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V Olomouci byli vysvěceni noví
pomocní biskupové Antonín Basler
a Josef Nuzík
Před dvěma tisíci shromážděných věřících, kteří zaplnili olomouckou katedrálu
sv. Václava i část náměstí před ní, udělil
v sobotu 14. října 2017 arcibiskup Jan
Graubner biskupské svěcení Antonínu
Baslerovi a Josefu Nuzíkovi. Pomocnými
biskupy olomoucké arcidiecéze je jmenoval papež František v červenci tohoto roku.
(strana 4)

11

2

OLDIN • 11 / 2017

VZPOMÍNKA NA BISKUPA

Připomínka letošních kulatých výročí
biskupa Josefa Martina Nathana
Jméno někdejšího generálního vikáře a biskupa Josefa Martina
Nathana (1867–1947), jenž byl téměř třicet let pověřen správou
části olomoucké arcidiecéze, která až do roku 1945 ležela na tehdejším německém území (po roce 1920 děkanáty Ketř, Branice
a Hlubčice), není dnes již neznámé. Znovu objeveno a připomínáno je především Nathanovo celoživotní dílo – tzv. Městečko
Milosrdenství v Branicích (dnes obec v polském příhraničí) – rozsáhlý areál s ústavem pro léčbu psychicky nemocných, který tento duchovní po velkou část svého života budoval a zveleboval.
Do povědomí veřejnosti vstoupilo Nathanovo jméno také v roce
2014 díky slavnostnímu přenesení jeho ostatků z Opavy do kostela Branicích, kde Nathan žil a působil. I v letošním roce máme
příležitost připomenout si tuto významnou osobnost naší arcidiecéze, a to hned dvojitou: 30. ledna totiž uplynulo již 70 let od
jeho úmrtí a nyní v listopadu si budeme připomínat 150 let od
jeho narození (11. 11. 1867).
Pokud jde o životopisná díla o biskupu Nathanovi, bylo jich
sepsáno již několik. Mezi nimi je průkopnickou především práce
německého kněze W. Grocholla (rodáka z Hlubčic), která byla
v německém originálu vydána již v roce 1990 (do češtiny přeložena v roce 2002). Kniha obsahuje podrobné líčení Nathanových
životních osudů, vytvořené na základě studia celé řady cenných
pramenů. Mezi nimi však zcela chybí četné dokumenty z archivních fondů olomouckého arcibiskupství, které autor zřejmě
neměl k dispozici kvůli zdejší politické situaci před listopadem
1989. Proto můžeme k životním osudům biskupa Nathana objevovat stále něco nového i zde u nás v Olomouci.
Písemností týkajících se správy pruské části olomoucké
arcidiecéze a po Mnichovu 1938 také všech zabraných sudetských oblastí arcidiecéze, jejichž administrací byl Nathan pověřen, je uloženo v archivním fondu olomouckého arcibiskupství
mnoho. Přirozeně jde především o Nathanovu korespondenci
s arcibiskupem Leopoldem Prečanem. Ta byla vedena v němčině,
a to patrně z toho důvodu, že Nathan byl církevním představitelem na německém území a zároveň i německým občanem. Jeho
rod však pocházel z Hlučínska a patřil k česko-jazyčné části tamního obyvatelstva (tzv. Moravcům), takže i sám biskup Nathan
mluvil a kázal nejen německy, ale také česky, a jemu svěření čeští
kněží i věřící u něho, zvláště v době druhé světové války, našli
vícekrát zastání.
Z uvedených dopisů především vyplývá, že arcibiskup Prečan
měl v Nathanovi oddaného spolupracovníka, který – navzdory
různým politickým zvratům, odlehlosti svého působiště a navíc
na území cizího státu – zůstal svému pastýři věrný až do konce
života. Tuto skutečnost můžeme ilustrovat na úryvcích některých
z listů, které Nathan Prečanovi poslal. V říjnu 1935 např. do Olomouce děkoval za dvě portrétní fotografie arcibiskupa Prečana,
které obdržel, těmito slovy: „Váš obraz zaujme v mém bytě čestné
místo a bude mně stále připomínat velká dobrodiní a otcovskou
dobrotu, kterými mě po desetiletí Vaše Excelence obdarovávala.“

V červnu 1943 zase Nathan děkoval arcibiskupovi za gratulaci k biskupskému svěcení, kterého se Prečan, vzhledem k tehdejší
politické situaci, nemohl zúčastnit: „Modlím se k milému Bohu
o milost a sílu, abych se v tom krátkém čase žití, které mně ještě
zbývá, z vděku za velká dobrodiní, která jsem od něj během svého
života zakusil, mohl osvědčit jako jeho věrný služebník, a mohl též
Vaší Excelenci všechny starosti ulehčovat, a bude‑li to v dnešních
časech ještě možné, přinášet i radost.“
Nathan udržoval písemný kontakt s arcibiskupem Prečanem
prakticky až do smrti. Ještě koncem dubna 1945 ho informoval
o neutěšené situaci svých ústavů v Branicích, přes které tehdy
přecházela válečná fronta a 1. června téhož roku dokonce navštívil na Svatém Kopečku arcibiskupa osobně (zřejmě naposled),
aby mu předal zprávu o postavení německého obyvatelstva na
osvobozeném území ČSR.
Poslední dopis, který Nathan Prečanovi napsal, nese datum
30. 12. 1946, tedy přesně měsíc před Nathanovou smrtí. Arcibiskupovi v něm sděloval, že byl z Branic přestěhován do Opavy. Šlo o rozhodnutí tehdejších polských úřadů, pro které se na
nově získaném území stala přítomnost „německého“ biskupa
Nathana (navzdory jeho pokročilému věku) politicky nežádoucí.
Je pochopitelné, že nastalá situace byla pro zestárlého biskupa
jedním z nejtěžších křížů jeho života. Arcibiskup Prečan ho ve
své odpovědi (11. 1. 1947) utěšoval: „Již jsme oba staří a není tedy
divu, že naše nervy pod těžkým břemenem nynější doby tu a tam
vypovídají službu. Přesto jsou naší silou a útěchou slova Písma
sv. : Ať už tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu…“
Prečan také Nathanovi rozmlouval brzkou cestu do Olomouce (vzhledem k jeho nemoci), při níž hodlal arcibiskupa opět
osobně navštívit, a zároveň ho ujišťoval: „Hned jak znovu nastane
příhodnější počasí, s radostí Vás, Vaše Exelence, u sebe uvítám.“
K dalšímu setkání obou mužů však došlo až na věčnosti. Biskup Nathan odešel do Boží náruče již 30. ledna 1947, arcibiskup
Prečan ho následoval o pět týdnů později.
 Vít Němec
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L I S T Z K A L E N DÁ Ř E
Listopad 2017
11. 11. 1867 se narodil Mons. Josef Martin Nathan, světící biskup olomoucký v letech
1943 až 1947 (150 let)
13. 11. – Mezinárodní den nevidomých – výročí narození Valentina Hauyeho v roce
1745, francouzského zakladatele systematické výchovy nevidomých
30. 11. 1987 zemřel v Olomouci Mons. Josef Vrana, biskup – apoštolský administrátor olomoucké arcidiecéze v letech 1973 až 1987 (30 let)
 (jpa)
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Světitelé

Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, hlavní světitel
Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, spolusvětitel
Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olomoucký, spolusvětitel

Kardinálové

Dominik Duka, kardinál, arcibiskup pražský
Stanisław Dziwisz, kardinál, emeritní arcibiskup krakovský (Polsko)
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Biskupové

Giuseppe Leanza, arcibiskup, apoštolský nuncius v České republice
Jan Baxant, biskup litoměřický
Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský
Karel Herbst, emeritní pomocný biskup pražský
Tomáš Holub, biskup plzeňský
Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký
Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský
Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický
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SVĚCENÍ NOVÝCH BISKUPŮ
V Olomouci byli vysvěceni
noví pomocní biskupové
Antonín Basler
a Josef Nuzík
Před dvěma tisíci shromážděných věřících, kteří zaplnili olomouckou katedrálu sv. Václava
i část náměstí před ní, udělil
v sobotu 14. října 2017 arcibiskup Jan Graubner biskupské svěcení Antonínu Baslerovi a Josefu
Nuzíkovi. Pomocnými biskupy
olomoucké arcidiecéze je jmenoval papež František v červenci
tohoto roku.
Snímek Pavel Langer / Člověk a víra

Mše svatá za účasti většiny biskupů ČR, apoštolského nuncia Giuseppe
Leanzy i zástupců biskupských konferencí Slovenska, Polska a Německa začala
v 10 hodin průvodem z farního domu přes
náměstí do katedrály, v té době už zaplněné věřícími. Další lidé přitom bohoslužbu
sledovali prostřednictvím velkoplošných
obrazovek přímo z náměstí.

Na vyhrazených místech před oltářem
už předtím zasedli také zástupci veřejného života – představitelé vlády České
republiky, Parlamentu, Olomouckého
a Zlínského kraje i města Olomouce –
a dalších institucí, rodinní příslušníci svěcenců, věřící z míst, kde oba dříve působili
jako kněží, i lidé z jejich rodišť, Šumperska
a Strání.

Hlavním celebrantem bohoslužby byl
olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který se také ujal úkolu udělit kandidátům
biskupské svěcení. Jako spolusvětitelé
s ním obřad vedli také brněnský biskup
Vojtěch Cirkle a emeritní olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička.
Arcibiskup Graubner v homilii poděkoval papeži za to, že dostává dva nové

Snímek Pavel Langer / Člověk a víra
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Snímek Dominik Novák / Člověk a víra

spolupracovníky. Oběma kandidátům pak
připomněl, že po vysvěcení jim neubude
práce, ale změní se priority.
„Biskup má především hlásat evangelium, které se týká konkrétních lidí, ale
zároveň, je‑li Boží slovo přijato do života,
ovlivňuje celou společnost, které přináší
naději,“ řekl. V hlásání evangelia jde podle něho o osobní setkání s Bohem v jeho
slově, které je třeba nejen hlásat, ale také
žít. „Pak už záleží na posluchačích, jestli
se k vám přidají, jestli společně umožníme

Kristu v nás působit, skrze nás konat divy
a budovat Boží království ve světě,“ dodal
arcibiskup Graubner.
Novým biskupům proto popřál odvahu hlásat pravdu o Kristu a také milosti
nutné k uskutečnění Boží vůle v náročném poslání biskupa, který „zůstává člověkem mezi lidmi, křesťanem mezi křesťany, ale je také postaven do čela, aby vedl,
učil a dával dobrý příklad“.
„Vyvýšené postavení přitahuje kritiku
i rány, ale dává taky možnost vidět krásné
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Boží dílo v mnoha srdcích. Největší radostí biskupa je však sám Pán. Proto radost
z Hospodina ať je vždy vaší silou,“ uzavřel
svá slova k oběma svěcencům.
Oslovil pak také biskupy, kteří podle
něho svou účastí připomínají spoluzodpovědnost každého biskupa za celou církev. „Jsem přesvědčen, že tito bratři nezklamou a budou rádi spolupracovat. Jen
jim dejte chvilku času,“ požádal.
Shromážděné kněze zase poprosil,
aby nové biskupy přijali jako otce. Také
k ostatním věřícím se arcibiskup Graubner obrátil s prosbami: o spolupráci na
budování církve a o modlitby za svěcence,
a v závěru své homilie poděkoval všem,
kdo se obětují pro rodiny a děti a aktivně
se zapojují do života farností.
Obřad svěcení následoval hned po
homilii: svěcenci před liturgickým shromáždění mimo jiné slíbili, že budou věrně
a vytrvale hlásat evangelium, střežit neporušenost víry, otevírat svá srdce chudým
nebo modlit se za svěřený lid. Naprostou
odevzdanost budoucí službě symbolicky
projevili prostrací – ležením tváří k zemi
při zpěvu litanií. Vkládáním rukou všech
přítomných biskupů a následnou modlitbou bylo oběma kandidátům uděleno
samotné biskupské svěcení. Oba noví biskupové poté přijali symboly svého úřadu:
evangeliář, prsten, mitru a berlu.
 Jiří Gračka

Snímek František Ingr / Člověk a víra
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Biskupské znaky nových biskupů
Mons. Antonín Basler
se rozhodl pro heslo:
Skrze Něho, s Ním a v Něm.

„Vyjadřuje můj životní postoj, ke kterému jsem po 33 letech
kněžské služby dozrál a v němž bych chtěl růst i nadále – dělat
vše s Kristem a pro něho,“ vysvětlil.

Výklad biskupského znaku biskupa Antonína Baslera
Andělská křídla a plamenný meč symbolizující archanděla
Michaela znamenají pro mne především 18 let kněžského života a služby pod jeho ochrannými křídly v chrámu jemu zasvěceném. Ona dvě křídla však ve mně také evokují hlubokou myšlenku svatého Jana Pavla II.: „Víra a rozum jsou dvě křídla, jimiž
se lidský duch pozvedá k Bohu.“ Z toho plyne, že jedno křídlo,
ať to či ono nestačí; víra a rozum se musí korigovat navzájem.
Meč je dobrou výzbrojí v boji proti Zlému, ale také symbolem Božího Slova, které „proniká až na rozhraní duše a ducha…
a rozsuzuje touhy a myšlenky srdce“ (Žl 4,12). Modrá barva štítu pak symbolizuje Pannu Marii, která počala a porodila Božího Syna, tak jako modrá obloha do sebe pojme i samo Slunce.
Hvězda nad archandělem Michaelem je rovněž symbolem Panny Marie, která jako hvězda mořská pomáhá člověku orientovat se v bouřích a temnotách života ke správnému cíli, vydat se
správným směrem – k Bohu.
A konečně v knize Zjevení je biskup nazýván andělem církevní obce; to proto, že jako anděl má být stále zaměřen na
Boha, a přece stále ve službě lidem.

Mons. Josef Nuzík
za klíčová slova pro svou biskupskou
službu zvolil:
Hlásat radostnou zvěst.

„V tomto hesle se spojuje můj vnitřní postoj s vnějšími okol‑
nostmi: smutných a složitých zpráv je přespříliš, evangelium je
ale radostnou zprávou pro člověka všech dob,“ uvedl.

Výklad biskupského znaku biskupa Josefa Nuzíka
Popis: V modrém štítě stříbrno-červeně šachované trojvrší,
ze kterého vyrůstá stříbrná poloviční lilie na zlatém stonku s listy, provázená dvěma vyrůstajícími zlatými odkloněnými klasy.
Za štítem je latinský kříž. Pod štítem je páska s biskupovým
heslem: HLÁSAT RADOSTNOU ZVĚST, resp. EVANGELIUM
NUNTIARE. Vše je převýšeno biskupským kloboukem.
Symbolika: Modrá barva štítu a stříbrno-červené šachování
jsou převzaty ze zemského znaku Moravy, trojvrší odkazuje na
rodnou farnost Strání ležící v hornatém pohraničí. Přirozená
lilie je atributem sv. Josefa, biskupova osobního patrona, a klasy
symbolizují jeho původ ze zemědělské rodiny. Klasy jsou současně parafrází biskupova hesla na podobenství o rozsévači
z evangelia sv. Lukáše (Lk 8,4–18).

Snímky Dominik Novák / Člověk a víra
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Dělejme naše dny krásnými
V Centru pro rodinný život v Olomouci pracuji sice krátce, ale spolu s mnoha seniory naší
arcidiecéze, které mám na starosti, jsme už
prožili několik dní, které patří k velmi krásným a nezapomenutelným. Ke spolupráci se
snažíme přizvat generaci babiček a dědečků,
kterým záleží na svém okolí, na svých dětech,
vnoučatech i blízkých. Někteří nás mohou podpořit modlitbou, jiní účastí na akcích, poutích,
setkáních… A ti, kteří mají ještě dostatek elánu
a sil, také přípravou aktivit ve svém okolí či vedením různých společenství.
Snímek Leoš Hrdlička

Po úspěšném prázdninovém pobytu
seniorů s vnoučaty jsme začali připravovat
i víkendy během roku. Rodiče mohou vyslat své děti s prarodiči na náš pobyt, děti
si užijí babičky a dědečky, prožijí hezké
chvíle s ostatními, prohloubí vztahy a učí
se křesťanským hodnotám. Pro účastníky máme vždy připravený program, takže celá tíže hlídání dětí o víkendu není
na prarodičích – ti mají čas vyslechnout
přednášku, popovídat si s dalšími účastníky, povzbudit se a odpočinout při společném posezení u kávy atd. Dětem se během
dne věnují naši spolupracovníci, kteří si
s nimi hrají, zpívají, připraví jim dobrodružnou výpravu nebo si něco hezkého
vyrobí. Třeba na Svatém Hostýně děti
vytvářely obrazy svaté Ludmily a svatého
Václava z kartonu. Každý si své dílo odvezl
domů a může mu připomínat jak život
světců, tak krásné chvíle prožité na poutním místě, ale i ostatní účastníky, s nimiž
čas prožil. Podzimní lampičky, které jsme
si nazdobili, sloužily na cestě k pokladu
jako světlo na cestě mlhou a tmou a jistě
budou dětem připomínat světlo naší víry,
které chceme chránit. Kluci jistě nezapomenou na výpravu do lesa s dědou Lubošem, kdy hledali hřiby a našli opravdu
krásné úlovky.

Další víkend pro seniory s vnoučaty
bude přímo pohádkový. Podíváme se do
muzea, zámeckých zahrad a budeme
směřovat ke skutečnému králi – s blíží‑
cím se závěrem liturgického roku si něco
zajímavého řekneme o Ježíši Kristu
Králi. Akce se uskuteční od17. do 19. lis‑
topadu v Kroměříži v domečku u sester
svatého Kříže na Koperníkově ulici. Ka‑
pacita je omezena, hlásit se můžete na
e‑mail: matlochova@arcibol.cz
Krásné dny a povzbuzení do těch dalších prožili senioři, kteří se během roku
zúčastnili duchovních obnov – ty nám
pomáhá připravovat paní Marie Budínová. Mnozí senioři se každoročně vracejí
na Svatý Hostýn nebo Velehrad, kde přímo pro ně bývají připravené duchovní
obnovy vedené P. Stanislavem Peroutkou.
Po těchto obnovách jsou senioři povzbuzeni přednáškami, posilněni svátostmi
a mají možnost to, co načerpali, předat ve
svém okolí, ve svých rodinách i společenstvích. Naše milá spolupracovnice letos
slaví 80. narozeniny a my jí k jejímu jubileu přejeme hodně zdraví, radosti a Božího požehnání. Protože let přibývá a sil
ubývá, hledáme pro takovou službu i další
seniory, kteří by nabídli svůj čas a pomohli s organizací těchto duchovních obnov.

Velmi si též vážíme spolupráce s animátory seniorů, kteří ve svých farnostech
vedou různá modlitební i formační setkávání. S těmito vedoucími se setkáváme
dvakrát ročně v Olomouci a nyní nás čeká
setkání v úterý 28. listopadu, na kterém
nás Mgr. Helena Polcrová seznámí s aktivitou „Vstupy do škol“. Tentokrát chceme
přizvat na naše setkání i další seniory, kteří o tomto diecézním setkání neví, ale také
pedagogy či katechety, kteří jsou v seniorském věku. Možná, že někdo z vás by se
rád vrátil do školy a dětem zprostředkoval kousek z tajemství Vánoc, Velikonoc
nebo je seznámil s knihou knih - s Biblí.
K dispozici již budou připravena skripta
pro setkávání společenství rodin a seniorů na rok 2018, jejich obsahem pro příští
rok budou medailony kandidátů svatosti
z řad manželských párů, kteří žili v minulém století. Jak již jsou uživatelé skript
zvyklí, budou nabídnuté otázky k zamyšlení a modlitby k vyprošení si přímluvy,
požehnání i povzbuzení.
Těšíme se na setkání na připravovaných akcích a děkujeme všem, kteří nás
podporují modlitbou. Kéž dokážeme dny
prožívat s Pánem a naši radost z víry předávat dál.
 Markéta Matlochová

Cestička k Bohu
S nadcházejícím novým liturgickým rokem chceme nabídnout možnost prožít jej intenzivněji v modlitbě. Spolu s kolegy z našeho
centra chystáme plakát s cestou přes liturgická období až ke slavnosti Ježíše Krista Krále, na němž budou připravena prázdná místa,
která smíme vyplnit tím nejlepším, co můžeme druhým nabídnout – ať již modlitbou v rodinách, dobrým skutkem, poděkováním
či vykonáním dobra pro farnost nebo blízké. Celý program je nazván „Cestička k Bohu“; plán cestičky a metodika bude k dispozici
v Centrech pro rodiny v jednotlivých děkanátech nebo ke stažení na stránkách www.rodinnyzivot.cz
Zapojit se mohou rodiny s malými, ale i většími dětmi, manželé i prarodiče. Byli bychom rádi, aby se členové rodin vzájemně
obohatili tím, co v neděli na bohoslužbě načerpají – budou se moci zamyslet nad evangeliem, či nad kázáním a toto své povídání o Božích věcech mohou shrnout do modliteb, které jim budou nabídnuty pro dané období. Věříme, že těm, kteří se poctivě budou snažit,
pomáhat si a povzbuzovat se, se podaří objevit, že záleží na nás, jak dny nového liturgického roku prožijeme s našimi nejbližšími.
Řekněte o této připravované aktivitě i rodinám ve svém okolí a povzbuďte je k zapojení do modlitby v jejich rodinách.
 Markéta Matlochová
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Seminář „Poselství křesťanských Vánoc“

Přehled velehradských akcí
v listopadu 2017

Zveme všechny, kdo se chtějí zapojit do služby lektorů programu Vstupy do škol s náboženskou tématikou, na úvodní seminář
s názvem Poselství křesťanských Vánoc. Tento program je první
ze série vánočních programů a přibližuje dětem základní poselství Vánoc. Lektoři se na semináři dozvědí také více o možnostech spolupráce se školami. Seminář bude v úterý 28. listopadu
od 16.30 do 18 hod. v budově kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc.
Zváni jsou nejen učitelé, ale i kněží, pastorační asistenti a další
zájemci z farností, kteří se chtějí podílet na šíření křesťanství našim dětem a mládeži.
Program je akreditován MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání
pedagogů. Seminář je zdarma, malé občerstvení bude zajištěno.

Nabídka seminářů s vánoční tématikou
pro lektory „Vstupů do škol“

Kromě úvodního semináře s tématikou Vánoc nabízíme zájemcům, kteří chtějí představit dětem pravdivé informace o tomto
svátku, individuální školení na téma Vánoc. Mohou si vybrat
z těchto seminářů:
– Tradice křesťanských svátků v okruhu vánoční doby
– Tradice a zvyky vánočních svátků ve světě
– Vánoce a svátky v době vánoční
– Vánoce ve výtvarném umění
– Vánoce v hudbě
Rádi tyto semináře uspořádáme i ve vašich farnostech či děkanátech podle vašich možností po předchozí domluvě.
Více informací poskytne: Helena Polcrová, tel.: 587 405 255,
e‑mail: polcrova@arcibol.cz

Festival duchovní hudby
10. – 12. 11. / bazilika – Mezinárodní přehlídka školních
pěveckých sborů
Seminář duchovního filmu
19. 11. / Sál T. Špidlíka – dokumentární film Jano
Koehler – o obnově křížové cesty na Svatém Hostýně
Literární pouť
25. 11. / kaple Stojanova gymnázia a Zimní sál – mše svatá
a literární beseda nejen o odkazu básníka Jana Zahradníčka
Více informací: www.velehradinfo.cz

Sbírání použitých poštovních známek

Ve farnosti Valašské Meziříčí již několik let shromažďují, odlepují, třídí a pak zasílají použité poštovní známky na pomoc
misiím do zemí třetího světa. Farnost děkuje všem, kdo se do
sbírání známek zapojili a zaslali jakékoli množství známek.
Děkujeme také těm, kteří se podílejí na jejich zpracování před
dalším odesláním. Mše svatá za všechny tyto obětavé lidi bude
sloužena v pátek 22. prosince v 6.30 hod. v kostele Nanebevzetí
Panny Marie ve Valašském Meziříčí.
Známky můžete i nadále posílat na adresu: Římskokatolická
farnost, Křížkovského 8/60, 757 01 Valašské Meziříčí

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
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 modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné
sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství.
Zde v biskupské kapli Panny Marie bude na všechny tyto úmysly
sloužena každý čtvrtek mše svatá.
Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800
(tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání
prosby na e‑mailovou adresu: rodina@arcibol.cz (prosby nebudou nikde zveřejněny).

CENTRUM PRO KATECHEZI
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. 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.

Nabízíme poradenství

Manželské, rodinné i osobní poradenství – Mgr. Marie Linhartová
Poradenství pro děti, náctileté a jejich rodiče – Mgr. Barbora
Ševčíková
Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová
Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela
Řezníčková
Poradenství pro rodiče – Bc. Marcela Anežka Kořenková

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

Den otevřených dveří
v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Arcibiskupské gymnázium zve všechny zájemce na Den otevřených dveří, který se koná v sobotu 2. prosince od 9 do 12 hod.
Návštěvníkům
bude k dispozici
vedení školy, učitelé jednotlivých
předmětů, vychovatelé
domova
mládeže i školní
kaplan. Bude možno si prohlédnout
prostory
školy,
odborné učebny,
knihovnu, školní klub, domov mládeže i školní kaple. Zajímavosti z fyziky, chemie a biologie představí studenti v laboratořích těchto předmětů. Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži mohou studovat žáci, kteří ukončili 7. nebo 9. třídu základní
školy. Škola poskytuje ubytování nejen dojíždějícím studentům
gymnázia, ale také studentům ostatních středních škol v Kroměříži.

Bohoslužby na Svatém Hostýně

V zimním období 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.

Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně

Mše svaté na Štědrý den: 7.15, 9.15 a také v 15.30 hod.
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme
v neděli 31. prosince 2017.
Mše svaté: 7.15, 9.15, 11.15 a ve 24.00 hod. Před půlnoční mší
svatou ve 22.30 hod. je modlitba růžence, ve 23 hod. adorace
a ve 23.45 hod. Te Deum a sv. požehnání.

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.

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
Evangelium na každý den 2018
Knížka kapesního formátu chce být
každodenním průvodcem pro ty,
kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelijní úryvek příslušného dne je
doprovázen krátkým komentářem.
Autorem komentářů na rok 2018
je papež František. Evangelium dne
je uvedeno v plném znění. Nechybí
však odkaz na ostatní liturgická čtení a informace o slavnosti svátku či
památce daného dne.
Brož., 479 str., 99 Kč, lze zakoupit i s plastovým průhledným oba‑
lem za 20 Kč
Michel Remery – Tweetuj s Bohem
Kniha odpovědí na skutečné otázky mladých lidí. Každé téma
je přehledně zpracováno na
jednu dvoustranu s odkazy
na další studium Katechismu
katolické církve a katechismu pro mládež YOUCAT.
Propojeno s mobilní aplikací
a webovou stránkou.
Jedná se o druhé, přepracované a doplněné vydání.
Brož., 436 str., s barevnými fo‑
tografiemi, 350 Kč + aplikace
zdarma ke stažení

Listopadový Nezbeda a Cvrček
V listopadovém výtisku Nezbedy naleznou čtenáři mimo jiné
první díl komiksu Nositelka poselství ze života sv. Kateřiny Labouré, povídku ze života Stříbrné nohy, skutečný příběh z naší
nedávné historie Bitva o hrad a kreativní příběh Žij a nechej žít,
v němž si čtenáři mohou zvolit vlastní pokračování i zakončení.
Listopadový Cvrček učí malé čtenáře, že žádné dvě děti nejsou
stejné, a jejich rodiče, aby podporovali jejich jedinečnost.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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A K T UA L I T Y
Druhý generální vikář

Olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner jmenoval k 1. 10. 2017 Mons.
Mgr. Antonína Baslera (1956), pomocného biskupa olomouckého, druhým
generálním vikářem olomoucké arcidiecéze.
Zároveň ho jmenoval členem Kněžské rady, Sboru poradců a pastorační rady
olomoucké arcidiecéze.
 (aco)

Setkání nemocničních
kaplanů

Ve dnech 1. až 4. října 2017 proběhlo na Velehradě již třináctý ročník podzimního republikového setkání nemocničních kaplanů, kterého se zúčastnilo
také několik dobrovolníků v pastorační
péči ve zdravotnictví. Exerciční dům
Stojanov přivítal celkem 73 účastníků.
První den setkání patřil duchovní obnově, kterou vedl P. Vítězslav Řehulka,
farář v Ostravě‑Zábřehu a kaplan Mobilního hospice Ondrášek. Ve svých promluvách hovořil o službě nemocničního kaplana, kdy každá laskavost nemocnému je
službou přímo Kristu.
Odborný program setkání byl věnován tématu „Motivace nemocničního
kaplana ke službě a nabídka metod k rozvíjení doprovázení pacientů nemocničním kaplanem“.
Michal Umlauf moderoval práci ve
skupinkách, které se zamýšlely nad otázkami: Co mi dává sílu ke službě nemocným? Co mě motivuje při práci s nemocnými? K čemu směřuje moje služba? Jak
rozumím evangelizaci? V čem vnímám
svou službu pomoci ke spáse?
Na přednášku Marie Opatrné nazvanou „Vztah lékař – pacient na začátku
21. století a vliv kaplana na tento vztah“
navázala opět práce ve skupinkách, ve
které se účastníci zabývali otázkami:
Jakou formou/jakým způsobem spolupracuje nemocniční kaplan se zdravotníky?
Jak hodnotí zkušenost z této spolupráce?
Vidí možnosti jak spolupráci zlepšit, zefektivnit?
Součástí setkání byla také valná hromada Katolické asociace nemocničních
kaplanů v České republice, která se zvolila nový výbor a revizní komisi. Dalších pět let ve výboru budou pracovat
Michal Hrnčiarik (předseda), P. Leo Zerhau (místopředseda), P. Václav Tomiczek
(pokladník), Marta Hošťálková (sekretářka) a P. Damián Němec. Dalšího člena,
Ondřeje Doskočila, pak jmenoval Mons.
Jan Baxant, delegát KANK v ČR.
 Marta Hošťálková

Věřící v katedrále slavili sv. Václava
i výročí spojená s arcidiecézí

V zaplněné katedrále v Olomouci věřící 28. září 2017 oslavili svátek sv. Václava,
patrona tohoto chrámu i celé arcidiecéze, a spolu s ním také pouť veřejných činitelů. Zároveň si připomněli dvě významná výročí: 240 let od povýšení olomouckého
biskupství na arcibiskupství a 25 let od jmenování arcibiskupa Jana Graubnera do
čela arcidiecéze.
Slavnostní atmosféru bohoslužby, kterou celebroval arcibiskup Graubner společně
s emeritním pomocným biskupem Josefem Hrdličkou a sedmnácti kněžími, dotvořil
také početný zástup ministrantů. Ti se v katedrále shromáždili, aby zde mší svatou zahájili florbalový turnaj o pohár sv. Václava.
Arcibiskup Graubner ve své homilii připomněl duchovní spojení věřících v Olomouci s poutníky, kteří ve stejnou dobu slavili sv. Václava při národní pouti ve Staré
Boleslavi.
„S vděčností hledíme na moudrého vládce naší země, který přes tisíc let vládne spolu
s Kristem v nebeské slávě. Jeho prosíme o přímluvu za vládce našich časů, aby jako on
hledali skutečnou moudrost,“ řekl poté a pokračoval: „Kéž svatý Václav vyprosí našim
politikům moudrost, aby hledali skutečné dobro společnosti. Kéž vyprosí všem voličům
dar moudrosti při rozhodování, komu svěřit důvěru. Kéž vyprosí veřejným činitelům,
aby dokázali spojit rodinný život s životem veřejným a pečovali o své rodiny, a tak mohli
být druhým příkladem.“
Zmínil poté i dvě výše uvedená výročí, která si věřící olomoucké arcidiecéze v tento
ten připomínali, a ve vzpomínkách se vrátil k okamžikům, kdy se ujímal arcibiskupského úřadu. „Řekl jsem tehdy, že spolu se svými spolupracovníky a s vámi se všemi chci
být stále více zahleděný do krásy Božího města; chci se dívat na Boží plány a realisticky
hodnotit současný stav stavby na tomto kousku staveniště, kterým je diecéze. Ptal jsem
se věřících, zda chtějí pracovat na svém vlastním posvěcení a nasadit se pro budování
Božího království na zemi, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Katedrálou zahřměl
souhlas, který byl pro mne velkým povzbuzením.“
Ačkoli by podle olomouckého arcibiskupa bylo možné zpytovat svědomí a dělat inventuru splněných úkolů, je zároveň mnoho důvodů k vděčnosti. Výročí však nevedou
jen k pohledu zpět, ale také dopředu, do budoucnosti. „Tato země bude mít skvělou budoucnost, jestli se svatost stane programovým heslem každého z nás,“ uvedl arcibiskup
Graubner a dodal: „Lidé jsou natolik svatí, nakolik vpustí Boha do svého života, nakolik
mu důvěřují a nechají se jím vést. V tom vidím jasný úkol pro čas, který máme před
sebou.“
Lékem na řadu neduhů společnosti může být podle něj nezištná služba lásky.
Své kázání uzavřel slovy: „Kéž svatý Václav vyprosí svým ctitelům odvahu otevřít se
Bohu lásky a nezištnou službou budovat svatováclavský národ jako lid plný naděje.“
 Jiří Gračka

Snímek Pavel Langer / Člověk a víra

OLDIN • 11 / 2017

ZPRAVODAJSTVÍ

Františkánky otevřely v Olomouci
nový formační dům

Nové prostory pro setkávání, formaci, přednášky či ubytování v univerzitním
městě otevřely 30. září 2017 olomoucké sestry františkánky. Dům s názvem Tõde
(hanácky lze číst jako to de) se tak stal novým sousedem zavedené kavárny s estonskými specialitami (ÕDE). Požehnal jej nově jmenovaný olomoucký pomocný
biskup Mons. Antonín Basler. Projekt vznikl díky kooperaci dalšími církevními
subjekty jako plod tzv. církevních restitucí.
Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka
z Assisi si v nově otevřených prostorách přejí navázat na činnost sedm let fungující
kavárnu v Hrnčířské ulici, která je pro ně jakýmisi otevřenými dveřmi do kláštera a do
své komunity sester. Formační dům má být jejich nabídkou prostoru k duchovnímu odpočinku a sdílení evangelia s druhými.
„Nový formační dům je jedna z forem prožívání naší spirituality přijetí a smíření.
Nabízíme zde zázemí, ale i své otevřené srdce,“ deklarovaly při otevření provozu sestry.
Objekt má kapacitu 24 lůžek ve 13 pokojích s vlastním sociálním zařízením. Při
utváření duchovního programu v domě budou sestry úzce spolupracovat se zdejší pobočkou jezuitského Centra Aletti. Důležitá je i spolupráce s dalšími čtyřmi řeholními
společenstvími, která, spolu se sestrami františkánkami, zafinancovaly rekonstrukci
prostředky z tzv. finanční náhrady za historický církevní majetek, který nemůže být vydán v končícím procesu tzv. církevních restitucí.
Slavnostnímu otevření předcházely dva roky příprav a realizace rekonstrukce objektu v historickém centru města, které je druhou největší památkovou rezervací u nás.
Tento nový formační dům naleznete v klidné části města, na hradbách s výhledem do
jednoho z proslulých olomouckých parků (tzv. Michalský výpad); nedaleko je samotné
centrum jedné z hanáckých metropolí, univerzita nebo kněžský seminář.
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Nový blahoslavený –
mučedník komunismu
Titus Zeman

V Bratislavě byl 30. září 2017 blahořečen salesiánský kněz Titus Zeman,
který byl za komunismu pronásledovaný, strávil několik let v československých věznicích a zemřel v roce 1969.
Bohoslužbu pro 25 tisíc věřících a 500
kněží slavil prefekt Kongregace pro
svatořečení kardinál Angelo Amato.
Světce, jehož liturgická památka byla
stanovena na 8. leden, připomněl v neděli 1. října také papež František. Českou biskupskou konferenci na slavnosti
zastupoval olomoucký arcibiskup Jan
Graubner spolu s ostravsko-opavským
biskupem Františkem Lobkowiczem.

 František Jemelka

Zemřel P. Jozef Berec

Ve věku 90 let zemřel 25. září 2017 v Nitře na Slovensku P. Jozef Berec, SVD,
bývalý dlouholetý farář ve Valašské Polance.
Zesnulý kněz pocházel z Nitrice v okrese Prievidza, kde se narodil 9. prosince 1926. V roce 1946 vstoupil do Společnosti Božího Slova (SVD). Noviciát absolvoval ve Spišském Štiavniku a první řeholní sliby složil 8. září 1948. Po noviciátu nastoupil základní
vojenskou službu, kde ho zastihla tzv. „Barbarská noc“, při které
v noci z 13. na 14. dubna 1950 přepadli příslušníci komunistické Státní bezpečnosti, SNB a Lidových milicí kláštery a zařízení
nejpočetnějších řeholí v Československu, čímž začala likvidace
klášterů a mužských řeholí. Tato násilná akce na dlouhou dobu
pohřbila úmysly mladého řeholníka stát se knězem. Teprve Pražské jaro 1968 mu umožnilo přihlásit se na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu
v Olomouci, kde také 1. července 1972 přijal kněžské svěcení z rukou litoměřického
biskupa ThDr. Štěpána Trochty. Nastoupil jako kooperátor do Bílovic, odkud přešel
k 1. 10. 1974 jako administrátor farnosti Lešná. Od 1. 2. 1975 působil jako duchovní
správce ve Valašské Polance. Od března 2013 odešel na odpočinek do Misijního domu
v Nitře na Kalvárii.
Pohřební obřady za zesnulého kněze se konaly 29. 9. 2017 v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Nitře, kde byl pohřben na hřbitově sv. Cyrila a Metoděje. Pohřební obřady zde vykonal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
 Josef Pala

Nová diecézní ředitelka
Papežských misijních děl

Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner jmenoval k 1. 10. 2017 ředitelku Církevní základní školy v Kroměříži RNDr. Olgu Loučkovou novou diecézní ředitelku Papežských misijních děl v olomoucké arcidiecézi.
 (aco)

Adventní duchovní obnova VIR v kněžském semináři

O víkendu 1. až 3. prosince se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském
semináři v Olomouci adventní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do
35 let. Obnovu povede P. Marcel Javora, farář farnosti Brno-Komín. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese: www.knezskyseminar.cz/vir  P. Pavel Šupol

„Blahoslavený Titus Zeman se může
definovat jako mučedník za povolání. On
miloval své salesiánské a kněžské povolání
a toužil, aby i jiní mladí prožívali ve svobodě sen svého zasvěcení se Pánu,“ řekl při
mši na prostranství u kostela Svaté rodiny
kardinál Amato. Připomenul tak události
ze života kněze, které se mu nakonec staly osudnými: v 50. letech pomohl převést
dvě skupiny bohoslovců z komunistického Československa do Itálie, aby zde tito
mohli vystudovat. Při třetím přechodu
hranic byl zatčen a odsouzen k 25letému
vězení za údajnou špionáž a velezradu.
Titus Zeman strávil celkem třináct
let vězení a nucených prací v Bratislavě,
Leopoldově, Ilavě, Mírově, Valdicích a Jáchymově s jeho pověstnou „Věží smrti“.
„Z otce Zemana se stal MUKL, tedy muž
určený k likvidaci. Silné ozáření, vyčerpání a vědomí, že jste člověkem na odstranění jako nějaký hmyz, dělaly z takzvaného
pracovního tábora skutečný vyhlazovací
tábor,“ řekl italský kardinál, podle kterého však „křesťané v této atmosféře skutečného pronásledování ukázali, že láska
je silnější než nenávist a pravda nakonec
zvítězí nad lží“.
 (čbk)
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Návštěvníky Romské poutě neodradil ani déšť
Bohatý kulturní a duchovní program přivábil i přes deštivé počasí v sobotu 16. září na
Svatý Kopeček u Olomouce na 250 účastníků.
Přibližně 50 poutníků se vydalo dopoledne
listnatou alejí ze Samotišek vzhůru k bazilice
Navštívení Panny Marie. U Wolkerova kříže na Svatém Kopečku u Olomouce přivítal
poté účastníky první římskokatolický kněz
romského původu Vojtěch Vágai. Letošní
pouť nabídla interaktivní mši za spoluúčasti
dětí, malé romské muzeum i oblíbené placky
„čurďi marikľi“. K tradičním romským symbolům – vlajce, chlebu, solničce, srdci, houslím a holubici, přibyly nové – růže a prsten.
„Pomáhej nám, Pane, nalézat sílu k odpuštění ve vztazích a k překonání předsudků, které nám brání přiblížit se druhým,“ modlili se
účastníci za všechny putující po Zemi.
Snímky Jiří Kopáč

Poutnická zastavení s růží

Motto letošní pouti „Kořeny – rodina – smysl“ provázelo dopolední putování
od jednotlivých zastavení až po odpolední
kulturní program v ambitech baziliky. Vystupující taneční soubory si předem připravily ztvárnění jednoho z témat: střípky
z historie Romů, romské tradice, význam
rodiny, slova a hledání smyslu života.
Nabyté zkušenosti z rozjímání nad náměty symbolizovala vždy jedna růže, kterou
měli poutníci za úkol na každém z pěti
stanovišť najít. „V průvodu šla s námi
i malá holčička v bílých šatech, která růže
nesla. Kytici pěti růží jsme pak přidali
k obětním darům mezi další tradiční romské symboly,“ vysvětlila Adéla Adámková,
organizátorka Romské pouti za Charitu
Olomouc.

Pane, přijmi naše dary

Obětní průvod a přímluvy probíhají vždy ve znamení kladení typických
romských symbolů na oltář: děti přinášejí romskou vlajku jako obraz putování
po širé zemi pod modrým nebem, chléb
je poděkováním za všechny dary, které
z Boží ruky dostáváme, sůl je připomenutím Kristových slov: Vy jste solí země.
„Pane, přinášíme ti housle, protože
skrze hudbu můžeme mluvit o své bolesti
i radosti a setkávat se se všemi lidmi v porozumění beze slov, odevzdáváme ti naše
srdce, které pro tebe bije a holubici míru
jako symbol naší touhy, aby ustaly všechny křivdy, vzájemná nesnášenlivost a nenávist. Pane, přinášíme ti tyto růže jako
symbol naší pouti. Prosíme tě, Pane, ať
naše děti rozkvetou z poupat do své plné

krásy a lásky k druhým lidem. Přinášíme ti
tento prsten, symbol naší pouti, kdy ctíme
tradice, vážíme si slova, tvoříme rodinu.
Prosíme tě, Pane, o milost předat našim
dětem to nejlepší z nás, prosíme o pomoc
nést naše dědictví hrdě a přitom pokorně,“
zněly přímluvy 19. ročníku Romské poutě.

Romské „čurďi marikľi“

Úctu k romským tradicím vyjadřoval i obraz stromu, který s sebou přivezl
Vojtěch Vágai: „Stromy nám poskytují
kyslík, listí, stín, plody a smyslem rodiny
jsou také plody, ovocem rodiny je láska,
radost,“ přiblížil nejmenším kněz. Děti
se aktivně zapojily a na větve stromu dokreslily listy představující jejich vlastní
rodinu. Po bohoslužbě následovalo bohaté kulturní vyžití v ambitech za bazilikou.
Na pódiu se vystřídaly taneční soubory
a hudební kapely. Za poznáváním romských tradic zvalo návštěvníky improvizované charitní muzeum romské kultury, které připravily pracovnice střediska
Khamoro spolu s dobrovolníky. Účastníci tak zhlédli průřez historií Romů od
příchodu z Indie přes období kočovnictví
a rozvoje tradičních romských řemesel,
jako je košíkářství, kovářství, až po současnost. Největší úspěch však zaznamenaly tradiční romské placky „čurďi marikľi“. „Marikľi jsou podobné arabskému
chlebu, vyrábí se z mouky a vody a každá rodina je konzumuje s něčím jiným,
někdo je dělá tlusté, někdo tenké… Bylo
úžasné sledovat, jak se do jejich výroby se
svými dětmi zapojili i otcové a maminky si
navzájem předávaly zkušenosti a recepty,“
líčila Adéla Adámková.  Eva Štefková
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Pozůstalí zavzpomínali na své blízké.
Hospic si připomíná i 15. výročí
Každý den po práci zajít do Hospice na Svatém Kopečku
u Olomouce a podporovat a dodávat sílu manželovi. Takto vypadal život paní Jarky z Olomouce dlouhého půlroku, v době, kdy
její muž „balancoval“ na hranici života a smrti. Pak nastal zvrat.
„V hospici jsme se procházeli nebo jsem mu předčítala. Pak
jsem přinesla fotoaparát, a když na tom byl lépe a vyvezli ho na
sedačce na terasu, fotil si okolí. V hospici se mu velmi věnovali, docházel za ním i pan farář a vedli diskuze o životě. Také ho
navštěvovala dobrovolnice, paní z rozhlasu. Přestože dožíval
v hospici, svůj život prožíval a já na něm začala vidět zlepšení.
Dokonce se vrátil domů. To bylo fajn,“ vzpomíná paní Jarka. Její
muž se vydal i na prohlídku do rozhlasu. To, co mu dobrovolnice
vyprávěla o své práci u lůžka, nyní viděl na vlastní oči. A pak se
nemoc vrátila. Celý scénář se opakoval. Jarka každý den po práci
docházela do hospice, kde vždy přespala a ráno mířila zase do
práce. „Tentokrát to trvalo jen týden. Bylo to kruté, ale myslím si,
že v závěru svého života můj muž začal věřit v Boha a s tím, co se
děje, se smířil,“ dodává paní Jarka.
Také ona se zúčastnila v říjnu vzpomínkového setkání těch,
jejichž blízcí v Hospici na Svatém Kopečku u Olomouce zemřeli.
Hospic toto setkání pořádá každý rok vždy na jaře a na podzim,
paní Jarka sem zavítala potřetí.
„Ráda se sem vracím a setkávám se s lidmi, kteří se mému
muži tolik věnovali,“ uzavírá paní.
Kapli v hospici vyplňuje přes čtyřicet návštěvníků, nechybí
ani někteří obyvatelé hospice a personál. Úvodní řeč ředitele hospice Jiřího Borika se tentokrát nese ve svátečním duchu. Hospic
totiž v listopadu slaví 15 let od svého vzniku.
„Zřídit hospic byla myšlenka otce arcibiskupa. Uskutečnil ji
bývalý ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Jindřich Suchánek.
Největší tíha však padla v začátku na první ředitelku, mou předchůdkyni, Janu Vážanovou. Vážím si toho, co pro hospic udělala.
Děkuji i pracovníkům a dobrovolníkům a také vám, že jste nám
svěřili do péče své blízké,“ promlouvá Jiří Borik k pozůstalým.

Živme touhu po životě, naději…

Mše svatá může začít. Slouží ji otec Bernard, který se zamýšlí
nad tím, proč pláčeme, kdy odcházejí naši blízcí. „Pláčeme z tou-

hy po životě, která je v nás. Pláčeme proto, že nám náš blízký
bude chybět, je to smutek nad námi samotnými. Kdo jste opuštění, živte tu touhu po životě, naději…“ Otec Bernard ujišťuje přítomné, že tu nikdo není náhodou a že ti, kteří žili dobrým životem, jdou do lepšího. Zároveň vybízí své posluchače, ať žijí svůj
život nejlépe, jak umí. „Buďme vděční, děkujme za to, co se nám
děje. Máme duši dítěte, které očekává, že ten zodpovědný vše zařídí. Proto Ježíš říká: Buďme jako děti,“ říká dál otec Bernard.
Po mši zazní v prostoru kaple verše Jitky Dobrovítovské
a Ludmily Nováčkové. Autorky se nechaly inspirovat tím,
co v hospici prožily při doprovázení umírajících a pozůstalých.
Na tomto setkání nabídnou přítomným u příležitosti výročí hospice novou sbírku veršů s názvem „Krajina smíření“. Účastníci
setkání tak budou jedni z prvních jejích čtenářů. Knížka dostanou darem.
„Anonymními spolutvůrci některých veršů jsou i lidé z řad
nemocných a pozůstalých, kteří v hospici pobývali. Když jsme
s psaním začínali, nenapadlo nás, že tu budeme před vámi stát
a recitovat i za 14 let,“ sděluje po skončení kulturního programu
Jitka Dobrovítovská. Nejdříve v hospici vykonávala dobrovolnickou službu, následně pracovala jako recepční, asistentka pro klienty, pak jako pracovnice v přímé péči u lůžka. K dobrovolnictví
se poté znovu vrátila.
 Karolína Opatřilová

Čeští dárci mohou chystat „Vánoční balíčky“.
Přes Charitu letos obdarují 341 dětí z Ukrajiny
Roman chodí do 8. třídy, ale vypadá na páťáka. Žije na ukrajinském venkově ve velmi chudé rodině. Ta nemá peníze na jídlo,
a proto má chlapec poruchu růstu. Bydlí v chátrajícím bytě pouze s maminkou, která nemá práci, a mladší sestrou a bratrem, který se
narodil s Downovým syndromem, a v zimě nemají čím topit. Velkou radost dělá chlapci každý rok „Vánoční balíček“. Posílají mu ho
čeští dárci prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO). Balíček těší i jeho sourozence, se kterými se vždy rozdělí. Dárci
pošlou balíčky chudým ukrajinským dětem i letos, Charita má na seznamu 341 potřebných dětí.
Lidé, kteří by rádi pomohli či potěšili ukrajinské děti, si mohou vybrat konkrétní dítě po domluvě s Charitami v olomoucké
arcidiecézi. Bližší informace se dozví i na webu: www.acho.charita.cz
Přes banner „Vánoční balíček“ se dostanou na seznam dětí, kde se dozví, kolik je jim let a jakou velikost oblečení či obuvi mají.
„Poslat mohou vše, co udělá dětem radost, kromě cukrovinek a potravin, které v balíčku být nesmí. Balíček pro jedno dítě by měl
obsahovat pouze nové věci, a to v hodnotě asi 1 000 korun,“ uvedl šéf humanitárního oddělení ACHO Martin Zamazal. Dárci balíčky
předají Charitě, se kterou se domluvili, nejpozději do 4. prosince. V prvním lednovém týdnu pak pracovníci ACHO osobně rozdají
dárky dětem na Ukrajině.
Balíčky putují každý rok k dětem z dětských domovů a sociálně slabých rodin do Bortnik, Kolomyji, Ternopilu a Lopatynu.
 Karolína Opatřilová
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Obnovené webové stránky katechetického centra
Webové stránky Centra pro katechezi
olomoucké arcidiecéze, které můžete navštívit na adrese www.katechetiolomouc.cz,
prošly za posledních několik měsíců nemalými změnami. Ty se pro uživatele týkaly především doplnění a systematizace
materiálů, které jsou zde k dispozici ke
stažení či prohlížení. Nejedná se pouze
o soubory, které mají pomáhat při výuce náboženství, ale nachází se zde také
množství textů a inspirací pro širší farní
pastoraci nebo i osobní využití. Tyto materiály jsou současně neustále obnovovány a přidávány.
Materiály na webových stránkách
Centra pro katechezi se dělí do sedmi
základních oblastí: Rubrika Katecheze dospělých obsahuje sekce Katecheze
o modlitbě (ve Starém a Novém zákoně),
Katecheze o liturgii a Devět prvních pátků.
Texty z této rubriky je možné využít ke katechezím na společenství dospělých nebo
mládeže, ale také je možné si je rozjímat
soukromě. Zvláště poslední z nich – Devět prvních pátků – nabízí pomoc k osobnímu hlubšímu prožití této pobožnosti.
Rubrika Katecheze dětí je jednou
z nejrozsáhlejších oblastí webových stránek. A je zdrojem materiálů a inspirací
pro všechny, kdo jakkoliv pracují s dětmi
ve farnosti. K nejnovějším programům
patří program Mystagogie – jedná se
o metodiky pro setkávání s dětmi 4. a 5.

třídy, jejichž účelem je, aby děti hlouběji
pronikaly do tajemství eucharistie ale také
do společenství církve. K podobnému
účelu slouží také program Devět prvních
pátků. Dále je zde možné najít zpracované
scénáře pro adorace dětí nebo množství
písní (textů i notových zápisů) v podsekci
Hry a písně. Lze si zde také zahrát několik
jednoduchých počítačových her (puzzle,
karty…). Dále je zde odkaz na stránku
Katecheze dobrého pastýře, což je katechetický koncept, který se věnuje uváděním dětí ve věku 3 až 12 let do modlitby,
liturgie a Božího slova. A pod posledním
odkazem najdete scénáře pro tzv. kázání
pro děti.
Rubrika Výuka náboženství obsahuje
metodické materiály pro výuku náboženství na druhém stupni, prozatím se jedná
o tematické cykly: Církev a Boží slovo.
A současně zde nabízíme materiály, které
byly vypracovány na katechetickém centru v Hradci Králové za účelem tzv. vstupů
do škol a je možné je příležitostně využít
také ve výuce náboženství. Tyto materiály
nesou název Křesťanské dědictví.
Nově zde máme zařazenou rubriku
Katecheze mládeže, která obsahuje několik metodických materiálů a inspirací
pro společenství mládeže.
Tradiční součástí webu je další sekce,
která nese název Liturgický rok. Zde aktuálně doplňujeme a inspirační materiály

k adventu, Vánocům, postní době, Velikonocům, o svatodušním a mariánským
svátkům.
Zato rubrika Svátosti je postupně
redukována a její materiály pro lepší přehlednost převedeny do předchozích rubrik.
Na závěr rubrika Filmy obsahuje seznam a recenze filmů, které jsou na katechetickém centru k zapůjčení.
Ať už jste mladí, starší nebo nejstarší,
můžete vždy zabrousit na webové stránky
Centra pro katechezi a možná zde naleznete povzbuzení ve věcech, které už znáte, nebo nové informace o věcech, které
jsou vám zatím skryty.
 Ondřej Morcinek

Adventní program pro děti: Společně za Ježíšem
Na světě nejsme sami. Náš život je utvářen vztahy a každý potřebujeme žít ve společenství s druhými lidmi. Díky programu, který
vytvořilo Katechetické centrum v Olomouci si tuto skutečnost budou moci děti uvědomovat právě v průběhu letošní adventní doby.
Při společném putování za Ježíšem do Betléma se děti mohou naučit, že na této cestě nejsou samy a svým jednáním mohou přizvat i ty, na kterých jim záleží. Pomocí jednoduchých aktivit budou mít možnost pracovat samy na sobě, na svých vztazích v rodině,
s kamarády i na svém vztahu s Bohem. Při mši svaté nebo v kruhu rodiny se děti dozvědí hlavní poselství nedělních evangelií, které jim
dá podnět, jak toto slovo uvádět do života. Pomáhat jim v tom může i obrázek betlémské stáje, která se postupně zaplní jednotlivými
postavami tak, aby na Vánoce byla plná. Pro každého je tam místo.
Celou metodiku si můžete přečíst a stáhnout na stránkách: www.katechetiolomouc.cz
 Ludmila Němcová

Konference o mládeži

Sekce pro mládež ČBK a Asociace křesťanských spolků mládeže, z.s., pořádají ve
dnech 7. až 8. prosince již 22. konferenci o mládeži v Češkovicích u Blanska. Téma:
Lidské a duchovní doprovázení mladých a vedení k volbě povolání a Synoda o mladých
lidech. Také budou představeny výsledky průzkumu, který byl uskutečněn mezi mladými během CSM 2017 v Olomouci.
Cílem konference je: setkání lidí zodpovědných za pastoraci mládeže, vzájemné
poznání, reflexe činnosti, inspirace a hledání nových cest, nové impulzy z prostředí
mladých lidí. Vše, co zazní v souvislosti se synodou pak bude předáno kompetentnímu
biskupovi. Přednášející: P. Petr Vaculík, SDB – salesiánský provinciál, P. Roman Dvořák srovnání doprovázení mládeže ve farnosti a v diecézním centru života mládeže,
sestra Vilma – doprovázení mladých dívek vstupujících do řehole, Mgr. Jan Košárek
– ředitel Arcibiskupského gymnázia Kroměříž. MUDr. Marie Fridrichová – vedoucí
střediska Rodina, Ostrava. Mgr. Jiří Zajíc, skaut, katolický pedagog a publicista.
Bližší informace na webu: www.cirkev.cz/mladez
Přihlášení do 21. listopadu na e-mailu: brabcova@cirkev.cz
 čbk
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Ze života našich bohoslovců
Růžencová pouť v Uherském Brodě

Stalo se již tradicí, že bohoslovci druhého ročníku společně se svým představeným
knězem přijíždějí na Růžencovou pouť do Uherského Brodu. Letos jsme se společně
s poutníky i místními farníky v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie pomodlili
růženec s krátkými zamyšleními, po kterém následovala mše svatá, kterou sloužil P. Pavel Stuška, náš nový rektor. Poté nás otec Pavel krátce představil a bohoslovec Jan Kříž
stručně promluvil o své cestě do kněžského semináře. Nakonec jsme zazpívali mariánskou píseň Korunovaná hvězdami, a zbyl i čas pozdravit známé, kteří přišli.

Snímek Dominik Novák / Člověk a víra

Na tuto pouť máme krásné vzpomínky díky vřelému přijetí místními lidmi, příjemné
cestě v dobré společnosti a Božímu požehnání, kterým nás Pán provázel.

25 let misijního působení
Antiochie

Poslední zářijový den se dvojice bohoslovců vypravila na Svatý Kopeček u Olomouce, kam se tento den sjelo i několik
kněží, mladých a také množství rodin. Při
mši svaté, kterou sloužil P. Kamil Obr spolu s několika dalšími kněžími Antiochie,
zde společně poděkovali za čtvrtstoletí
misijní aktivity Antiochie. Ta mimo jiné
některým dopomohla k rozlišení povolání
ke kněžství či zasvěcenému životu, jiným
zase do manželství. Primárním cílem této
aktivity je však ukazovat svým životem, že
vztah s Kristem je naší radostí a naplně-

ním. Na 2000 mladých misionářů působilo během 25 let Antiochie na více než 50
místech a rozličnými způsoby ukazovali
cestu ke Kristu. Během sobotního setkání byl dostatek prostoru zavzpomínat na

 Josef Biernát

Exercicie bohoslovců na Velehradě

Ve dnech 11. až 16. září proběhly na Velehradě exercicie pro bohoslovce olomouckého kněžského semináře. Vedoucím duchovní obnovy byl P. Josef Žák, spirituál pražského kněžského semináře. Exercitátor nám nabídl k rozjímání zajímavá duchovní témata,
nechyběla také zamyšlení z všedního života. Velmi podnětné byly promluvy o Písmu
svatém, doplněné o konkrétní zážitky z pastorační praxe. Promluvy na toto téma se staly
pobídkou nejen ke studiu Bible, ale i k rozjímání Písma, v němž se dá nalézt mnoho konkrétních rad i povzbuzení. Zkušený kněz rovněž vyzdvihl společnou modlitbu nad Písmem,
tzv. “lectio divina”. Jak zdůraznil,
farnost formovaná touto modlitbou se časem mění na živé společenství věřících, kterému nestačí
pouze přemýšlet o Bibli, ale které
touží žít podle evangelia. Dále se
přednášející pozastavil u časté
překážky hlubšího náboženského života, u neodpuštění. Cyklus
promluv uzavřela úvaha o svatosti.
Celkový dojem z exercicií je
velmi pozitivní. Exercitátor mluvil o praktických duchovních tématech, nepředkládal
složité a teoretické spekulace. Krásné prostředí Velehradu a starostlivost lidí kolem
ubytování a jídla jen umocnily zážitek a poskytly výborný prostor pro ztišení a vlastní
přemýšlení. Věříme, že duchovní cvičení pro seminář bude povzbuzením nejen v tomto
akademickém roce.		
 Jindřich Hodinka

tato léta, podělit se o zážitky a zkušenosti,
rekapitulovat či předat podněty k dalšímu
rozvoji. Evangelizace je posláním každého křesťana a nemusí to být žádná věda.
Spíš je to životní styl, který vyzařuje v naší
každodennosti, jak ukázala i mnohá svědectví asi sedmdesátky přítomných (více
na webu antiochia.cz).
 Ondřej Talaš
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Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ
LISTOPAD 2017

1. 11. středa
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Všech svatých •
arcibiskup Jan Graubner
2. 11. čtvrtek
		 18.0 0 hod. • Olomouc – dóm – v zpom í n ka Všech
věrných zemřelých • arcibiskup Jan Graubner
3. 11. pátek až 5. 11. neděle
Svatý Hostýn – příprava kandidátů pro trvalé jáhenství •
arcibiskup Jan Graubner
4. 11. sobota
10.00 hod. • Hošťálková – biřmování • biskup Antonín
Basler
10.00 hod. • Prostřední Bečva – biřmování • biskup Josef
Nuzík
5. 11. neděle
10.00 hod. • Špičky – mše svatá a žehnání varhan • biskup
Antonín Basler
10.15 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá a udělení služby
lektora kandidátům trvalého jáhenství • arcibiskup Jan
Graubner
5. 11. neděle až 7. 11. úterý
Svatý Hostýn • konference děkanů • arcibiskup Jan
Graubner, biskup Josef Nuzík a biskup Antonín Basler
11. 11. sobota
11.30 hod. • Olomouc – Clarion – mše svatá pro konferenci
o evangelizaci • arcibiskup Jan Graubner
12. 11. neděle
9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář –
mše svatá s udělením kandidatury jáhenství a kněžství •
arcibiskup Jan Graubner
14. 11. úterý až 17. 11. pátek
Katowice (Polsko) – setkání s biskupy • arcibiskup Jan
Graubner

16. 11. čtvrtek
8.00 hod. • Kroměříž – mše svatá za zesnulé kněze v kostele Panny Marie a konference kněží kroměřížského děkanátu • biskup Antonín Basler
9.00 hod. • Kyjov – mše svatá za kněze a konference kněží
kyjovského děkanátu • biskup Josef Nuzík
18. 11. sobota
9.30 hod. • Lidečko – setkání schol • biskup Antonín
Basler
10.00 hod. • Ostrožská Lhota – mše svatá a svěcení oltáře
• biskup Josef Nuzík
11.00 hod. • Holešov – biřmování • arcibiskup Jan
Graubner
19. 11. neděle
9.40 hod. • Újezd u Valašských Klobouk – biřmování •
arcibiskup Jan Graubner
10.30 hod. • Komňa – žehnání nového komunitního domu
pro seniory • biskup Antonín Basler
10.30 hod. • Štěpánov – mše svatá a žehnání opravených
varhan • biskup Josef Nuzík
21. 11. úterý
Praha – Stálá rada České biskupské konference • arcibiskup Jan Graubner
24. 11. pátek až 26. 11. neděle
Svatý Hostýn – duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské a hasiče • arcibiskup Jan Graubner
25. 11. sobota
10.00 hod. • Zlechov – mše svatá a duchovní obnova •
biskup Josef Hrdlička
26. 11. neděle
10.30 hod. • Strážnice – Panna Maria – mše svatá k ukončení Piaristického jubilejního roku • biskup Antonín
Basler
28. 11. úterý
11.00 hod. • Olomouc – mše svatá pro animátory seniorů •
biskup Antonín Basler

Uzavřeno k 18. 10. 2017
Změna programu vyhrazena

