve českoslo‑
venské husitské, Českobratrské církve 
evangelické a  Bratrské jednoty baptistů 
a také se setkaly s farářem římskokatolic‑
ké církve. Na těchto setkáních se dozvědě‑
ly něco o životě jednotlivých sborů a far‑
ností a také o tom, jak se zapojují do života 

společnosti, co jí mohou nabídnout. Tyto 
informace pak využily v soutěži na závěr 
svého putování. Součástí dopoledního 
programu starších dětí byla také bese‑
da v  arcibiskupském zámku, kde se děti 
dozvěděly něco více o  samotném zámku 
i dvou velkých zámeckých kroměřížských 
zahradách. Ve 14 hodin se všichni účast‑
níci setkání sešli opět v kostele sv. Moři‑
ce na společné závěrečné adoraci, kterou 
připravila paní katechetka Michaela Ská‑
celová s  dětmi ze Zdounek, a  svým zpě‑
vem ji doprovázela schola z Morkovic.

 Martina Orlovská
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Na zdraví Haiti vyneslo přes 23 000 korun. Děkujeme

Na zdraví Haiti letos v srpnu při-
píjeli kohoutkovou vodou hosté 
vybraných podniků v Hranicích, 
Olomouci, Svitavách a Zábře-
hu. Ve dvaceti kavárnách a re-
stauracích a také při návštěvě 
Celostátního setkání mládeže 
v Olomouci se tak podařilo vy-
brat 23 284 korun. Arcidiecézní 
charita Olomouc za výtěžek ze 
sbírky uspořádá zdravotní pro-
hlídky chudých Haiťanů, zejmé-
na dětí, kteří se nedostanou 
k lékaři nebo na něj nemají pe-
níze, v Baie de Henne. Pracov-
nice Charity stráví v těžce zkou-
šené zemi víc jak měsíc, a to od 
19. září. Sledujte brzy její online 
deník na www.haiti.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky podpořilo v rámci Inte-
grovaného regionálního operačního programu projekt Charity Olomouc 
„Kde domov můj“. Díky dotaci v celkové výši 8 168 000 korun získala 
Charita sociální byty pro lidi v obtížných životních situacích. Jedná se 
především o matky samoživitelky, starší lidi bez příjmu nebo osoby, kte-
ré dostaly výpověď z bytu, a ocitly se tak bez střechy nad hlavou.

Zdravotní tým přišel na 400 problémů

Charita děkuje všem podnikům, které 
se do kampaně zapojily. Podruhé tak vodu 
ve prospěch Haiti podávali například 
v hranickém Café U Nás. „Přípitek jsme se 
snažili našim hostům zpestřit, do karafy 
s vodou jsme tak přidali i mátu a citron,“ 
uvedla majitelka Café Olga Pavlová. Hra‑
ničtí do pokladničky v tomto podniku při‑
spěli 1430 korunami.

Největší částku se podařilo nastřá‑
dat v olomoucké restauraci U Kristýna – 
4 214 korun. Ta se kampaně „Na zdraví 
Haiti“ letos zúčastnila poprvé.

Díky štědrosti dárců bude moci Arci‑
diecézní charita Olomouc uspořádat už 
potřetí zdravotní prohlídky na Haiti.

Již potřetí. „Podniky zapojené do 
kampaně nám tak umožní ošetřit a podat 
léky chudým Haiťanům, zejména dětem, 
v  Baie de Henne  – odříznuté oblasti na 
severozápadě Haiti, kde je nouze o lékaře. 

Léky jsou pro místní navíc drahé,“ popsa‑
la situaci na místě Klára Lőffelmannová 
z Arcidiecézní charity Olomouc.

Loni uspořádala se svým kolegou 
zdravotní kemp v  Baie de Henne a  Petit 
Anse. Ošetření se chopily zdravotní sest‑
řičky z gonaïvského centra sv. Josefa.

„Za tři dny se nám podařilo ošetřit 
255 pacientů v  obou oblastech. Lidí při‑
šlo velmi mnoho, na některé se za jediný 
den nedostalo, takže museli dorazit ještě 
druhý den,“ popsala Klára Lőffelmanno‑
vá s tím, že sestřičky přišly u pacientů na 
400 nejrůznějších problémů. Nejčastěji 
řešily kožní, ušní a  oční infekce, bolesti 
těla a  zad, překyselení žaludku či úrazy 
po záplavách a  hurikánu Matthew. „Při 
prohlídkách jsme také přišli na špatně 
zhojenou ránu po operaci u  čtrnáctile‑
té dívenky. Vypadalo to velmi ošklivě.  
Po ošetření a  podání vhodných léků se 

však dívka výrazně zlepšila,“ dodala koor‑
dinátorka projektů na Haiti.

Děkujeme Hranicím: Café U nás, Restau‑
race Pod střechou
Děkujeme Olomouci: Bistrá kráva, Café 
Restaurant Caesar, Coffee Library Zbroj‑
nice, Restaurace Dobromysl, Jazz Fresh 
Café, Naše Café, Pražírna kávy Kikafe, 
Side Street Grill Bar, Tvarůžková cukrár‑
na, U Kristýna
Děkujeme Svitavám: Café Rozcestí, Kafé 
Rošambo, Kavárna V  parku, Restaurace 
U Zvonečku
Děkujeme Zábřehu: Caffe bar Lucerna, 
Castaňa Tex ‑Mex, Levandulová kavárna, 
Restaurace Santorini
Děkujeme: Návštěvníkům Celostátního 
setkání mládeže v Olomouci

 Karolína Opatřilová

Snímek M. Zamazal

Lidé ocitající se v bytové nouzi získají střechu nad hlavou

Počet lidí bez domova v České republi‑
ce dlouhodobě stoupá. Pokud bude trend 
pokračovat obdobným tempem, z  loň‑
ských 187 000 lidí v  bytové nouzi hrozí 
nárůst o  100 procent. „Díky poskytnuté 

dotaci jsme zakoupili čtyři byty v Přerově 
a  získali prostředky na rekonstrukci fary 
v  Tršicích, kde vzniknou další tři byto‑
vé jednotky. V  nově pořízených bytech 
pro účely nájemního sociálního bydlení 

počítáme s  kapacitou 15 lůžek,“ upřesnil  
Alexandr Dvořák ze střediska Samaritán.

Do nejrizikovější skupiny ohrožené 
ztrátou bydlení spadají matky s  dětmi, 
osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené 
sociálním vyloučením a  senioři. Specific‑
kou skupinu osob tvoří oběti trestných 
činů a  osoby dlouhodobě znevýhodněné 
na trhu bydlení. „Novou zkušeností je pro 
nás nabídka bydlení pro rodiny. Tento pro‑
jekt umožní vytvořit dobré zázemí pro děti, 
které jsou nepříznivou sociální situací trau‑
matizovány,“ přiblížil Petr Prinz, vedoucí 
střediska Samaritán.  Eva Štefková
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Arcidiecézní charita Olomouc vyslala na Ukrajinu 
druhý kamion. Je plný nábytku a oblečení

Další desítky postelí a nočních 
stolků putovaly koncem srpna 
do nemocnic na Ukrajinu. Spo-
lu s nimi pracovníci Arcidiecézní 
charity Olomouc (ACHO) naložili 
do kamionu ještě 40 pytlů oble-
čení pro ukrajinské lidi bez do-
mova. Kamion plný materiální 
pomoci letos vyrazil z Olomouce 
na Ukrajinu již podruhé.

Desítky postelí a nočních stolků pro nemocnice

Díky štědrosti českých dárců, Charity 
Veselí nad Moravou a prodejny Samaritán 
při Charitě Olomouc mohla ACHO vyslat 
na Ukrajinu další kamion plný nábytku 
i oblečení pro potřebné.

„Prodejna Samaritán nám poskytla 
oblečení jak pro dospělé, tak i  pro děti. 
Využijí je lidé bez domova a dále rodiny 
v  tíživé sociální situaci, o  které se stará 
Charita v  Kolomyji,“ uvedl koordinátor 
projektů na Ukrajině Vasyl Vasyliv. On 
i  jeho kolegové měli na konci srpna plné 
ruce práce. Spolu s  oblečením totiž vy‑

pravili v  kamionu také 61 polohovacích 
postelí a  53 nočních stolků. „Nábytek 
poslouží pacientům kolomyjské nemoc‑
nice, některé kusy zašle v případě potřeby 
Charita Kolomyja do dalších měst,“ dodal 
Vasyl Vasyliv.

Snímek Karolína Opatřilová

Kamion vyrazil z  České republiky 
31. srpna. Naposledy jej ACHO vypravila 
s podobným nákladem letos v květnu.

Děkujeme našim dárcům a  dalším 
Charitám za jejich pomoc.

 Karolína Opatřilová

Ze života bohoslovců
Duchovní cvičení VIA

I když jsou o prázdninách bohoslovci doma, ve svých farnostech či na praxích a se‑
minář zůstává prázdný, přesto v týdnu od 7. do 11. srpna budova Arcibiskupského kněž‑
ského semináře v Olomouci opět ožila. Sešlo se v ní totiž devět mladých mužů na du‑
chovní cvičení s názvem VIA. Tento latinský název se překládá jako cesta. Po celý týden 
tato skupinka mužů v čele s P. Janem Szkanderou, spirituálem kněžského semináře, pře‑
mýšlela a rozjímala nad svojí životní cestou a nad tím, kam je Bůh volá. Motivem se jim 
stala starozákonní postava Josefa Egyptského. Během duchovních cvičení probíhaly ka‑
ždý den mše svaté, adorace a přednášky. Účastníci měli také možnost besedy s P. Szkan‑
derou, který odpovídal na jejich dotazy. Stejně tak proběhla i beseda s bohoslovcem na 

otázky ohledně semináře a  po‑
volání. Poslední den mladí muži 
společně prožili křížovou cestu, 
mši svatou a po obědě se všich‑
ni rozjeli zpět do svých domovů. 
Věřím, že pro všechny zúčast‑
něné byla tato duchovní obnova 
povzbuzením ve víře a  přiblí‑
žením ve vztahu k  Pánu Ježíši. 
I  o  tom svědčí reakce jednoho 
z účastníků: „Líbí se mi celý ten‑
to nápad  – zvát kluky do semi‑
náře. Vytrvejte v tom! Je to moc 
krásný počin. Odjíždím odsud 
šťastný a s pokojem v duši.“ 

 Dominik Kovář
bohoslovec

Ještě jednou CSM v Olomouci
V  polovině srpna se konalo po pěti 

letech Celostátní setkání mládeže, a  to 
tentokrát v  Olomouci. U  tak velké akce 
nemohli chybět ani bohoslovci, aby ji 
společně prožili s  více než sedmi tisíci 
mladými. Mnoho z  nás se zapojilo také 
do přípravného týmu, který čítal okolo 
sedmi set dobrovolníků. Někteří se zapo‑
jili ve skupince liturgie, jiní byli pořadateli 
nebo členy úklidové jednotky. Zapojil se 
úplně každý, a  tak jsme společně mohli 
vybudovat silné společenství a nádhernou 
atmosféru modlitby. Jsem si jist, že se ka‑
ždého z nás zúčastněných skutečně dotkl 
Bůh a byl to silný impuls do našich životů. 
Pro nás bohoslovce jsou podobná setkání 
velice důležitá, protože máme prostor být 
přímo s  mladými a  nahlédnout do toho, 
jaké radosti a  starosti prožívají. Pomáhá 
nám to připomínat si, že i my jsme mladí 
lidé a také řešíme problémy, ale na druhou 
stranu tím mladým lidem ukazujeme, že 
být bohoslovcem a odevzdat život Pánu je 
možné i v dnešní době a že ideály nepatří 
do pohádek, ale do života.  Jiří Dyčka

bohoslovec
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Snímek Iva Bekárková
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Zahájení nového školního roku 
na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

V pondělí 4. září se po období letních prázdnin znovu otevřely prostory Arcibiskup‑
ského gymnázia v Kroměříži a učebny se zaplnily studenty společně s  jejich třídními 
učiteli. Po úvodní hodině se všichni shromáždili v kostele sv. Mořice, kde pro studenty 
našeho gymnázia a také pro žáky Církevní základní školy v Kroměříži celebroval slav‑
nostní mši svatou olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ve své promluvě zdůraznil, že 
důležité nejsou pouze známky a vědomosti, ale to, jací skutečně jsme a zda ve svém ži‑
votě usilujeme o moudrost. Popřál všem přítomným úspěšné vykročení do nového škol‑
ního roku a hodně Božího požehnání ve studiu. V závěru ředitel školy Mgr. Jan Košárek 
poděkoval všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na průběhu a zdárném ukončení 
rozsáhlé rekonstrukce na domově mládeže AG.

Po mši svaté arcibiskup Jan Graubner požehnal před budovou školy nové devítimíst‑
né auto, které bude sloužit k přepravě studentů i zaměstnanců v rámci různých aktivit 
a akcí, které škola pořádá. Poté se studenti i zaměstnanci školy přesunuli do nově zre‑
konstruovaných prostor domova mládeže, kde otec arcibiskup požehnal nové dřevěné 
kříže, které budou umístěny v každém studentském pokoji a nový obraz sv. Stanislava 
Kostky, patrona studentské mládeže, kterému je zasvěcena i  jedna z  kaplí naší školy.  
Za zpěvu scholy otec arcibiskup procházel domovem mládeže a požehnal všechny nově 
opravené místnosti a pokoje.   Ing. Marie Kvapilíková

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Naše velká pouť na Velehrad
V pátek 24. srpna nás večer putovalo směr Velehrad už 301 poutníků, k čemuž musí‑

me připočítat ještě pět poutníků z mikulovského proudu, k nimž se na jednu etapu při‑
dal i pan probošt Pavel. V sobotu ráno vyšlo 13 poutníků z Uherského Brodu a sedm od 
nového kostela sv. Cyrila a Metoděje v Nedachlebicích a přijely tři autobusy z Vysočiny 
a jeden ze Znojemska, takže v závěru nás na posvátný Velehrad došlo 460.

Nejprve byla obnova zasvěcení našeho národa Bohu skrze ruce Panny Marie, kterou 
před obrazem Panny Marie Matky jednoty poprvé vykonali naši biskupové před 24 lety. 
Pak mladí poutníci vstoupili do Společenství čistých srdcí a předmodlívali se růženec. 
Želivský opat Jáchym sloužil potom mši svatou za všechny poutníky, jejich dobrodince 
a také za nemocné, které jsme nesli v modlitbách, a samozřejmě na hlavní úmysl pouti, 
děkovat za poselství sv. Cyrila a Metoděje a prosit, aby žilo a ožilo. Kázal o osvoboze‑
ní od neřestí cestou přilnutí ke Kristu. V bazilice bylo zhruba tisíc lidí. Na oltáři byly 
ostatky sv. Cyrila, kterými pak pan opat žehnal. Byly tam také ostatky rodičů sv. Terezie 
z Lisieux, blahoslavených manželů Martinových, protože naše pouť je rodinná a chce‑
me, aby rodinná byla stále. Svědčí o tom, že celá rodina Kincova a Šustrova se plně stará 
o všechno zázemí, že mezi poutníky bylo plno dětí a vnoučat z početných rodin – patřily 
nejméně k patnácti takovým rodinám.

Všem patří velký dík!   Mons. Jan Peňáz
předseda Matice velehradské

HL A SY A OHL A SY

Jubilejní školní rok 
na CMG v Prostějově

Školní rok zahájili na Cyrilometo‑
dějském gymnáziu v  Prostějově (CMG) 
4.  září společnou mší svatou v  místním 
kostele Povýšení sv.  Kříže. Celebroval ji 
provinciál Salesiánů Dona Boska P. Petr 
Vaculík. V září si škola připomíná čtvrt 
století od svého vzniku.

S  novým školním rokem přicházejí 
do škol také noví žáci. Pro naše gymnázi‑
um a základní školu to znamená, že jsme 
přivítali nejen žáky primy, tj. z 5. ročníků 
základních škol, kteří uspěli v přijímacím 
řízení, ale také čtyřiadvacet šesťáků, kte‑
ří přestoupili do základní školy při CMG. 
Již v minulých letech se nám osvědčil sys‑
tém kurzů osobnostního rozvoje, kterým 
studenti a žáci školy procházejí a který je 
v  každém ročníku věnován speciálnímu 
tématu. První z  kurzů je pochopitelně 
věnován seznámení s novými spolužáky – 
Kdo jsem? Kam se zařadím? Jaké bude 
mé místo v novém kolektivu? Umím se 
učit? – odpovědi na podobné otázky hle‑
dali primáni a  také šesťáci v  příjemném 
prostředí školicího střediska bratří salesi‑
ánů na Staré Vodě v Jeseníkách.

Jen kousek od Staré Vody se nachá‑
zí jiná chaloupka na kopci s  poetickým 
názvem Annaberg, která zase přijala na 
několik dnů žáky kvinty, pro něž byl při‑
praven kurz – Kdo jsem? Své kurzy budou 
mít během podzimu také studenti tercie, 
sekundy a sexty. A studenti septimy se na‑
posledy všichni společně vydají na Starou 
Vodu, aby se naučili budovat společenství 
a být tu i pro druhé.

Ovšem nejen studenti mají své kurzy 
a společné aktivity. Také pedagogové spo‑
lu strávili dva dny v přípravném týdnu na 
semináři, který pro ně připravilo Centrum 
celoživotního učení v  krásném prostředí 
pod Hostýnem. Mši svatou obětovanou 
za zaměstnance, studenty, rodiče, přátele 
a dobrodince sloužil spirituál školy P. Petr 
Matula, SDB.  Mgr. Jitka Hubáčková

CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově
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Mariánský sloup na fotografii Jindřicha 
Eckerta z přelomu 19. a 20. století

Poutníci do Lurd navázali na naše předky
Ve dnech 5. až 12. září 2017 se uskutečnila česko‑slovenská vlaková pouť do Lurd. 

Do speciálně vypraveného vlaku ze směru Bratislava  – Břeclav  – Lurdy nasedlo 451 
poutníků včetně průvodců a duchovního doprovodu 16 kněží spolu s olomouckým ar‑
cibiskupem Janem Graubnerem.

V průběhu cesty jsme se představili, spolu se modlili, zpívali a taky slavili mše svaté. 
Uprostřed 11 vagonů byl totiž uprostřed jeden speciálně upravený, kde se shromáž‑
dili kněží, schola, a  pomocí 
rozhlasu byla přenášena mše 
svatá do všech vagonů. Po 29 
hodinách cesty jsme šťastni 
vysedli v Lurdech.

Termín pouti nebyl vy‑
brán náhodně, protože přes‑
ně před 110 lety dorazila do 
Lurd druhá česká vlaková 
pouť. Dne 8. 9. 1907 na svá‑
tek Narození Panny Marie 
vysvětil v  Růžencové bazili‑
ce světící biskup olomoucký 
Karel Wisnar naši národní 
kapli zasvěcenou tajemství 
růžence Nanebevzetí Panny Marie. Přesně po 110 letech zde otec arcibiskup vyzval 
poutníky k tomu, co leží na srdci každé mamince, když slaví narozeniny: aby její děti 
kráčely po cestách dobra, jak nás k tomu vyzývá taktéž Panna Maria při různých zjeve‑
ních. Všechny tyto skutečnosti jsme si mohli připomenout a modlit se za jejich naplnění 
v našich životech při bohatém duchovním programu, které Lurdy nabízejí. Děkujeme 
panu Aleši Kučerovi ze Zlína za uskutečnění této nádherné pouti ve stopách našich 
předků. V samotných Lurdech si toho velmi váží, jsou překvapeni štědrostí našich vě‑
řících, díky nimž se podařilo za tři roky od posledně konané vlakové pouti vysbírat na 
restaurování poutního praporu, který zde zanechali před 110 lety naši předci, neuvěři‑
telných 9700 €.   P. Pavel Šupol

vicerektor Arcibiskupského kněžského semináře Olomouc

Arcidiecézní pouť rodin a den s Rodinným životem
V sobotu 26. srpna jsme se za krásného, sluncem prohřátého dne sešli na arcidiecéz‑

ní pouti rodin aneb dni s Rodinným životem, neboť celý slavný den poutní se nesl v du‑
chu tohoto časopisu. Krátce po desáté hodině dopolední jsme se duchovně sjednotili na 
mši svaté, kterou celebroval otec arcibiskup Jan Graubner a svým zpěvem ji doprovázeli 
Děcka ze Skoronic. Po mši svaté se každý podle svých možností občerstvil a organizá‑
toři z řad jednotlivých děkanátních center pro rodinu a Matice svatohostýnské pomalu 
obkroužili se svými stanovišti prostor před pódiem a u baziliky, aby tam nachystali jed‑

notlivá stanoviště pro připravovaný program 
pro děti. Od jedné hodiny se poté děti na 
zahajovacím stanovišti již nedočkavě doža‑
dovali kartiček k soutěžení, aby už už mohly 
vyběhnout zdolávat úkoly na celkem 10 sta‑
novištích, z nichž některá nesla jména jednot‑
livých rubrik časopisu Rodinný život. Během 
tohoto programu se děti prolétly s Cherubín‑
kem, vyrobili si placky, „zabloudili“ v bludišti, 
vyzkoušeli si praní na valše či poskládali do‑
mečky. Kromě toho na rodiny také čekala dvě 
bonusová stanoviště – foto koutek pro celou 
rodinu a k velké radosti všech dětí – skákací 
hrad. Nadšení a entuziasmus dětí byly oprav‑

du hmatatelné, mimo jiné i v tom, že soutěžní karty se vydaly až do posledního kusu (asi 
pro 300 dětí) a ještě 20 minut po oficiálním ukončení soutěžení přicházely děti, že by 
ještě chtěly soutěžit… Stejně tak, beze zbytku využito, bylo kulinářské stanoviště „Dnes 
vaří Luboš“, kde si poutníci mohli pochutnat na specialitách výše zmíněného kuchaře, 
který je pravidelným přispívatelem jak fejetonů, tak receptů do časopisu. Dospělá část 
populace pak měla možnost vyslechnout přednášku paní Dr. Krausové či autorské čtení 
Magdaleny Strejčkové. Duchovně jsme pak v bazilice zakončili program modlitbou rů‑
žence, adorací a svátostným požehnáním.  Mgr. Petra Girašková

Olomouc

Snímek Vladimír Burian

Mariánský sloup v Praze 
nebude

Dnes o  svátku Bolestné Panny Marie 
se dovídáme, že včera večer radní Prahy 
hlasem většiny zastupitelů odvolali sou‑
hlas s  využitím pozemku pro instalaci 
Mariánského sloupu, který v  minulosti 
udělili. Radní Prahy mají učinit všech‑
ny právní kroky do konce roku, týká se 
to i  vypovězení uzavřených smluv. Toto 
ostudné rozhodnutí mají na svědomí ze‑
lení, piráti, komunisté, ČSSD a  ANO. 
Rozhodnutí nepodpořila TOP 09, ODS, 
KDU ‑ČSL a Nezávislí.

Proti postavení sloupu se velmi an‑
gažuje spisovatelka Lenka Procházková. 
Prosím, modleme se za ni. Ať Bůh promě‑
ní její srdce.

Panno Maria, odprošujeme Tě za naši 
českou pýchu, za to, že se zříkáme Tvé 
mateřské náruče a ochrany a ve své zasle‑
penosti věříme jen sobě. Odprošujeme Tě 
za náš národ a  prosíme, abys nad námi 
rozprostřela svůj plášť a přikryla i ty, kteří 
Tě neznají a neví, jak jsi dobrá. Milujeme 
Tě, naše předrahá Matko, a  zasvěcuje‑
me sebe, své rodiny, města i obce, zvláště 
Prahu, celou naši vlast Tvému Neposkvr‑
něnému Srdci. Vládni nám se svým Sy‑
nem a buď naší záštitou u Božího trůnu.  
Amen.  Milada Čechmánková

Olomouc
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ŘÍJEN 2017
1. 10. neděle
 10.00 hod. • Staré Město  – mše svatá u  příležitosti 

Evropského setkání cursillistů • arcibiskup Jan Graubner

3. 10. úterý
 Praha – Stálá rada České biskupské konference • arcibiskup 

Jan Graubner

5. 10. čtvrtek
 16.00 hod. • Olomouc – Svatý Michal – mše svatá pro pouť 

policie • arcibiskup Jan Graubner

6. 10. pátek
 11.00 hod. • Velehrad – Stojanovo gymnázium – biřmová‑

ní • arcibiskup Jan Graubner

7. 10. sobota
 12.30 hod. • Strážnice  – mše svatá k  výročí Purkyňova 

gymnázia • arcibiskup Jan Graubner
 15.00 hod.  – Svatý Hostýn  – děkanátní pouť za obnovu 

rodin a kněžská povolání (Zlín a Vizovice) • biskup Josef 
Hrdlička

7. 10. sobota až 13. 10. pátek
 Kostelní Vydří  – exercicie nových biskupů • biskup 

Antonín Basler a biskup Josef Nuzík

8. 10. neděle
 9.30 hod. • Loštice – biřmování • arcibiskup Jan Graubner
 11.00 hod. • Štíty – biřmování • biskup Josef Hrdlička

13. 10. pátek
 16.00 hod. • Brumov ‑Bylnice  – mše svatá k  fatimským 

oslavám a  k  25. výročí působení kněží mariánů v  arci‑
diecézi • arcibiskup Jan Graubner

14. 10. sobota
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – svěcení biskupů • arcibis‑

kup Jan Graubner a biskup Josef Hrdlička

15. 10. neděle
 10.30 hod. • Uherské Hradiště – mše svatá k 760. výročí 

města • arcibiskup Jan Graubner
 10.00 hod. • Vyškov – biřmování • biskup Josef Nuzík
 10.15 hod. • Svatý Hostýn  – dušičková pouť • biskup 

Antonín Basler

Uzavřeno k 19. 9. 2017
Změna programu vyhrazena

19. 10. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá pro lékaře 

a zdravotníky • biskup Antonín Basler

20. 10. pátek
 11.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – biřmování studentů 

Arcibiskupského gymnázia • biskup Josef Nuzík

21. 10. sobota
 9.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá a setkání 

s dominikánskou rodinou • biskup Josef Nuzík
 10.15 hod. • Svatý Hostýn  – XIX. Svatohubertská pouť • 

arcibiskup Jan Graubner
 15.00 hod. • Teplice nad Bečvou  – mše svatá a  žehnání  

obnovené kaple a nového zvonu • arcibiskup Jan Graubner
 15.00 hod. • Králíky  – pouť za obnovu rodin a  kněžská  

povolání (Zábřeh a Šumperk) • biskup Antonín Basler

22. 10. neděle
 9.00 hod. • Šumperk – biřmování • biskup Antonín Basler
 10.00 hod. • Žeranovice – mše svatá a žehnání opraveného 

kostela • biskup Josef Nuzík
 10.30 hod. • Lidečko  – biřmování • arcibiskup Jan  

Graubner

23. 10. pondělí až 25. 10. středa
 Praha  – Plenární zasedání České biskupské konference • 

arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler a biskup 
Josef Nuzík

28. 10. sobota
 10.00 hod. • Zašová – biřmování • arcibiskup Jan Graubner
 10.00 hod. • Ruda nad Moravou  – biřmování • biskup  

Antonín Basler
 10.00 hod. • Babice – biřmování • biskup Josef Nuzík

29. 10. neděle
 10.00 hod. • Březnice – biřmování • biskup Antonín Basler
 10.30 hod. • Kelč – biřmování • arcibiskup Jan Graubner
 15.00 hod. • Kunín – mše svatá a  svěcení oltáře • biskup 

Josef Nuzík


