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Pastýřský list pro první neděli adventní 2017
Drazí přátelé,
vstupujeme dnes do Adventu, který je letos mimořádně krátký. To znamená, že máme málo času na vánoční přípravy, ale nemyslím jen na
dárky a úklidy, ale především na přípravu nového vstupu Spasitele do
současného světa, který potřebuje spásu...
(strana 2)

Mé skautské jméno je Bob a hlásím se do
služby státu
Tak se dá charakterizovat vstup dalšího kandidáta
na prezidentský post Pavla Fischera. Již 20 let prokazuje své schopnosti ve službách státu na národní i mezinárodní úrovni...
(strana 7)

Klára Lőffelmannová po návratu
z Haiti říká: Jsem vděčná, že můžu
dělat tuto práci. Má to smysl
Loni seděla ve zpustošeném kostele a hleděla
do oblak, letos nebe zakryla nová střecha. Co
vše se na Haiti změnilo? A co zůstalo stejné?
Na jedné straně nezájem vlády o obyčejné lidi
a hlad početných rodin a na druhé straně sr‑
dečnost, pospolitost... (strana 10)
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PASTÝŘSKÝ LIST

Pastýřský list pro první neděli adventní 2017
Drazí přátelé,
vstupujeme dnes do Adventu, který je
letos mimořádně krátký. To znamená, že
máme málo času na vánoční přípravy, ale
nemyslím jen na dárky a úklidy, ale pře‑
devším na přípravu nového vstupu Spasi‑
tele do současného světa, který potřebuje
spásu.
Od lidí, kteří se Bohu vzdálili, často
slyším, že prý přestali věřit proto, že se
zklamali, nebo proto, že se nenaplnilo je‑
jich očekávání, když necítili nějaký užitek
ze své zbožnosti. Je mi líto, ale takoví lidé
měli asi hodně mylnou představu o Bohu.
Udělali si z něho služebníčka, pomocníč‑
ka svého štěstí. Vůbec neobjevili jeho ve‑
likost a asi je ani nenapadlo, že největším
štěstím člověka je stát na Boží straně, být
v jeho službě, objevovat jeho velikost, sta‑
vět ho výš než sebe, dávat mu přednost
před sebou. Naopak, kdo objevil Boha,
který podle slov Bible je Láska, ten po
Bohu touží, ten ho chce.
Kdysi jsem se ptal jednoho snouben‑
ce, který měl problém uvěřit v Boha: Co je
pro tebe láska, produkt tvého srdce, nebo
něco, co tě přesahuje a je bez hranic, ale
naplňuje tvé srdce? Jasně prohlásil, že
láska je nekonečná. Tak mu říkám: Právě
nekonečné lásce říká Bible Bůh. Když se
jí otevřeš a budeš milovat nezištně, bude
v tobě sám Bůh. Neuvidíš ho, ale zakusíš.
Tento objev, tuto zkušenost potřebuje
každý z nás. A není těžké ji udělat. Může
to zkusit každý z vás. Stačí dělat skutky
lásky naprosto nezištně. Když miluješ,
Bůh, který je Láska, je přímo v tobě a skr‑
ze tebe dokonce působí, ty jsi jeho spo‑
lupracovníkem a máš podíl uzdravování
světa, na budování Božího království na
zemi.
Díváme
‑li se kolem sebe, musíme
uznat, že se daří mnoho věcí jak v církvi,
tak ve společnosti. A je dobře se z toho
umět radovat a všem, kteří se na tom po‑
díleli, být také vděční. Vděčnost je velice
užitečná, nejen obohacuje, ale i uzdravuje
mnohá napětí a vztahy, ba dokonce zabra‑
ňuje mnoha chorobám. Zároveň musíme
vidět, že není všechno kolem nás v pořád‑
ku, když slyšíme ze všech stran, jak chybí
lidé, jak všude chybí pracovníci, a nepři‑
znaným důvodem je, že už dvacet let se
nerodí dost dětí. Zaměstnavatelé vymíra‑
jícího národa shánějí do práce cizince, ale
ostatní se přistěhovalců bojí. Umíme sice
vydělávat a budovat, ale přestali jsme umět
milovat a nezištně sloužit. Opakujeme

Snímek Dominik Novák

jako mantru, že všechno něco stojí a vše se
musí platit. Já uznávám spravedlnost, ale
vidím vážný problém v tom, že jsme z pe‑
něz udělali boha, který je všemocný a bez
něhož nic nejde. To není křesťanský Bůh.
Biblická moudrost říká, že Bůh je Láska,
která je naprosto nezištná.
Na podzim jsem doprovázel velkou
skupinu poutníků do Lurd. Tam mě za‑
ujali jejich dobrovolníci všech věkových
skupin, nejvíce krásní mladí lidé sloužící
nemocným. Mezi desetitisíci poutníků
bylo ten den až 600 vozíčkářů, o které se
starali dobrovolníci, jejichž aktuální počet
jsem odhadl na více než tisíc. Když jsem
se o ně zajímal, zjistil jsem, že dobrovol‑
ník v Lurdech si platí sám nejen cestu, ale
i ubytování a stravu, že takto slouží každý
rok aspoň jeden týden a k tomu navíc do‑
provází poutníky své diecéze nebo země.
Mladí studenti si musí napřed vydělat na
brigádách, aby měli na bezplatnou službu.
Dospělí si na službu nemocným berou do‑
volenou. Udiveně jsem se ptal, jaká za tím
musí být výchova? Jeden vedoucí mi od‑
pověděl: Naše církev je chudá, my děláme
pro církev všechno zdarma. Ale všimněte
si, že naše společenství je plné života! A já
musím potvrdit, že ten život, tu obrodu,
tam bylo opravdu vidět. Všiml jsem si, že
Lurdy přitahují nejen zjevením a zázraky,
ale i množstvím prokazované lásky.
Nezištná služba z lásky může být
lékem i na nemoci našich rodin a celé

společnosti. Bude‑li v našem životě více
přítomen Bůh lásky, nebude bůh peněz
kazící vztahy a šířící korupci tak silný.
Bude‑li v rodinách důležitější láska než
peníze, určitě přibude dětí a ty dostanou
lepší výchovu, protože na ně budou mít
rodiče více času. Budou psychicky zdra‑
vější a lidsky zralejší, když vyrostou v har‑
monických rodinách. Pak bude mladá
generace zárukou lidské naděje a budeme
mít i dost pracovníků pro různé obory.
Mám upřímnou radost, když slyším i od
lidí nevěřících mnoho chvály na letošní
Celostátní setkání mládeže v Olomouci,
kde se ukázalo tolik krásné mládeže. Ale
taková mládež by neměla být výjimkou!
Taková by měla být většina.
To všechno se může uskutečnit a si‑
tuace se může změnit k dobrému, když
se v obyčejném všedním životě otevřeme
Bohu křesťanů, Bohu lásky, když odmít‑
neme sloužit falešným bůžkům, kterými
se stávají peníze, majetky, požitky či po‑
hodlí a zábava, když se stanou nejvyšším
cílem. Odpočinek je potřebný. Ekonomi‑
ka je nutná a spravedlnost vyžaduje spra‑
vedlivou mzdu, ale ani ta nenahradí to, co
přináší nezištně darovaná láska. Vánocům
říkáme svátky lásky, protože při nich za‑
koušíme mimořádnou blízkost Boha lás‑
ky, který se nám daruje.
Využijme, prosím, adventní dny
k tomu, abychom denně otevírali své oči
a uměli vidět spoustu příležitostí ke skut‑
kům nezištné lásky, jako je odpuštění či
upřímná pomoc i cizím lidem, ochota
trpělivě naslouchat, věnovat čas, předpo‑
kládat dobré úmysly, či jen pozdravit člo‑
věka, kterého nepotřebujeme, dát druhé‑
mu přednost ve dveřích nebo na silničním
přechodu, ohleduplně pustit před sebe
jiné auto… Denně máme mnoho příleži‑
tostí, abychom nechali vstupovat Boha do
našeho světa skrze skutky nezištné lásky.
Boží přítomnost udělá svět krásnějším
a Vánoce budeme pak moci prožívat celý
rok.
Přeji vám mnoho úspěchů v tomto
snažení i hodně radosti z krásných plo‑
dů vaší spolupráce na posvěcování světa.
Děkuji všem, kteří se do zvaní Spasitele
mezi nás zapojí víc, než obvykle. Kéž naše
adventní horlivost připraví skutečnou vá‑
noční radost mnohým.
K tomu každému z vás
ze srdce žehná
arcibiskup Jan
s pomocnými biskupy
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Prosinec 2017 – leden 2018
3. prosinec – Mezinárodní den zdravotně postižených – vyhlášen v roce 1993 OSN
3. 12. 1967 přijal tajně biskupské svěcení Ján Eugen Kočiš, emeritní pomocný biskup
Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v České republice, žijící na odpočinku v Prešově na Slovensku (zlaté biskupské výročí)
5. prosinec – Mezinárodní den dobrovolníků – slaví se z rozhodnutí OSN na počest
těm, kteří dobrovolně pomáhají trpícím
10. prosinec – Den lidských práv – výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv
Valným shromážděním OSN v roce 1948 – slaví se od roku 1950
11. 12. 1947 se narodil v Heřmanicích u Oder Mons. Mgr. Vojtěch Šíma, děkan Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, bývalý dlouholetý rektor Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a emeritní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci (70. narozeniny)
21. 12. 1917 se narodil Heinrich Böll, německý spisovatel, nositel Nobelovy ceny za
literaturu (100 let)
Leden 1968 – Pražské jaro 1968 – začátek obrodného procesu v československé společnosti (50 let)
5. 1. 1948 se narodil František Lobkowicz, biskup ostravsko‑opavský (70. narozeniny)
 (jpa)
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A K T UA L I T Y
Přední evropský teolog
a psycholog získal
v Olomouci čestný doktorát

Jeden z významných evropských
představitelů teologie charity Heinrich
Pompey převzal 25. října 2017 čestný
doktorát Univerzity Palackého v Olo‑
mouci.
Emeritní ředitel Institutu pro charit‑
ní studia a křesťanskou sociální práci na
Univerzitě Freiburg Heinrich Pompey
(1936) se zabývá vý‑
vojem sociální práce
v Evropě a jejím teo‑
logicko-náboženským
přesahem. V roce
2005 stál u založení
Katedry křesťanské
sociální práce Cyrilo‑
metodějské teologické
fakulty Univerzity Palackého (CMTF UP)
v Olomouci, kterou šest let vedl. Čestný
titul doctor honoris causa mu Univerzita
Palackého udělila za významný přínos pro
rozvoj oboru v evropském měřítku a při
budování odborného pracoviště křesťan‑
ské sociální práce na olomoucké teologic‑
ké fakultě.
„Profesor Pompey patří k celosvětově
nejvýznamnějším protagonistům teologie
charity, jeho působení má mezinárodní
dosah. Celé desetiletí věnoval budování
nového pracoviště s obdobným zaměře‑
ním na CMTF UP. Za svůj přínos byl opa‑
kovaně oceněn v Německu i ve Vatikánu,“
uvedl děkan olomoucké teologické fakulty
Peter Tavel.
 Josef Pala

Nový Katalog

V říjnu 2017 byl vydán nový Katalog
arcidiecéze olomoucké, který zaznamená‑
vá údaje k 1. 10. 2017.
Ze statistických dat vybíráme:
Rozloha arcidiecéze: 10 018 km2
Počet obyvatel: 1 376 000
Počet katolíků: 568 000
Arcidiecéze má 21 děkanátů, které
tvoří celkem 418 farností, z nichž je 218
neobsazených.
V olomoucké arcidiecézi působí cel‑
kem 356 kněží, z nichž je 95 kněží řehol‑
ních.
Kněžím pomáhá v duchovní správě 37
trvalých jáhnů.
V olomouckém kněžském semináři
se připravují na kněžství 14 bohoslovců
z naší arcidiecéze. V přípravném ročníku
Teologického konviktu v Olomouci stu‑
dují tři studenti z olomoucké arcidiecéze.
 (jpa)

Arcibiskup Graubner oslavil 25 let v čele arcidiecéze

Čtvrtstoletí od svého nástupu do čela olomoucké arcidiecéze si 7. listopa‑
du 2017 připomněl arcibiskup Jan Graubner. Blahopřání a kytici mu k této pří‑
ležitosti předali při mši svaté
děkani jednotlivých děkaná‑
tů v arcidiecézi, kteří se sešli
při pracovní poradě na Sva‑
tém Hostýně.
Pomocný biskup Josef Nu‑
zík ve své promluvě při boho‑
službě, která byla obětována
na poděkování za pětadvacet
let služby arcibiskupa Graub‑
nera v čele arcidiecéze, zdů‑
raznil, že ono čtvrtstoletí se
skládalo z bezpočtu větších
i menších rozhodnutí. „Někte‑
rá byla výborná, některá třeba
Snímek Michal Hegr
mohla být trochu jiná, za všemi
ale stojí vytrvalá péče o svěřenou diecézi a její lid, při kterém jste stál v dobách radosti
i nesnází,“ uvedl biskup Nuzík.		
 Jiří Gračka

Konference o evangelizaci přilákala stovky lidí

Za účasti zajímavých hostů z ČR i zahraničí a stovek přihlášených účastníků
se 10. a 11. listopadu uskutečnil v olomouckém Regionálním centru druhý ročník
Konference o evangelizaci.
Akci už podruhé uspořádal nadační fond Credo společně s Komunitou Blahoslaven‑
ství pod záštitou pastoračních center olomoucké arcidiecéze a brněnské diecéze a pas‑
toračního úseku ostravsko‑opavského biskupství.
S přednáškami na dvoudenní akci vystoupil například plzeňský biskup Tomáš
Holub, vedoucí evangelizačního centra ve Vídni Otto Neubauer, slovenský kněz P. Ján
Buc nebo P. Vojtěch Koukal a sestra Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenství.
Sobotní mši sva‑
tou celebroval olo‑
m o u c k ý arcibiskup
Jan Graubner a hovořil
při ní o Božím slově.
„Správná evangelizace
začíná přijímáním Bo‑
žího slova do vlastního
života,“ uvedl. Konfe‑
rence je podle něho
povzbuzením k otevře‑
nosti a odvaze dělit se
o poklad víry.
„Misie je pro cír‑
kev tak samozřejmá,
jako léčení pro lékaře.
Nemá to však být přeta‑
hovaná o věřící, ale služba: církev jde k hříšníkům a potřebným. Misionář, který zakusil
Boží milosrdenství, ho dává zakusit druhým. Modlí se nejen za sebe, ale i za svět a vytvá‑
ří společenství v době nemocné individualismem,“ řekl arcibiskup Graubner.
Kromě přednášek a bohoslužeb byly pro účastníky připraveny prezentace několika
evangelizačních projektů, které již fungují a které je mohou inspirovat: Škola křesťan‑
ského života a evangelizace, Kurz Zacheus, Dominikánské letní misie, Vstupy do škol,
Kurzy Alfa a další. V pátek se v rámci programu uskutečnil v katedrále sv. Václava večer
chval s křesťanskou kapelou Lámačské chvály.
První ročník Konference o evangelizaci proběhl loni ve Zlíně a pro mnohé byl kon‑
krétní inspirací, jak vykročit na cestu evangelizace, nebo povzbuzením k vytrvalosti
a hledání nových cest k dnešním lidem.		
 Jiří Gračka
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Otevírání se působnosti Božího slova

Tak by se dala shrnout náplň a atmosféra 15. setkání lektorů Božího slova v Olo‑
mouci. Uskutečňuje se od roku 2007. Na letošním setkání se 21. října sešli lektoři
z 11 děkanátů a 17 farností v počtu 36 účastníků.
Hlavní program setkání vedený P. Petrem Chalupou, ředitelem Českého katolického
biblického díla, spočíval ve společné četbě textu z knihy proroka Nehemiáše (8,1–10).
Společné čtení
a seznamování se
s textem provázely
otázky kladené ot‑
cem Petrem a poté
společné zamyš‑
lení a následující
rozhovory na daná
témata, mj. „Kdy
jsem si naposledy
četl ve své Bibli?“
Jedno ze zamyšlení:
„Mám svou Bibli,
beru ji do rukou
a vracím se k ní?
Kde ji mám? Nebo
také „Jaký význam
má bohoslužba pro náš život?“ Jedna z odpovědí: „Bohoslužba je pro mě pramenem, ke
kterému přicházím, abych se občerstvil, a z kterého čerpám sílu do života. Moje duše
lační po tom slyšet Boží slovo. Nebylo tomu tak vždy. Ta změna přišla právě tehdy, když
jsem začal více do rukou brát Písmo, když jsem se stal lektorem.“
Pokud by některé farnosti měly zájem o ukázkové programy pro vznikající biblic‑
ká společenství, stačí zatelefonovat do Českého katolického biblického díla a domluvit
si termín a otec Petr přijede, aby vedl ukázkový program pro práci s Biblí (kontakt:
http://biblickedilo.cz, tel.: 605 300 466).
Radost ze společné práce s textem Písma svatého prozářila a prostoupila i násle‑
dující slavení mše svaté, kterou v katedrále sv. Václava celebroval P. Chalupa. Potom se
lektoři vrátili na kurii, následovalo občerstvení a vzájemné sdílení.
Závěr setkání patřil novým webovým stránkám http://kulturaslova.cz, hlavně mož‑
nosti poslechu nahrávek nedělního liturgického čtení pod oddělením „Lektoři Božího
slova“. Zde je více informací nejenom ohledně nahrávek a lektorské službě celkově.
Setkání lektorů bylo zakončeno požehnáním P. Josefa Říhy, děkana z Uherského
Hradiště. Další, v pořadí 16. setkání, je plánováno na sobotu 20. října 2018.
 Martina Pavlíková

P. František Lízna převzal cenu Paměti národa

Jedním z letošních laureátů ceny Paměti národa je také jezuitský kněz, disident
a politický vězeň bývalého komunistického režimu v Československu šestasedmde‑
sátiletý P. František
Lízna, který je du‑
chovním správcem
ve farnosti Vyšehor‑
ky u Zábřehu. Cenu
obdržel v den stát‑
ního svátku 17. lis‑
topadu v Národním
divadle v Praze.
P. František Lízna
byl pětkrát vězněn za
protikomunistickou
činnost. V roce 2001
mu byl propůjčen Řád
Tomáše Garrigua Ma‑
saryka za vynikající
zásluhy o demokracii
a lidská práva, o dva
Snímek Lukáš Žentel
roky později mu Nada‑
ce Charty 77 za jeho práci vězeňského duchovního na Mírově udělila Cenu Františka
Kriegla. Je znám svými dlouhými pěšími poutěmi.
 Josef Pala
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V Kroměříži vznikne nová
církevní škola, zaměří se
na lesnictví a zahradnictví

O střední odbornou školu s obory
zaměřenými na lesnictví, zemědělství
a zahradnictví se od příštího školního
roku rozroste nabídka církevního škol‑
ství v regionu. Střední odbornou školu
svatého Jana Boska zřizuje v Kroměříži
Arcibiskupství olomoucké.
Škola, která zahájí výuku 1. září 2018,
nabídne uchazečům tříleté učňovské
obory s maturitní nádstavbou. V prvním
roce otevírá obory Lesní mechanizátor,
Opravář lesnických strojů, Zemědělec –
farmář a Zahradník. V posledním jmeno‑
vaném přitom bude možné vybírat ze tří
zaměření: Zahradník pro pěstování lesa,
Zahradník pro okrasné zahradnictví a Za‑
hradník se zaměřením na vinohradnictví
a vinařství.
„Výběr nabídnutých oborů je daný
možnostmi. Po restitucích církev podni‑
ká v lesnictví a zemědělství, Zlínský kraj
přitom lesnickou školu nemá,“ vysvětlil
zaměření nové školy olomoucký arcibis‑
kup Jan Graubner a dodal: „Na založení
učňovské školy myslím už dlouho, ale do‑
posud nebyly vhodné okolnosti.“
Podle Zdislavy Vyvozilové z arcibis‑
kupského Centra pro školy je cílem nové
vzdělávací instituce umožnit mladým
lidem všestranný osobnostní a profesní
rozvoj v křesťanském duchu, reprezento‑
vaném tradicí katolické církve.
Součástí školy, která využije volné
prostory v budově stávající SOŠ hotelové
a služeb v ulici Na Lindovce, bude také
internát a středisko volného času. Péči
o studenty zde arcibiskupství svěří do ru‑
kou salesiánů Dona Boska.
Souběžně s přípravami na zřízení ško‑
ly také Arcibiskupství olomoucké vyhlási‑
lo výběrové řízení na obsazení pozice ře‑
ditele této nové školy. Nástup do funkce je
možný od 1. února 2018, nejpozději však
1. srpna 2018, přihlášku k výběrovému ří‑
zení je třeba odeslat do 20. prosince 2017.
Podmínky: praktikující katolík / kato‑
lička, vysokoškolské vzdělání pedagogic‑
kého směru a pětiletá pedagogická praxe
ve shodě se zákonem 563/2004 Sb.
K přihlášce je třeba připojit: ověřené
kopie dokladů o vzdělání, životopis, pře‑
hled praxe, výpis z trestního rejstříku, do‑
klad o zdravotní způsobilosti a představu
uchazeče o této církevní škole v rozsahu
do třech stran.
Adresa pro zasílání přihlášek: Arcibis‑
kupství olomoucké, Centrum pro školy,
Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc. Při‑
hláška musí být odeslána do 20. prosin‑
ce 2017, rozhodující je datum doručení.
 Jiří Gračka
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Ocenění bývalého ředitele
Arcidiecézní charity
Olomouc

Mezi devíti oceněnými, kteří získa‑
li Cenu Charity ČR pro rok 2017, byl
také jeden z olomoucké arcidiecéze –
Jindřich Suchánek, vedoucí projektu
pro nemocné s roztroušenou sklerózou
a bývalý dlouholetý ředitel Arcidiecéz‑
ní charity Olomouc.
Jindřich Suchánek byl v letech 1991
až 2002 ředitelem Arcidiecézní charity
Olomouc. Stál u zakládání místních Cha‑
rit a novátorské domácí péče a řídil po‑
moc lidem po katastrofálních povodních
v roce 1997. Inicioval také vznik Hospice
na Svatém Kopečku u Olomouce. V letech

Jindřichu Suchánkovi (vpravo) blahopřeje
prezident Charity ČR biskup Pavel Posád

Snímek Lubomír Kotek

2004 až 2005 byl ředitelem Sdružení Čes‑
ká katolická charita. V současné době řídí
přestavbu bývalého kláštera Milosrdných
bratří v Prostějově pro potřeby pacientů
s roztroušenou sklerózou.
Letošní Ceny Charity ČR se rozdávaly
v pražském Obecním domě 31. října a ob‑
drželi je profesionální pracovníci Charity,
dobrovolníci i charitní podporovatelé.
Ceny Charity ČR jsou udělovány od roku
2008.
 Josef Pala

Zemřel P. Alois Drábek

Ve věku 92 let zemřel 23. října 2017
v nemocnici Milosrdných sester sv. Vin‑
cence de Paul v Kroměříži P. Alois
Drábek, jeden z nejstarších kněží olo‑
moucké arcidiecéze.
Zesnulý kněz pocházel ze Slušovic, kde
se narodil 8. prosince 1924. Kněžské svěcení
přijal 5. července 1949 v Olomouci.
Kněžskou službu začal jako kaplan
v Drahotuších, v letech 1950 až 1954 byl
administrátorem v Tršicích, potom pro‑
vizorem ve Velkém Týnci (1954–1960),
odkud přešel jako administrátor do far‑
nosti Náklo. Po deseti letech odešel do
Německa, do diecéze Augsburg. V roce
2004 se vrátil do olomoucké arcidiecéze
a zbývající část života prožil v Kroměříži
ve farnosti Panny Marie.
Poslední rozloučení s P. Aloisem
Drábkem se konalo 27. října 2017 ve Slu‑
šovicích, kde bylo jeho tělo uloženo na
místním hřbitově.
 Josef Pala

ZPRAVODAJSTVÍ

Setkání trvalých jáhnů olomoucké arcidiecéze
na Svatém Hostýně

Od 3. do 5. listopadu 2017 se na Svatém Hostýně konala rekolekce pro trvalé
jáhny olomoucké arcidiecéze a jejich rodiny. Tímto časem setkání a zčásti i ztišení
doprovázel svým slovem jáhny arcibiskup Jan Graubner, jejich manželky P. Anto‑
nín Krasucki, OP, který ochotně zastoupil pro nemoc nepřítomnou MUDr. Jitku
Krausovou, dětem pak nabídla pestrý program Anežka Hájková. O organizaci se
postarali rektor kněžského semináře P. Pavel Stuška a vedoucí oddělení pro trvalé
jáhny jáhen Jiří
Kočenda.
Tématem re‑
kolekce bylo Boží
slovo inspirující
slovo lidské. Kro‑
mě přednášek byl
prostor také pro
modlitbu, osobní
setkávání i odpo‑
činek. Jáhni mezi
s eb ou uv ít al i
také ty, kdo se na
službu připravují
a kdo o přípravě uvažují. Při nedělní bohoslužbě v bazilice pak dva z těchto mužů pově‑
řil otec arcibiskup Jan službou lektora.
Za velmi vzácnou považuji přítomnost diecézního biskupa mezi jáhny a také to, že
svého naplnění došly úvahy o péči věnované rodinám jáhnů, které jsou jejich službou
nejen požehnány, ale i omezeny. Naše situace a zkušenosti jsou specifické, a tak si vel‑
mi cením každého nahlédnutí do života ostatních rodin. Užitečnou a příjemnou byla
také věková pestrost: nejstarší z přítomných jáhnů letos oslavil 85. narozeniny, současně
mezi námi byly i malé děti. Pestrost je vůbec pro službu jáhnů typická – tolik různých
míst, forem a příležitostí, o kterých jsme slyšeli při úvodním představování, ukazuje, že
nemá pravdu ta stará hádanka: Liturgická okrasa na pět?
 Veronika Černušková

Výstava v Arcidiecézním muzeu v Olomouci
mapuje osud zdejší synagogy

Výstava „Olomoucká synagoga (1897–1939)“ zahájila 19. října Dny židovské
kultury v hanácké metropoli. Připomíná krásu, velikost i tragický osud olomoucké
synagogy. Zaměřuje se ale i na velikost, osobnosti a osud místní židovské obce.
Expozice přibližuje také význam židovské komunity v historii města. Slavnostní
vernisáž odstartovala desátý ročník festivalu Dny židovské kultury.
Synagoga v Olomouci byla postavena byla v roce 1897 v maursko-byzantském stylu
za Terezskou bránou na dnešním Palachově náměstí, nacisté ji vypálili hned v první den
okupace.
Výstava je je‑
dinečná v tom, že
jsou zde vystaveny
předměty, které v sy‑
nagoze byly a které
s židovskou komuni‑
tou souvisejí. Je roz‑
dělena na dva celky.
První se zaměřuje
na stavbu synagogy
z architektonického
a uměleckohistoric‑
kého hlediska, dru‑
hým je náboženský
život olomoucké ži‑
dovské obce do roku 1942. Pozornost je zaměřena především na 19. století. Město se
jejich příchodem zcela jinak nastartovalo a rozkvetlo. Židé se zapojili také do společen‑
ského a kulturního života. V této části mohou návštěvníci spatřit medailony význam‑
ných představitelů obce, dobové fotografie či dochované modlitební knihy.
Expozice s názvem „Olomoucká synagoga (1897–1939)“ bude v prostorách Arci‑
diecézního muzea v Olomouci k vidění do 7. ledna 2018.
 Pavel Skála
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Mé skautské jméno
je Bob a hlásím se do služby státu
Tak se dá charakterizovat vstup dalšího kandidáta na prezidentský post
Pavla Fischera. Již 20 let prokazuje své
schopnosti ve službách státu na národní
i mezinárodní úrovni; vyrostl v katolické rodině; své mládí prožil na salesiánských chaloupkách; oženil se a je otcem
4 dětí; dva roky byl osobním sekretářem
biskupa Františka Lobkowicze a obstál i
v osobním životě, když se musel vyrovnat s těžkou nemocí a následným úmrtím
dítěte.
Přinášíme rozhovor s Pavlem Fischerem.
Jako mladý jste jezdil na salesiánské
chaloupky. Jak vás ovlivnily?
Práce s mladými na chaloupkách mi
otevřela oči. Najednou to všechno „bylo
na mně“. Ještě jsem neměl ani osmnáct.
Kája Herbst udělal výjimku a požádal mě,
abych si chaloupku vzal na starost. Asi
jsem byl náhradník. Ta zkušenost byla
zásadní. Vychovávat kluky k víře, i když
člověk měl sám mnoho otázek, mě nutilo
zajet na hlubinu.
Na počátku kariéry jste pracoval jako
sekretář pana biskupa Lobkowicze. Jak
na toto období vzpomínáte, případně
nevzpomenete si na nějaký zajímavý
zážitek související s vaší spoluprací?
Práce pro církev mi přišla podobně
důležitá, jako když člověk pracuje pro
stát. Byla to služba. A byla radostná. Ne‑
chyběly okamžiky, kdy jsme se hodně na‑
smáli, nebo kdy jsme na dlouhých cestách
autem prozpívali stovky kilometrů. Oba
jsme muzikanti. A v autě jsme skutečně
nacházeli nové harmonie.
Říká se o vás, že i přes všechny vrchol‑
né funkce jste zůstal nohama na zemi
a tzv. ‚nezblbnul‘. Co vás drží v realitě
běžného života?
Zemitost má blízko k humusu. A hu‑
mus je plodný pro každou rostlinku. Zdá
se mi, že i milost lépe roste tam, kde se
člověk neuzavírá každodennímu životu.
Velkým učitelem mi byl náš postižený
kluk. Toho všechny moje funkce dokázaly
především rozesmát. Vzpomínám si, jak
mu ostatní děti nakukaly, že po příchodu
domů má za úkol mě oslovovat „řediteli“.
Jeho potěšení nebralo konce. A to zejmé‑
na, když jsem ho upozornil, že jsem „vrch‑
ní ředitel“. Smích byl na denním pořádku.

Semknulo vás jako rodinu těžké život‑
ní období nemoci a úmrtí syna Vojtě‑
cha? Jak vás to ovlivnilo ve vaší práci,
případně, jak z něho budete čerpat ve
funkci prezidenta?
Taková zkušenost je neopakovatelná.
Chybějí síly, není ani horizont uzdrave‑
ní. Potřebujete jen trpělivost. A vše opřít
o naději v Toho, který je Pánem nad ži‑
votem. Když někomu došly síly, pak už
potřebuje pomoc druhých bez přestání.
Nejde ale o aktivity, spíše o to být s ním,
být pro něj. A to je hluboká zkušenost. Pro
funkci prezidenta z toho mohu čerpat ra‑
dost ze setkávání s nemocnými a postiže‑
nými. A jistotu, že důstojný život mohou
žít i lidé, kteří jsou nevyléčitelně nemocní.
Proč by vám měli lidé dát hlas?
Demokracie je založena na otevřené
soutěži. Každý se může přihlásit a každý
může hlasovat. V evropské politice mělo
křesťanství vždy svoje místo. Přináším

i bezprostřední zkušenost s politickou
prací v týmu Václava Havla i z diploma‑
cie nebo z obrany a bezpečnosti. Neztra‑
tím se ani v Bruselu. A vím, jak důležitá
je rodina nebo jak se žije těm, kdo jsou
odkázáni na sociální dávky od státu a na
pomoc ostatních.
Co říká na vaši kandidaturu vaše man‑
želka?
Moje žena je mi velkou inspirací.
Objevuji ji v novém světle. Je vzácně trpě‑
livá a jen se smíchem říká, že to se mnou
není nuda. No a o tom, že bych měl kan‑
didovat na prezidenta, se u našeho rodin‑
ného stolu mluvilo řadu let. Jenže od úvah
do vyhlášení vede dlouhá cesta. Objevili
jsme v tom cirkusu nejen mnoho věrných
přátel, ale i praktickou solidaritu a radost
z toho, že na to nejsme sami a že se zapo‑
jilo tolik lidí.
 Jana Praisová
Převzato z časopisu ostravsko-opavské diecéze OKNO
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CENTRUM PRO RODINU

CENTRUM PRO KATECHEZI

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

Postní rekolekce pro katechety

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

Kurz Výchova dětí

Zveme rodiče, vychovatele na kurz plný praktických rad, nápadů
a poutavých přednášek o důležitých tématech výchovy dětí do
10 let. Jde o 5 či 10 setkání (dle domluvy se zájemci) v prostředí,
kde si můžete na chvíli odpočinout a seznámit se s dalšími rodi‑
či, kteří mají podobné problémy. Cena za 5 večerů i s občerstve‑
ním: 500 Kč. Kurz začne v lednu 2018 v Olomouci.
Kontaktní osoba: Peter Markovič, e-mail: markovic@arcibol.cz,
tel.: 720 110 750, 587 405 293

Večerní semináře přípravy na manželství

Zveme všechny snoubence na večerní kurzy přípravy na manžel‑
ství. Pro snoubenecké páry, které chtějí uzavřít církevní sňatek,
je tento kurz povinný. Na programu jsou čtyři večerní přednášky
manželských párů, úkolové listy v páru, prostor k diskuzi, roz‑
šiřující informace k přednáškám online. Témata: Komunikace a
řešení konfliktů; Já a moje rodina; Manželství a sexualita; Víra a
vztah k Bohu v manželství. Kurz je zdarma. Probíhá vždy v pátek
od 17 do 20 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Termíny
zimního kurzu: 12. ledna, 26. ledna, 9. února a 23. února 2018.
Kontaktní osoba: Petra Girašková, e-mail: giraskova@arcibol.cz,
tel.: 720 110 750, 587 405 250

Seminář pro nezadané

Nevíte, jak poznat Boží vůli ve svém životě? Máte problém žít ži‑
vot jako singl? Rádi byste se dozvěděli jak prožít hodnotný život?
Chcete poznat jiné lidi, kteří si kladou podobné otázky? Přijďte
na seminář pro nezadané v Olomouci 13. ledna 2018. Přednášet
budou MUDr. Jitka Krausová, P. Petr Bulvas a Marcela Řezníč‑
ková.
Kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, tel.: 720 110 750,
587 405 250, e-mail: reznickova@arcibol.cz

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: tel.: 587 405 250, e-mail: rodina@arcibol.cz

Postní rekolekce pro katechety proběhne na Velehradě ve dnech
2. a 3. března 2018 pod vedením P. ThLic. Tomáše Koumala, kte‑
rý se při svých postgraduálních studiích v Římě věnoval právě
katechetice a v současné době je vedoucím diecézního kateche‑
tického centra v Brně.

Seminář: Úvod do programu Katecheze
Dobrého pastýře
Srdečně zveme všechny zájemce na seminář, který bude zamě‑
řený na seznámení s katechetickým programem Katecheze Dobrého pastýře (KDP). Program KDP za pomoci montessoriánské
pedagogiky přibližuje dětem biblické a liturgické základy. Uvádí
je jednak do liturgického prostoru a liturgického slavení, jednak
do biblického poselství.
Tento seminář představí programy, které lze využít s dětmi před‑
školního a mladšího školního věku. Proběhne v sobotu 26. květ‑
na 2018 v Olomouci pod vedením ThLic. Ing. Marie Zimmer‑
mannové, Th.D., a Mgr. Marcely Fojtíkové Roubalové, Ph.D.
Přihlašovat se můžete na e‑mail: katecheti@arcibol.cz

Camp pro katechety

V létě vás zveme na Camp pro katechety, který proběhne v Újez‑
du u Uničova v termínu 19. až 22. července 2018. Téma a hosty
upřesníme později.

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Festival vánoční hudby v Olomouci

V Olomouci připravují tradiční Festival vánoční hudby.
Návštěvníkům letos nabídne několik koncertů i vánoční mše,
odehrají se na půdě olomouckého arcibiskupství a v kostele sva‑
tého Mořice. Od Štědrého dne přehlídku navíc ozdobí největší
dřevěný betlém z Valašska, který bude k vidění v Křížové chodbě
kostela svatého Michala. Festival potrvá až do konce ledna 2018,
zahájí jej 20. prosince koncert zpěváka Vašo Patejdla.
Další koncerty budou následovat v chrámu sv. Mořice, v úterý
26. prosince zdejší prostory rozezní svatoštěpánský koncert, za‑
zní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Ve čtvrtek 28. prosince
přijde na řadu tradiční varhanní koncert Karla Martínka.
Ozdobou letošního festivalu bude největší valašský betlém, kte‑
rý čítá více než 300 figurek – dřevěný monument měřící na dél‑
ku téměř šest metrů a na výšku 1,5 m. Je vyřezaný z lipového
dřeva a zobrazuje život v Lidečku před 50 lety. Scény chudého
valašského venkova zachycují činnost dřevorubců, kovářů, koší‑
kářů, domácí i polní práce. Jeho autorem je Alois Zádrapa.

OLDIN • 12 / 2017

KDY – KDE – CO

9

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka
u Olomouce srdečně zvou
na adventní duchovní obnovu

16. až 17. prosince; téma: Za to, co jsem, vděčím modlitbám
a úsilí své matky
Program začíná v sobotu v 9 hod. mší svatou v bazilice Navští‑
vení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu; zakončení v neděli
po obědě.
Přihlášení: e‑mail: info@premonstratky.cz

Sestry vincentky v Kroměříži zvou
na duchovní obnovu pro ženy

15. až 17. prosince; téma: Panna Maria, Matka naděje
Setkání povede P. Adam Rucki, lze se zúčastnit jen sobotního
programu
Podrobnosti: www.vincentky.cz, tel.: 731 604 430

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.

Živý betlém 2017 a Novoroční charitativní
koncert 2018 na Svatém Hostýně

Duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská
zvou na Živý betlém v neděli 31. prosince 2017 ve 12 hod. před
bazilikou. V případě extrémně nepříznivého počasí se program
uskuteční v interiéru baziliky. Druhou akcí je Novoroční chari‑
tativní koncert (1. ledna 2018) ve 12 hod. (po mši svaté) v bazili‑
ce. S vánočním programem vystoupí národopisný soubor Děcka
ze Skoronic. Dobrovolný příspěvek na koncertu bude věnován
na Tříkrálovou sbírku.

Svatoštěpánský koncert na Velehradě

26. prosince / bazilika – tradičně vystoupí CM Hradišťan s pri‑
mášem Jiřím Pavlicou a dalšími hosty
Více informací: www.velehradinfo.cz

Poděkování

Rok se pomalu chýlí k závěru, proto bych chtěl jménem týmu
Vincentinských lidových misií poděkovat všem správcům far‑
ností a farníkům, ve kterých jsme v roce 2017 konali lidové misie
(Bystré v Orlických horách, Loštice a Moravičany, Polešovice),
nebo duchovní obnovy (Koryčany, Šlapanice, Nová Hradečná,
Přibyslav, Zvole, Velká Bystřice, Dolní Dobrouč) za jejich přijetí
a podporu. Děkujeme jim za jejich svědectví víry a za vzájemné
povzbuzení. Zároveň bych chtěl poprosit všechny o modlitbu za
akce, které nás v roce 2018 čekají: lidové misie (Březová u Uher‑
ského Brodu, Pitín, Poštorná u Břeclavi, Nová Paka, Zdounky)
a duchovní obnovy (Bzenec, Bystré v Orlických horách, Polešo‑
vice, Loštice a Moravičany).
Více informací: www.misievefarnosti.cz
Děkujeme z celého srdce a přejeme požehnaný vánoční čas a hojné
Boží požehnání do nového roku.
P. Ján Jakubovič, CM

Výstava betlémů

Koná se až do 7. 1. 2018 v muzeu v bazilice na Svatém Kopečku
u Olomouce. Vstup do muzea dřevěnými vraty severní reziden‑
ce baziliky je označen. Od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018 je otevřeno
denně od 10 do 16 hod., jinak jen v soboty (12.00–16.00) a ne‑
děle (10.00–16.00).

Vánoční nabídky ze Švábenic u Vyškova

Češké a moravské koledy s ilustracemi – Vlastivědné muzeum
Výstava 1 450 betlémů vyrobených ze všech druhů materiá‑
lů – Muzejní galerie Betlémů
Výstavy je možné zhlédnout každou sobotu a neděli až do
11. února 2018.

Prosincový Nezbeda a Cvrček

V prosincovém výtisku Nezbedy naleznou čtenáři mimo jiné
závěrečný díl Hudební nástroje v Bibli, rozhovor se Stanislavou
Vachovou, organizátorkou Betlémského světla, různé vánoční
příběhy, povídky i tvořivé nápady a první část bohatě ilustrované
povídky E. T. Setona Duch řeky Mackenzie.
Prosincový Cvrček učí malé čtenáře, že se máme radovat z Ježí‑
šova narození a dalších každodenních důkazů Boží moudrosti
a lásky.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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Klára Lőffelmannová po návratu z Haiti říká: Jsem
vděčná, že můžu dělat tuto práci. Má to smysl
Loni seděla ve zpustošeném
kostele a hleděla do oblak, letos nebe zakryla nová střecha.
Co vše se na Haiti změnilo?
A co zůstalo stejné? Na jedné
straně nezájem vlády o obyčejné lidi a hlad početných rodin
a na druhé straně srdečnost,
pospolitost. Klára Lőffelmannová z Arcidiecézní charit y
Olomouc se vrátila z více jak
měsíční cesty po Haiti, nejchudší zemi západní polokoule. Jak bylo, o tom více v rozhovoru…
Jak s člověkem zamává přílet na
Haiti?
Člověk vyjde ven z letiště a tam chaos
a davy lidí, přičemž spousta z nich uvidí
bělocha z Evropy a předpokládá, že má
peníze. Proto je třeba mít se na pozoru
před zloději. Naštěstí nás na letišti vy‑
zvedly sestřičky z Port au Prince. Zmatek
ale pokračuje – na letišti i ve městě chybí
nejrůznější značení, ani ulice nejsou po‑
jmenované. Nechápu, jak Haiťané vědí,
kam mají jet. Je tedy dobré mít kontakty,
občas přístup k internetu a také vlastního
řidiče, který se vyzná.
A jak se na Haiti vůbec pracuje? Dá
se to?
Je třeba počítat s čímkoliv – může se
vám rozbít auto a nedojedete do cíle nebo
se zpozdíte na schůzku. Nebo začne pršet
a zaplaví se ulice… Člověk musí být stále

ve střehu. Haiťané si také hrají na velkou
byrokracii. Nevyřídí nic hned, vyplníte
formulář a musíte se vrátit druhý den.
Čím to je?
Asi je to důsledek jejich způsobu ži‑
vota, ale také jejich otrokářské minulosti,
kdy jim vládli běloši. Teď si diktují oni,
dávají to najevo a my se musíme podřídit.
Zbytečné bylo třeba i to, že jsme museli
odevzdávat ID kartičku při návštěvě jed‑
né holčičky v nemocnici. Sestřička měla
kopii občanky, což neuznali a nechtěli ji
do nemocnice pustit, zachránila nás moje
karta Caritas.
V čem je pro nás Haiti naopak inspira‑
tivní?
Lidé tam víc žijí spolu, všichni se zdra‑
ví, ptají se, jak se daří, nikam nespěchají.
Jsou srdeční a bez předsudků. Pro cizince

Kostel v Roche a Bateau přišel loni při hurikánu o střechu

je tam ale nebezpečí, že se s někým sblí‑
ží a on jej pak bude chtít využít. Haiťané
se mají špatně a v cizincích mohou vidět
možnost přísunu peněz, možnost dostat
se pryč…
Jak na Haiti žije běžný člověk?
Když Haiťané mají přístřešek a jídlo
a vodu, jsou rádi. Ceny pozemků i ceny ve
stavebnictví jsou totiž velmi vysoké a dra‑
hé je i to jídlo. Nejčastěji tedy jedí rýži
a fazole, protože jsou nejlevnější a je jich
hodně, takže je zasytí. Kdo má zahrádku,
pěstuje i trochu ovoce a zeleniny. Když
toho vypěstuje víc, snaží si aspoň něco
málo vydělat prodejem. Trochu legrační
je, když vidíte u silnice stát ženy a všech‑
ny, jedna vedle druhé, prodávají mango.
Na Haiti je čtyřicetiprocentní neza‑
městnanost, spousta lidí tak nemůže po‑
slat své děti do školy, nemají na ni peníze.

Svatba v opraveném kostele v Roche a Bateau

OLDIN • 12 / 2017

CHARITA

11

Loni jsi byla v Karibiku poprvé, bylo
těsně po hurikánu a často se demon‑
strovalo kvůli oddalování prezident‑
ských voleb, změnila se situace do té
doby?
Na rozdíl od loňska, kdy jsme museli
měnit plán ze dne na den, letos vše kla‑
palo, jak mělo. Co se týká demonstrací
a nepokojů, ty jsou na Haiti pořád. I když
zvolili nového prezidenta, nevědí, co je
to opozice, takže ta se nového preziden‑
ta snaží svrhnout. Všem jde o moc. Když
jsme letos měli vyrazit z hlavního měs‑
ta do Gonaïves, byly nahlášené třídenní
manifestace. Museli jsme se rychle sbalit
a vyjet o den dříve, abychom se vyhnuli
zátarasům se zapálenými pneumatikami
a podobně.
Co bylo třeba během letošní cesty
zařídit?
Uspořádali jsme zdravotnický kemp
pro všechny děti ze školy v Baie de Henne,
vyjednali Kontejner pro Haiti s huma‑
nitární pomocí a monitorovali opravy
střech po hurikánu a také projekty Cari‑
tas Slovakia. Navštívili jsme i školy, kde
máme Adopci na dálku, dovezli dětem
dopisy od adoptivních rodičů a s dětmi
jim pak odpověděli. Dále jsme museli pro‑
brat s partnery, jaká je situace, a zjistit, jak
žijí děti, které opustily adopci.
Je těžké tyto děti sehnat?
Naštěstí máme dobré kontakty, napří‑
klad bývalé studenty z adopce, kteří nám
s tím pomáhají.

Díky Adopci na dálku děti chodí do školy, kde se i nasytí
Arcibiskupství olomoucké) a pod ní se
chystá svatba a lidé slaví svátek sv. Mi‑
chaela. Ta střecha je pro Haiťany důležitá,
kostel je tam i kulturním centrem, spojuje
lidi.
V Gonaïves mě velmi zasáhlo setkání
se středoškolákem, který čekal venku před
centrem sestřiček sv. Josefa. Dali jsme
se do řeči a on se ptal, odkud jsem a co
dělám na Haiti. Byl fajn. U večeře se pak

nepomůže. Vyzvala ho, ať přijde po škole
do centra pomáhat plít na zahradě, pomá‑
hat s úklidem… Aspoň něco si přivydělat.
Byl to ten kluk, se kterým jsem ten den
mluvila.
Sotva ses vrátila zpátky do České re‑
publiky, těšíš se zase zpět na Haiti…
Ta cesta mi vždy dodá energii do další
práce, na Haiti člověk vidí, že to má smysl.

Jak tedy pokračuje život těchto dětí
poté, co vystudují?
Mít vzdělání je důležité, protože třeba
aby Haiťané mohli pracovat v supermar‑
ketu, potřebují mít diplom. Problém ale je,
že na Haiti není práce. Děti tak vystudují
střední školu a nemají uplatnění. Je těžké
se s tím vypořádat, pracovní trh tam může
změnit vláda a ta toho pro lidi příliš nedě‑
lá… Děti tak často pomáhají doma, třeba
na poli, nebo zakládají rodiny. Pár jich po‑
kračuje ve studiu na univerzitě, na tu ale
mnozí nemají peníze. Někteří vstoupili do
řádu a připravují se na kněžství.
Dá se s tím něco dělat?
Chceme využít toho, že v Gonaïves
začala fungovat šicí dílna, uvidíme, jak to
půjde, a zavedeme ji i v Baie de Henne.
Lidé by se tam mohli učit i jiným řemes‑
lům.
Co se ti z letošní výpravy nejvíce vrylo
pod kůži? Zavzpomínej…
Návštěva opraveného kostela na jihu
v Roche a Bateau. Loni jsem tam seděla
a koukala do oblak, protože hurikán od‑
nesl z kostela střechu. Pak se tam vrátí‑
te, nad vámi nová střecha (přispělo na ni

Charita a sestry z řádu sv. Josefa ošetřily 240 dětí
sestřička podělila o smutný příběh. Ten
den ji navštívil klučina, který žije s ma‑
minkou a mladšími sourozenci. Pořád se‑
střičce opakoval: „Iam going, Iam going“,
nemohl se vymáčknout. Sestřička nechá‑
pala, ptala se: chceš emigrovat? Chlapec
na to, že už čtyři dny nemají jeho souro‑
zenci co jíst a že se na to už nemůže dívat a
vytáhl z batohu nůž. Chtěl se zabít.
Sestřička jej zadržela. Takhle své rodině

Také tam přehodnotí své priority a vrátí se
s nadhledem. Najednou se soustředí na lidi
kolem sebe a chce jim věnovat více času.
Jsem vděčná za to, že dělám tuto práci
a děkuji dobrovolníkům, adoptivním rodi‑
čům, našim dárcům, všem těm lidem, kteří
nám pomáhají. Bez nic bychom tu práci
dělat nemohli.
 Karolína Opatřilová
Snímky: J. Kocián, V. Kanyza, M. Zamazal
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Cestička k Bohu aneb o modlitbě s rodinami
V minulém čísle jsme vás informovali o nové aktivitě pro
r o d i ny. Př ip r ave ný p l ak át
a metodika s názvem „Cestička k Bohu“ (ke stažení a vytištění na www.rodinnyzivot.cz)
nám nabízí možnost nejen se
naučit různé modlitby, ale povídat si o své víře, o víře našich předků, o hodnotách, které nám církev předává, mluvit
spolu o nedělních liturgických
textech, o tom, co nás zaujalo
v kázání nebo o svátku či světci, kterého si připomínáme…
Několika rodin jsme se zeptali
na pár otázek a chtěli bychom
se s vámi podělit o jejich zajímavé odpovědi.
Snímek Leoš Hrdlička

Jak se vám daří společná modlitba v ro‑
dině?
Josef P. (tři děti ve věku 1, 4 a 8 let):
Vzhledem k živosti našich dětí se nám
naše společná modlitba daří i nedaří. Je to
vždy podle okolností. Snažíme se o pra‑
videlnost ráno a večer, využíváme i mod‑
litbu vlastními slovy i modlitby naučené,
hlavně děkujeme, prosíme a odpouštíme
si navzájem, vše krátce a srozumitelně, ale
často nám to u dětí sklouzne k nepozor‑
nosti. Přesto jsem rád, že alespoň nějak se
snaží uvědomit si, co modlitba je (rozho‑
vor s Pánem Ježíšem, s Nebeským Otcem,
s Pannou Marií, s našimi anděly strážný‑
mi…) a že má být pravidelná.
Katka K. (pět dětí ve věku od 3 do
11 let): Modlíme se společně ráno a ve‑
čer a před jídlem. Večer se snažíme kromě
klasických modliteb vést děti k modlitbě
vlastními slovy a ve vedení modlitby se
střídáme s manželem a staršími holkami,
ti menší se přidávají k prosbám a díkům.
Julie K. (6 dětí ve věku od 3 do 16 let):
K modlitbě se snažíme děti vést od ma‑
lička. Modlíme se u jídla a večer. Pokud
jsme všichni doma, vede modlitbu Pavel
(manžel), jinak se modlíme v sestavě, jaká
je. Vždycky jsem chtěla, abychom se mod‑
lili aspoň jednou týdně společně růženec,
ale zatím jsme dospěli jen k desátku, vždy
v neděli večer… Jak získáváme my dva
zkušenosti s Pánem a jeho působením na
náš život, snažíme se to předat dětem střelné modlitby, prosba k Duchu Svaté‑
mu, když si nevím rady…

Když jste uviděla plakát, nadchla vás
tato aktivita – můžete nám říci v čem?
Julie: „Cestička“ se mi líbila hned napopr‑
vé… Pěkně zpracovaný návod na modlit‑
bu během liturgického roku. Navíc s akti‑
vitami pro všechny – malování, modlitba
či jiná aktivita, nemusím vymýšlet…
Katka: Hlavně dětem se moc líbí obrázky,
holky jsou z plakátku úplně nadšené, ale
všech povinností je hodně a aktivit ještě
víc, tak si přejeme, aby jim to nadšení vy‑
drželo. Povzbuzení k vytrvalosti bude na
nás, na rodičích.
V čem myslíte, že vám může pomoci na‑
bízená aktivita?
Josef: Myslím, že „Cestička k Bohu“ by
nám mohla pomoci hlavně ke společné
četbě úryvků Písma pro nedělní slavení
mše svaté (to se nám daří zatím málo),
a tak k jejímu pozornějšímu prožití. Pak
také k lepšímu poznání a prožíváni litur‑
gického roku, zasvěcených svátků a života
jednotlivých světců, na to se hlavně těším,
jak si přečteme a budeme s dětmi povídat
o životě těchto svatých.
Máte poměrně malé děti, daří se vám
někdy s nimi mluvit o víře, o tom, co je
zaujalo při mši svaté?
Josef: To je pravda, s nejmenším Fran‑
tiškem Prokopem (1 rok) to je jasné, to
nejde, to si s ním ještě moc o víře nepo‑
povídáme, i když i on naslouchá a vnímá
atmosféru modlitby a velmi sleduje kří‑
žek, růženec, sošku Panny Marie (a vše

„ochutnává“). S prostředním Vašíkem se
nám to daří málo pro jeho živost a roztě‑
kanost. V kostele neudrží pozornost, ale
občas se zeptá na nebe, a co tam budeme
dělat a jaké to tam bude, nebo sleduje fil‑
my o svatých. Jsem rád, když se nám po‑
daří u něho zaujmout pozornost alespoň
v té nejdůležitější chvíli mše svaté – při
proměňování. Nejstarší Růženka už klade
hodně otázek ohledně víry, ohledně děje
ve mši svaté, o nebi, o hříchu a o očistci
a kdo se dostane do pekla, proč je Jediný
Bůh ve třech osobách a jak to, že to nejsou
tři Bohové? Zajímají ji životy světců apod.
To pak někdy my sami rodiče se musíme
namáhat uvědomit si a zformulovat od‑
pověď nám i pro Růženku srozumitelnou,
aby to pochopila. Nejtěžší pak bývá odpo‑
vídat na zdánlivě protikladné vlastnosti
Boží: spravedlnost a milosrdenství, Bůh je
Vševědoucí a přitom klade otázky člově‑
ku, je Láska a přitom přihlíží zdánlivě ne‑
činně ke zlu a válkám ve světě. Nebo proč
zlo kolem nás zdánlivě vítězí a sobcům se
daří, zatímco chudí a prostí lidé, kteří ni‑
komu neublížili, zdánlivě prohrávají, trpí,
jsou mučeni, nesou těžké životní kříže…
Julie: Myslím, že se nám to daří – čím víc
máme my rodiče duchovních prožitků
a zkušeností, tím lépe se nám to daří pře‑
dávat dětem.
Katka: Líbily se nám sešitky se samolep‑
kami s nedělními evangelii. Na základě sa‑
molepky a obrázku jsme se vraceli k evan‑
geliu. Víru se v naší rodině snažíme žít
a dětem předávat.

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT / CENTRUM PRO KATECHEZI

Potěšilo by vaše děti, kdyby si směly za
soustředěnou modlitbu vymalovat sto‑
pu na plakátu nebo omalovánku k da‑
nému svátku?
Katka: Přemýšleli jsme nad tím, jak „po‑
dělit“ všechny děti vymalováním jedné
stopy za týden a jako jednu variantu jsme
vymysleli, že si každý udělá do stopy ba‑
revnou tečku nebo budou děti puntíkovat
prstíky na stopě.
Josef: Ano, už se na to těší. Pokud se nám
podaří vzbudit v nich, alespoň v těch dvou
starších, povědomí, že s každou tou sto‑
pou – soustředěnou modlitbou, nebo čet‑
bou, kterou jako rodina splníme a kterou
si vymalují (kdo ji vymaluje, se bude při
nerozhodnosti losovat), jsme o krok blíže
k Pánu Ježíši, pak to potěší i nás, oba ro‑
diče.
Během roku vám budou nabídnuty
modlitby, které jsou náročnější – trouf‑
nete si třeba i na růženec s dětmi?
Josef: Při modlitbě svatého růžence naše
děti ještě nejsou schopny udržet pozor‑
nost, opakování zdrávasů je pro ně dlou‑
hé, nejstarší dcerka se vydrží s námi mod‑
lit maximálně jeden desátek, i za to jsme
vděčni. Budeme rádi, když dosáhneme
u modlitby růžence pravidelně se pomod‑
lit alespoň ten jeden desátek.
Julie: Máme v plánu modlit se spolu růže‑
nec. A pro mě ještě jeden plán – breviář,
ale to je spíš můj plán, než rodinný.
Co myslíte, že může pomoci k odvaze
začít se v rodině společně modlit?
Julie: Nevím, jestli to dovedu přesně vy‑
jádřit. Myslím, že je to spíš o rozhodnutí
se začít modlit. Pokud k tomu dozrajeme
a jsme přesvědčeni, že je to to, co chceme,
aby naše rodina zažívala společně. Pak je
to i o trpělivosti a podpoře jeden druhé‑
ho. Sám to člověk nemá šanci zvládnout.
Myslím, že pomůže uvědomění si jedi‑
nečnosti situace při společné modlitbě.
Takhle můžeme dětem ukázat, jaký má
pro nás modlitba význam.
Děkujeme osloveným rodinám za rozho‑
vor. Během posledních dní jsme se setkali
s mnoha dotazy, podněty a velkou touhou
po povzbuzení k modlitbě. Dozvěděli
jsme se, že plakátek si stáhne i mladá rodi‑
na ve Švýcarsku a že se chtějí k modlitbám
připojit. Také mnozí prarodiče, kteří poři‑
zovali plakátek svým dětem a vnoučatům
se ptali, jestli i oni (když nebydlí s mladý‑
mi) si jej mohou koupit pro sebe a modlit
se s námi. Ano, i to je možné.
Začínáme advent – dobu přípravy na
oslavu narození Božího Syna – jinak, než
jsme zvyklí, buďme víc spolu a setkávejme
se ve svých rodinách s Bohem. V advent‑
ní době startujeme krásnou modlitbou
Anděl Páně. Připojte se k nám.
 Markéta Matlochová
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Knihy pro katechezi dětí

Blíží se Vánoce a s nimi i shánění smysluplných dárků, které jednak potěší, jed‑
nak toho obdarovaného trošičku popostrčí na jeho cestě zase o kousek dál. Takovým
dárkem by se mohla stát také edice knih od Paulínek – Výpravy do doby Ježíšovy,
z níž zatím v češtině vyšly tři díly: Setkání s pastýři, Ztraceni v bouři, Nebezpečí
na moři.
Jedná se o příhody tří dětí z naší doby, které se třikrát dostanou
do doby Ježíšovy. Malý čtenář se prostřednictvím příhod dětí, které
se mu brzo stanou kamarády, seznámí s biblickými reáliemi, s někte‑
rými konkrétními biblickými událostmi a je veden k tomu, aby si je
propojil s tím, co prožívá při liturgii nebo se svým osobním životem.
První díl – Setkání s pastýři – se týká události narození Ježíše
a skrze tuto zkušenost s pastýři jsou děti vedeny k tomu, aby lépe
pochopily, co to znamená, když Ježíš o sobě říká: „Já jsem dobrý
pastýř.“ A na základě všech událostí se mu dokázaly svěřit.
Druhý díl – Ztraceni v bouři – v sobě nese poselství dvou bib‑
lických událostí podle evangelisty Jana, nasycení pěti tisíců a svatby
v Káně Galilejské. Dětem se tyto dvě události na závěr příběhu pro‑
pojí s tajemstvím, které se odehrává při mši svaté.
Třetí díl – Nebezpečí na moři – reflektuje událost, kdy Ježíš
dává dítě za příklad svým učedníkům – děti zde pak přemýšlejí
o tom, co konkrétně tato Ježíšova slova mohla znamenat pro jejich
život, a také zde jedno z nich zažije bouři na moři (jezeře), kterou
pak může srovnat s tím, co prožívali učedníci s Ježíšem na rozbou‑
řeném moři a jak na ně musela zapůsobit Ježíšova slova, kterými
bouři utišil.
Všechny tři knihy se mohou stát pěkným dárkem (pro děti ve
věku 6 až 12 let), ale především vhodným vodítkem pro rodinnou
katechezi nebo katechezi dětí ve farnosti v rámci společenství dětí,
menší scholy či ministrantům, nebo jako čtení na pokračování v ho‑
dinách náboženství. Zvláště děti, které se připravují na první svaté
přijímání, se tímto způsobem mohou snadněji přiblížit Božímu slovu a zamilovat si jej.
Všechny tyto knihy je možné si objednat na adrese: www.paulinky.cz
 Martina Orlovská

Arcidiecézní setkání katechetů

Všechny katechety, a nejen je, také ty, kteří se jakkoli podílejí na pastoraci, srdeč‑
ně zveme na Arcidiecézní setkání katechetů, které se bude konat na Velehradě od
2. do 4. února 2018. Setkání nese název Misijní přirozenost církve. Jeho obsahovou
náplní má být společné zamyšlení nad výzvami papeže Františka a jejich uchopení
v praxi. K tomuto nám napomohou páteční aktivity, které mohou být současně in‑
spirací pro pastorační praxi, v sobotu dopoledne dvě teoretické přednášky P. Josefa
Mikuláška na téma Církev jako svátost spásy. Impulzy pro rozvinutí misijního ducha
v životě každého z nás a P. Petra Smolka s názvem Církev v představách papeže Františka, které současně poskytnou praktické impulzy pro pastorační praxi. Odpoledne
bude zaměřeno na prezentaci různých zkušeností z praxe. V neděli se setkáme s ot‑
cem arcibiskupem Janem Graubnerem.
Více informací: www.katechetiolomouc.cz
 Martina Orlovská
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HLASY A OHLASY
Návštěva Vídně

Žáci ZŠ Salvátor ve Valašském Meziříčí se ještě v podzimním
počasí – v pondělí 23. října vydali na exkurzi do Vídně. Nejprve
navštívili zámek Schönbrunn – bývalé letní sídlo císařské rodi‑
ny. Se sluchátky na uších poslouchali audioprůvodce v českém
jazyce. Zaujala je nádhera, vznešenost, vytříbenost, styl. Poté je
jako poutníky v jednom z nejstarších vídeňských chrámů Maria

am Gestade přivítal redemptorista P. Ing. Dr. Jiří Šindelář, který
je duchovním správcem ustanoveným pro Čechy žijící ve Víd‑
ni. Pro žáky naší školy sloužil mši svatou, posléze je pozval do
kláštera a vypravoval o svatém Klementu Maria Hofbauerovi,
pokračoval pak znova v chrámové kapli tomuto světci zasvěcené,
kde jsou zároveň uloženy jeho tělesné ostatky. Následovala pro‑
hlídka katedrály sv. Štěpána, nákup dobrot v prodejně Manner,
Hofburg, památník Marie Terezie s přilehlými muzei, Parlament,
Opera, Radnice – chystající se na adventní trhy, také spousta dal‑
ších zajímavých budov, chrámů, domů, obchodů a lidí ze všech
koutů země. Na závěr si žáci prohlédli Dům motýlů, kde se pohy‑
bovali mezi živými motýly celého světa.  Ludmila Černochová
ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí

Odpověď na jeden dotaz

Ježíšova zaslíbení pro první soboty
OLDIN č. 10/2017
Chvála Kristu!
Na setkáních našeho klubu Unie katolických žen v Karviné si
často čteme nějaké články z Vašeho časopisu OLDIN a sledujeme
tak dění i ve Vaší diecézi.
Na posledním setkání jsme si četly článek „Ježíšova zaslíbení
pro první soboty“ od otce arcibiskupa Jana Graubnera. Moc nás to
zaujalo a jsme rády za zveřejnění tohoto článku. Slyšíme o tomto
poprvé.
Mohli byste nám k tomuto článku zjistit něco bližšího. Od kdy by
se měla tato novéna začít? Rády bychom se přidaly aspoň za klub.
Předem děkujeme za upřesnění.
Pokoj Kristův ať je s Vámi.
Eva Hellerová za UKŽ Karviná
Děkujeme za Váš zájem nejen o náš časopis, ale i za aplikaci
článku otce arcibiskupa do běžného života věřících. Slavení no‑
vény prvních sobot v měsíci není nikde stanoveno. S jejím zahá‑
jením je možno začít v jakoukoli první sobotu v měsíci, třeba tu
nejbližší, která je před námi.
 Josef Pala

Poslední vzpomínka
na sestru Damiánu

V těchto dnech by oslavila 87. narozeniny vzácná žena, sestra
Damiána Mikulková z Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.
Dobrý Bůh však ukončil její tělesné trápení, a jak všichni věříme,
povolal si ji k sobě, aby ji odměnil za její věr‑
nou a oddanou celoživotní službu.
Byla to její opravdová zamilovanost do
Krista, která ji neustále poháněla k neúnav‑
né činnosti v konání skutků lásky. Říkávala,
že láska je vynalézavá, a tak se vždy snažila
čím a jak by mohla přinášet druhým radost.
„Tato její zamilovanost a její bezpro‑
střední vztah k Ježíši, její prostá, čistá důvěra
v Boží prozřetelnost i její spolupráce s nebeskou Matkou Pannou
Marií ji předznamenaly k tomu, že se stala velmi oslovující pro
mnoho mladých lidí, pro mnoho z nás se stala duchovní matkou,“
řekl nad jejím hrobem P. Josef Čunek.
Damiána každého z nás dokázala přijmout cele do svého srd‑
ce i se všemi našimi problémy dospívání i s celými našimi rodi‑
nami. Všechno s námi nesla a prožívala naplno. Poklady, které
jsme si dlouho uchovávali, a mnozí ještě chovají, byly její dopisy.
Byly vždy osobní a vždy tam byla duchovní rada, kterou uměla
každého přesně vystihnout a přitom neodradit. Ty dopisy psala
většinou po nocích. Většinou začínaly: „Zdravím Tě celým srd‑
cem, propůjčeným Mariiným.“
Těch lidí neustále přibývalo, návštěvy za Damiankou byly
téměř na denním pořádku a ona si všechno pamatovala, jména
i v souvislostech, s rodinou, nebo s událostmi…
Byla z toho často vyčerpaná. Ale na to nebrala ohledy, Když
to bylo potřeba, tak vycházela i z bran kláštera a navštěvovala nás
v rodinách či nemocnicích. Nejtěžší pro ni bylo, když ji „matin‑
ka“ (sestra představená) nařídila, že kvůli bezpečnosti těch rodin,
musí vysléci hábit a jít v civilu.
Její neúnavnost vycházela z její vlastní filozofie: „Včerejšek to
je minulost, to už mě nezajímá, zítřek to je daleko, to tu nemu‑
sím už být, takže mám jenom dnešek. A ten jeden den abych to
nevydržela?“
Její apoštolát také spočíval v přepisování knih, které u nás
v době totality nevycházely, na psacím stroji s 10 průklepáky ší‑
řila duchovní svět. Tato činnost ji vynesla nejen namožení ru‑
kou a operace, ale i pobyt v kriminále, což na ní zanechalo i další
zdravotní újmy. Ve stáří jí její vynalézavost v lásce zase ukázala
novou cestu, jak druhé obdarovávat. Na navrácené klášterní za‑
hradě začala pěstovat léčivé bylinky a pak vyrábět sirupy a čajové
směsi a mastičky… Stala se známou a téměř věhlasnou bylinář‑
kou, za kterou jezdili lidé z dálky i z okolí.
Sestra Damiána byla zasvěcena Bohu svými sliby chudoby,
čistoty a poslušnosti. Byla také soukromě zasvěcena Panně Marii
podle sv. Ludvíka M. Grignona.
Vysvětlovala nám to: „Všechno jsem odevzdala Panně Marii –
oči, jazyk, ruce, srdce. Ať ona se mnou dělá, co chce ona sama, nic
mi nepatří, ani hodnota mých dobrých skutků. Ona lépe ví, jak to
rozdělit. Vždyť to má jinou váhu, když se u Ježíše přimlouvá jeho
matka a ne já, hříšnice. Copak by Syn své Matce něco odepřel?“
Když nám dávala na rozloučenou křížek, tak říkala: „To je ru‑
kou Mariinou.“ A my jsme byli dojati. Také svůj život obětovala za
kněze, zvláště za mladé, aby ve své službě vytrvali.
Četný zástup kněží přišel projevit úctu a vděčnost sestře
Damiáně na její poslední cestě na Velehradě 21. října 2017.
 Mgr. Petr Mach
Zlín
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Ze života bohoslovců
Společný víkend bohoslovců s představenými

Poslední říjnový víkend prožili bohoslovci a jejich představení z olomouckého kněž‑
ského semináře společně na faře ve Velkých Losinách. Z Olomouce jsme vyjeli už v pá‑
tek po obědě, abychom během odpoledne stihli místnímu duchovnímu správci, otci
Milanovi, nachystat co nejvíc dřeva na topení, čímž jsme se mu touto službou odvděčili
za poskytnuté zázemí. I když trochu pršelo, většinu připravené práce jsme zvládli udě‑
lat. Manuální práce byla vítanou změnou oproti programu v semináři. Po jejím skon‑
čení jsme byli tak unavení,
že jsme místo delší večerní
modlitby v kostele měli krat‑
ší modlitbu na faře, po které
následovala volná zábava.
V sobotu hned po sní‑
dani jsme odjeli do Koutů
nad Desnou, odkud jsme po
staré poutní cestě vystou‑
pali 730 výškových metrů
až k Vřesové studánce. Byla
to opravdová pouť, protože
celou dobu mírně pršelo, foukal silný vítr a nahoře dokonce sněžilo. Na místě bývalé
kaple u Vřesové studánky byla za poměrně nevlídných podmínek sloužena mše svatá,
která byla vrcholem celé poutě. Po mši svaté jsme byli všichni „zmrzlí“, proto jsme se
brzy vydali dolů, abychom se mohli na faře zahřát a usušit. Večerní program byl sice
o něco méně zbožný, ale podobně zajímavý, zašli jsme také na exkurzi do blízké pálenice.
Po návratu z exkurze jsme si na faře mírně prodloužili život tím, že jsme se pořádně
nasmáli při improvizovaných divadelních představeních odehraných náhodnými sku‑
pinkami bohoslovců.
V neděli jsme byli na dvou mších svatých ve farnostech spravovaných otcem Mi‑
lanem. Farníci si po skončení bohoslužby losovali lístečky se jmény bohoslovců kvůli
tomu, že se za dotyčné budou modlit. Pobyt v Jeseníkách tedy pokračuje i nadále for‑
mou modlitebního spojení s místními farníky. Po slavnostním obědě, který stejně jako
všechna ostatní výborná jídla připravili tři šikovní bohoslovci, jsme se vrátili zpět do
Olomouce.		  Milan Werl

Setkání rodin bohoslovců
prvního ročníku

V neděli 15. října byli do Arcibiskup‑
ského kněžského semináře v Olomouci
pozváni rodiče a sourozenci bohoslovců
prvního ročníku. Společný program byl
zahájen mší svatou. Oběd, který následo‑

val, plynule přešel v posezení u vína. Při
něm se naskytla jedinečná příležitost, aby
se rodiny blíže poznaly, jak mezi sebou,
tak i s představenými semináře.
Rektor semináře hovořil mimo jiné
o povaze formace. To, že je bohoslovec
v semináři, neznamená, že by se ve svobo‑
dě nemohl rozhodnout formaci na čas pře‑
rušit, nebo ze semináře odejít. Je možné, že
seminarista rozliší, že je povolán jinam.

bohoslovec

Přijetí mezi kandidáty kněžství
V neděli 12. listopadu se v kněžském semináři uskutečnilo přijetí několika semi‑
naristů mezi kandidáty jáhenství a kněžství, které udělil otec arcibiskup a metropolita
moravský Mons. Jan Graubner. Celkem nás bylo šest kandidátů, a to čtyři bohoslovci
z olomoucké arcidiecéze (Milan
Maštera z farnosti Vyškov, Filip
Hochman z farnosti Kyjov, Do‑
minik Kovář z farnosti Lidečko
a Lukáš Gelnar z farnosti Vele‑
hrad). Z brněnské diecéze byli
dva kandidáti (Milan Werl z far‑
nosti Brno-Obřany a Jiří Dyčka
z farnosti Blansko). Bohoslovec
Milan Maštera zároveň přijal
službu lektorátu.
Na kandidaturu pohlížím
jako na zasnoubení s Kristovou
nevěstou. Vnímám to, jako veřejné i částečně závazné rozhodnutí pokračovat na cestě,
pro kterou jsem se rozhodl, a to přijmout služebné kněžství. Také to platí i z druhé stra‑
ny, kdy nás církev přijímá a souhlasí s tím, že jednou přistoupíme ke kněžskému svěcení,
pokud nebude shledána žádná závažná překážka. Při této slavnosti byly přítomny i naše
nejbližší rodiny, se kterými jsme mohli být i u společného stolu.
Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří nás doprovázejí jak svými modlitbami, tak
i svými hmotnými dary.		
 Lukáš Gelnar
bohoslovec

Snímky Zdeněk Nekula

Zmiňoval také nelehkou situaci, kte‑
rou prožívají rodiny, jejichž syn odešel do
semináře. Toho, do kterého vložili mnoho
energie a práce, odevzdávají církvi a Bohu.
Přesto Bůh chce, abychom byli šťastni již
zde na zemi. A kněžství by mělo přinést
požehnání nejen knězi, ale i jeho rodině.
Zdůraznil též význam modlitby rodi‑
čů a sourozenců za seminaristu, neboť ta
je důležitá i přesto, že v semináři má bo‑
hoslovec sám mnoho příležitostí k mod‑
litbě.
Celé setkání bylo provázenou přátel‑
skou, neformální atmosférou. Rodiče si
mohli vytvořit lepší představu o životě
svých synů a zároveň se navázala bližší
spolupráce semináře a rodin.
 Zdeněk Nekula
bohoslovec
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Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ
PROSINEC 2017 – LEDEN 2018

13. 12. středa
8.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář –
duchovní obnova pro kurii • arcibiskup Jan Graubner
14. 12. čtvrtek
18.00 hod. • Olomouc – rezidence – mše svatá a setkání
s podnikateli • biskup Josef Nuzík
17. 12. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a předání Betlém‑
ského světla • arcibiskup Jan Graubner
20. 12. středa
12.00 hod. • Olomouc – věznice – mše svatá a beseda •
biskup Josef Nuzík
21.12. čtvrtek
8.00 hod. • Prostějov – mše svatá v kostele sv. Cyrila a
Metoděje pro Cyrilometodějské gymnázium • biskup
Antonín Basler
24. 12. neděle
15.00 hod. • Olomouc – Svatý Michal – vánoční mše svatá
pro děti • arcibiskup Jan Graubner
21.00 hod. • Olomouc – dóm – půlnoční mše svatá •
arcibiskup Jan Graubner
24.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – půlnoční mše
svatá • biskup Josef Nuzík
25. 12. pondělí
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Narození Páně •
arcibiskup Jan Graubner
30. 12. sobota
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a žehnání koled‑
níkům • biskup Josef Nuzík
31. 12. neděle
10.00 hod. • Luhačovice – mše svatá – patrocinium Svaté
Rodiny • biskup Josef Nuzík
23.45 hod. • Svatý Hostýn – Te Deum a mše svatá na začá‑
tek nového roku • arcibiskup Jan Graubner

1. 1. pondělí
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Matky Boží Panny
Marie • arcibiskup Jan Graubner
6. 1. sobota
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zjevení Páně •
arcibiskup Jan Graubner
9. 1. úterý
Praha – Stálá rada České biskupské konference • arcibiskup
Jan Graubner
12. 1. pátek
18.00 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá pro 11. národní
setkání Modliteb otců • biskup Josef Nuzík
21. 1. neděle
10.00 hod. • Velehrad – mše svatá za jednotu křesťanů •
biskup Antonín Basler
22. 1. pondělí až 24. 1. středa
Praha – Plenární zasedání České biskupské konference •
arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler, biskup
Josef Nuzík
30. 1. úterý
17.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář –
mše svatá pro bohoslovce • arcibiskup Jan Graubner

Uzavřeno k 5. 12. 2017
Změna programu vyhrazena

