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ROČNÍK 28 • LEDEN – ÚNOR 2018 • ČÍSLO 1 – 2

Pastýřský list pro první neděli postní 2018
Drazí bratři a sestry,
z evangelia jsme slyšeli, že Duch vedl Ježíše na poušť. Vede Duch Svatý 
i nás? Kam nás chce Duch vést v postní době? Umíme ho slyšet? Jak 
je to s jeho vedením? Někteří lidé nepřemýšlejí o duchovních věcech, 
i když jsou křesťany...                                                                               (strana 2)

Jubilující Svatý Antonínek
Farnost Blatnice pod Svatým 
Antonínkem slaví v letošním 
roce 350. výročí založení kap-
le sv. Antonína Paduánského, 
známého poutního místa na 
Slovácku. Při této příležitosti 
blatnická farnost připravila 
několik zajímavých akcí.                       
                                          (strana 9)

Společná cesta 
k oživení církve
V roce 2005 skončil Ple-
nární sněm katolické círk-
ve v ČR a jeho závěrečný 
dokument vyšel po schvá-
lení Svatým stolcem v roce 
2007. Dokument má řadu 
výzev pro jednotlivé diecé-
ze, včetně výzvy uspořádat 
diecézní synody. Po zváže-
ní různých modelů jsem se 
rozhodl nezatěžovat kněze 
a věřící další strukturou, 
kterou by synoda vyžado-
vala, ale pokusil jsem se 
pomocí stávající struktury 
naplnit předložené výzvy...                       
                              (strana 11)
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Snímek Dominik Novák / Člověk a víra

Snímek Leoš Hrdlička

PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA

Drazí bratři a sestry,
z evangelia jsme slyšeli, že Duch vedl 

Ježíše na poušť. Vede Duch Svatý i  nás? 
Kam nás chce Duch vést v  postní době? 
Umíme ho slyšet? Jak je to s  jeho vede‑
ním? Někteří lidé nepřemýšlejí o duchov‑
ních věcech, i když jsou křesťany. Možná 
se snaží být dobří a  plnit povinnosti, ale 
zůstávají se svým životem sami. To je ško‑
da. Jestli si nás Bůh tak zamiloval, že se 
kvůli nám stal člověkem a  za nás umřel, 
abychom my mohli věčně žít, bylo by dob‑
ře přátelství s ním více rozvinout. Vnímat 
jeho přítomnost, být pozorný k  jeho ve‑
dení, prožívat radost z jeho blízkosti a za‑
koušet dobrodružství společné cesty.

V době Velkého postu si obvykle dává‑
me nějaká předsevzetí, snažíme se o kající 
a  dobré skutky, odnaučujeme se zlozvy‑
kům či procvičujeme ctnosti. Našim cí‑
lem však není dokonalost podle nějakého 
daného vzoru, nýbrž splnění toho, co od 
nás Bůh očekává. Každý jsme jiný a Bůh 
to ví. On jediný zná naši osobní cestu. 
Základní rysy toho, co od nás Bůh čeká, 
jsou pro všechny stejné. Všem dal pravidla 
svých přikázání, od všech čeká, že budou 
plnit své povinnosti jako členové rodiny či 
církve, povinnosti pracovní nebo občan‑
ské. Každému dal svědomí, abychom je 
poslouchali. Svědomí je přece Boží hlas 
v  srdci člověka. Také andělu strážnému 
říkáme v modlitbě: na tvá vnuknutí pozor 
dávám. Ano, andělé jsou Božími posly, 
kteří připravují cestu pro Ducha Svatého, 
který pak působí v duši, když ona říká an‑
dělovu poselství jako Maria své ano. Jeho 
působením se i  v  nás stává Bůh novým 
způsobem přítomný, když žijeme Boží 
slovo. I světci nás učí, že přijímat a usku‑
tečňovat podněty Ducha Svatého je nej‑
lepší cestou k našemu posvěcení.

Čím začít? Uvěřit, že mě Bůh miluje 
a  rozhodnout se nikdy mu neříkat NE. 
O některých věcech víme docela jasně, že 
je Bůh chce, či nechce. Odmítnout hřích 
a  plnit povinnosti. Když poslechneme 
v  jasných věcech, můžeme počítat s  tím, 
že nám Bůh ukáže další cestu.

Ne každý nápad je od Boha. Proto je 
třeba rozlišovat. K  tomu použijeme jed‑
noduchá pravidla: Protože Bůh si nikdy 
neprotiřečí, Duch Svatý od nás nemůže 
svým vnuknutím žádat něco, co by bylo 
proti Božímu slovu, učení církve či povin‑
nostem našeho povolání. Boží vnuknutí 
může zpočátku probouzet strach, ale když 
ho přijmeme, naplní nás pokojem a poci‑
tem pokory. Některá vnuknutí nevyžadují 
žádné rozvažování, když vedou například 
k tomu, abychom věc, která je naší povin‑
ností, dělali pečlivě, s  dobrým úmyslem, 
z lásky. Pokud nás vnuknutí vede k něče‑
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mu nezvyklému, je třeba zvážit, jestli je 
to rozumné, jestli to neodporuje našim 
povinnostem, jestli se nám opravdu zdá, 
že jde o  Ježíšův hlas, jestli v  sobě cítíme 
pokoj, když s ním souhlasíme. Pokud jde 
o věci závažné, pak je třeba to vidět a vá‑
žit s někým jiným, například se zpovědní‑
kem. Taková porada může nejen chránit 
před chybou, ale taky vést k pokoře a po‑
koji duše.

Díky poslušnosti Bohu i  v  maličkých 
věcech můžeme na duchovní cestě udělat 
větší pokrok, než za léta úsilí, které jsme 
si stanovili sami. Věrnost malým věcem 
přitahuje velké. Když si však uvědomíme, 
že jsme nějaké vnuknutí Ducha zanedba‑
li, není třeba klesat na mysli, ale pokor‑

ně odprosit Pána a  prosit o  víc věrnos‑
ti. Když se zdá, že jsou před námi těžké 
věci, na které nemáme dost sil, řekněme 
mu s  jednoduchostí a  důvěrou: Pane, já 
na to nemám, ale když to opravdu chceš, 
dej mi k tomu sílu a já jdu do toho. Když 
máme mluvit, poprosme kratince: Dej mi, 
Pane, svého Ducha. Mluv skrze mne ty, ať 
se ukáže tvá moudrost. Když nedokážeme 
někoho milovat: V této situaci, Pane, neu‑
mím milovat, ale ty to dokážeš. Já ti dám 
k dispozici své srdce a ty v něm miluj. Když 
přijde nějaký kříž: Pane, nikdo není větším 
odborníkem na nesení kříže, než ty. Nes ho 
se mnou.

Abychom lépe vnímali Boží blízkost 
během dne, je třeba si udělat každý den 
chvilku na důvěrné setkání s ním v mod‑
litbě. Vejít do hlubiny svého srdce a  tam 
se s ním setkat. Tak se ztišit a zmlknout, 
abychom mohli slyšet jeho hlas. Vychut‑
nat jeho blízkost a přátelství. Najít odva‑
hu lišit se od světa a  být v  postoji lásky. 
Když se někdy zdá, že je Bůh daleko, že ho 
neslyšíme, ba ani on nás neslyší, udělejme 
nezištný dobrý skutek. Protože on je Lás‑
ka, nemůže nebýt v nás, když milujeme.

Drazí přátelé,
vstupme do postní doby jako do ško‑

ly. Udělejme si tentokrát kurz přátelství 
s  Bohem a  nechejme se vést Božím Du‑
chem. Buďme si navzájem dobrými spo‑
lužáky a povzbuzujme se, pomáhejme si, 
sdělujme si své zkušenosti. Ručím vám, že 
pro všechny, kteří to vezmou vážně, bude 
tato postní doba božským dobrodruž‑
stvím a skvělou přípravou na Velikonoce, 
na nový objev Zmrtvýchvstalého.

K tomu všem ze srdce žehná 
 arcibiskup Jan

Poděkování 
olomouckého arcibiskupa

Drazí bratři a sestry,
v  minulých dnech proběhl v  naší arci‑

diecézi už 19. ročník Tříkrálové sbírky, do ně‑
hož se zapojily tisíce koledníků. Mám radost, 
že přibývá ochotných koledníků i  štědrých 
dárců. Proto upřímně děkuji všem, kteří se do 
tohoto díla evangelizace a lásky zapojili. Jsem 
opravdu vděčný za ochotu tolika lidí roznášet 
mezi lidi vánoční radost z Boha, který se kvů‑
li nám stal člověkem. Mám radost, že svým 
koledováním vydávají svědectví lásky a svou 
službou dávají mnoha lidem příležitost podí‑
let se na službě potřebným. Upřímně děkuji 
také všem dárcům.  arcibiskup Jan
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LI ST Z K ALENDÁŘE

Leden – únor 2018

Leden 1968 – Pražské jaro 1968 – začátek obrodného procesu v československé 
společnosti (50 let)

11. 2.–Světový den nemocných – slaví se od roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.
13. 2. 1518 se narodil Antonín Brus z Mohelnice, arcibiskup pražský v letech 1561 až 

1580 (500 let)
16. 2. 1948 se narodil Mons. Ladislav Hučko, biskup, apoštolský exarcha Apoštolské-

ho exarchátu Řeckokatolické církve v České republice (70. narozeniny)

 (jpa)

Z pastoračního kalendáře arcidiecéze v roce 2018
Arcidiecézní setkání katechetů – pátek 2. 2. až neděle 4. 2. – Velehrad
Setkání kněží, kteří konají přípravu na biřmování  – čtvrtek 8.  2. – 10 hod.  –  

Arcibiskupství Olomouc
Pastorační rada – čtvrtek 15. 2.–9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu  – sobota 17.  2. – 10 hod.  – Olomouc  – 

katedrála
Československá katechetická konference – pondělí 26. 2. – Arcibiskupství Olomouc
Setkání kněží a jáhnů moravské provincie – pondělí 26. 2. až středa 28. 2. – Velehrad 

Stojanov
Kněžská rada a sbor konzultorů – čtvrtek 1. 3. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Duchovní obnova pro katechety – pátek 2. 3. až neděle 4. 3. – Velehrad
Kněžský den – úterý 6. 3. – 9.30 hod. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
Duchovní obnova pro zaměstnance kurie  – středa 7.  3. – Arcibiskupský kněžský  

seminář Olomouc
Porada děkanů – čtvrtek 8. 3. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Setkání mládeže v děkanátech – sobota 24. 3.
Ekonomická rada olomoucké arcidiecéze – čtvrtek 19. 4. – 14 hod. – Arcibiskupství 

Olomouc
Arcidiecézní pouť k  sv.  Janu Sarkanderovi  – sobota 5.  5. – 10 hod.  – Olomouc  – 

katedrála
Porada děkanů – pondělí 7. 5. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Svátost biřmování – neděle 20. 5. – 10 hod. – Olomouc – katedrála
Noc kostelů – pátek 25. 5.
Pouť kněží za vlastní posvěcení – úterý 5. 6. – 9 hod. – Svatý Hostýn
Setkání kněží jubilantů – čtvrtek 7. 6. – 10 hod. – Olomouc – katedrála
Jáhenské svěcení – sobota 23. 6. – 9.30 hod. – Olomouc – katedrála
Kněžské svěcení – sobota 30. 6. – 9.30 hod. – Olomouc – katedrála
Slavnost Výročí posvěcení katedrály – sobota 30. 6.
Národní pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi – čtvrtek 5. 7. – Velehrad
Orelská pouť – neděle 19. 8. – 10.30 hod. – Svatý Hostýn
Arcidiecézní pouť rodin – sobota 25. 8. – 10.15 hod. – Svatý Hostýn
Porada děkanů – čtvrtek 13. 9. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Pouť k  sv.  Václavovi, hlavnímu patronu olomoucké arcidiecéze  – pátek 28.  9. – 

10 hod. – Olomouc – katedrála
Kněžský den – úterý 2. 10. – 9.30 hod. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
Kněžská rada a  sbor konzultorů  – čtvrtek 18.  10. – 9.30 hod.  – Arcibiskupství 

Olomouc
Pastorační rada – čtvrtek 25. 10. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Porada děkanů – neděle 4. 11. až úterý 6. 11. – Svatý Hostýn
Konference o evangelizaci – pátek 16. 11. až sobota 17. 11. – Olomouc
Ekonomická rada – čtvrtek 22. 11. – 14 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Duchovní obnova pro zaměstnance kurie – středa 12. 12. – Arcibiskupský kněžský 

seminář Olomouc
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AKTUALIT Y

Olomoucký arcibiskup rozdělil kompetence  
generálních vikářů

V souvislosti s nedávným jmenováním dvou nových pomocných biskupů olo-
mouckých, kteří se oba stali generálními vikáři olomoucké arcidiecéze, olomoucký 
arcibiskup Mons. Jan Graubner svým rozhodnutím z 1. 12. 2017 nově rozdělil je-
jich kompetence a při této příležitosti také upravil organizaci úřadu a kompetence 
některých dalších pracovníků.

Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký a generální vikář, dostal na starost 
oblast ekonomickou a personální.

Mons. Antonín Basler, pomocný biskup, generální vikář a kancléř kurie, nese od-
povědnost za administrativu – chod arcibiskupského úřadu i podřízených subjektů 
a také za pastorační oblast, zvláště ekumenismus, katechumenát, vězeňskou služ-
bu a řehole. V přímé podřízenosti má nově vytvořené Centrum pro kulturu, které 
bude zahrnovat také cestovní ruch, oblast poutní a kulturní, včetně výstav a povolování 
koncertů v kostelích a dále zvláštní pastorační projekty určené arcibiskupem (Noc kos‑
telů, Otevřené brány) a  také oblast tisku včetně distribuce arcidiecézního zpravodaje 
OLDIN. Vedoucím Centra pro kulturu byl jmenován dosavadní vedoucí turistického 
centra PhDr. Martin Kučera.

Centrum pro školy, Centrum pro katechezi, Centrum pro mládež a Centrum pro 
rodinu zůstávají v kompetenci biskupského delegáta pro pastoraci P. Mgr. Petra Bulvase. 
Biskupský delegát pro pastoraci nemocných Mons. Bohumír Vitásek má nadále na sta‑
rosti nemocniční kaplany, kteří působí v olomoucké arcidiecézi.  (aco)

Tříkrálová sbírka
Přijměte moje poděkování i  dík ředitele ACHO Václava Keprta za spolupráci při 

organizování Tříkrálové sbírky. Letos v naší arcidiecézi koledovalo 5445 skupinek, které 
obětavě přinášely poselství o Světle, které svítí v temnotě, a dávaly lidem příležitost být 
dobří. Výnos 83,3 % kasiček letošní sbírky, spočítaný k 15. 1. 2018 činil 24 062 561 Kč, 
což je opět více než v loňském roce. Během Tříkrálového koncertu byly zaslány DMS 
v hodnotě 1 823 831 Kč, což je o 600 000 Kč více než loni.

Více na: www.trikralovasbirka.cz   Mons. Bohumír Vitásek
prezident ACHO

List olomouckého arcibiskupa ke kněžským povoláním
Obracím se na vás ve dnech, kdy se mohou hlásit do kněžského semináře kandidáti, 

kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za svým povoláním jít. Každého 
z vás prosím o modlitbu za kněžská povolání,
– aby milostivý Bůh byl ve své štědrosti velkorysý a dar povolání udělil mnoha mladým 

mužům,
– aby povolaní byli odvážní a ochotní dát se do služby a vydat se na cestu,
– aby rodiny měly dost dětí, z nichž by Bůh mohl některé povolat,
– aby rodiče dětem na cestě kněžství nebránili, ale podporovali je,
– aby farní společenství kněze přijímala, a tak jim pomáhala, aby se na kněžskou služ‑

bu mladí lidé mohli těšit.
Obracím se na vás, mladí muži. Nečekejte, že vás Pán bude o povolání přesvědčovat. 

On třeba zve jenom tím, že vám někdy vnukl myšlenku uvažovat o kněžství. Pak záleží 
na vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu služby Bohu a lidem. Z vlastní 
zkušenosti vás mohu ujistit, že těm, kteří povolání přijmou, Bůh připravil mnoho dob‑
rodružství i pokladů, které si ani neumějí představit, i když od nich žádá i různá odříká‑
ní. Bůh sám si člověka formuje a pomáhá mu vyrůst. I když je to někdy hodně náročné, 
nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval. Naši velkorysost Bůh odměňuje mnohonásobně.

Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat, obraťte se na 
svého kněze, který vám pomůže při rozhodování a podá potřebné informace ohledně 
přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do konce března 2018.

Každému z vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí  arcibiskup Jan

Děkanátní poutě  
v roce 2018 v Olomouci

14. dubna – Zábřeh a Šumperk
28. dubna – Olomouc a Přerov
14. července – Svitavy a Konice
15. září – Valašské Meziříčí
13. října – Šternberk a Hranice
20. října – Vyškov a Prostějov

Děkanátní poutě  
v roce 2018 na Velehradě

12. května – Uherské Hradiště
26. května – Vsetín
16. června – Kroměříž a Holešov
8. září – Uherský Brod
22. září – Valašské Klobouky
29. září – Kyjov a Veselí nad Moravou
27. října – Zlín a Vizovice

Biskupové střední Evropy 
podpořili křesťany  

na Blízkém východě
V  přepočtu víc než 11 milionů ko-

run, které pomohou křesťanům na Blíz-
kém východě, předali 4. prosince 2017 
zástupci biskupských konferencí střed-
ní a  jihovýchodní Evropy libanonské 
Charitě. Českou republiku na setkání, 
které proběhlo v Budapešti, zastupoval 
olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

K  pomoci křesťanům se spojily bis‑
kupské konference České republiky, Slo‑
venska, Polska, Maďarska a  Chorvatska. 
Dohromady vybraly 450 tisíc eur (asi 
11,4 mil. Kč), Česká biskupská konferen‑
ce přispěla částkou 50 tisíc eur. „Záro‑
veň jsme přislíbili, že se chceme podílet 
na opravách domů, do nichž se budou 
uprchlíci ze Sýrie a Iráku vracet. K tomu 
plánujeme uspořádat spolu s naší Chari‑
tou celostátní sbírku,“ uvedl arcibiskup 
Jan Graubner.  (čbk)

Udělení fakulty  
biritualismu

Mons. Cyril Vasiľ, SJ, sekretář Kongre‑
gace pro východní církve, vyhověl žádos‑
ti kardinála Dominika Duky, OP, a udělil 
dne 9.  11.  2017 řeckokatolickému knězi 
P. Rostislavu Strojvusovi fakultu birituali‑
smu pro latinský obřad, a to na dobu 5 let.

 (apha)
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Dar Rodiny Neposkvrněné Svatému otci  
a našim biskupům

Každý rok připravuje mariánské hnutí Rodina Neposkvrněné duchovní kytici 
pro Svatého otce a naše biskupy – z obětovaných dnů. Odesílá se do Říma každo-
ročně k Vánocům. V roce 2017 uvila Rodina Neposkvrněné duchovní kytici jako 
vánoční dárek pro papeže Františka a pro naše biskupy ze svých obětí, křížů a mod-
liteb, zvláště modlitby růžence v počtu 83 847 dní. Zapojilo se 539 členů z Moravy 
a Čech.

Předsedkyně Rodiny Neposkvrněné v České republice Bohumila Vystrčilová touto 
cestou děkuje všem, kdo se do akce zapojili. V současné době je dlouhodobě nemocná. 
Prosíme za ni o modlitby!

Bližší informace o Rodině Neposkvrněné je možno získat na adrese: Bohumila Vy‑
strčilová, 687 54 Bánov 224.   Josef Pala

Noc kostelů 2018
Stejně jako loni se i v letošním roce uskuteční Noc kostelů. Je to velká příleži-

tost oslovit širokou veřejnost, ukázat jí nejen krásu chrámů, ale především život 
současné církve, farních společenství a nejrůznějších aktivit a služeb.

Využijme této možnosti a pozvěme návštěvníky do Boží blízkosti v našich kostelích. 
V roce 2017 se do Noci kostelů zapojilo v olomoucké arcidiecézi 200 chrámů a dalších 
sakrálních prostor a bylo v nich zaznamenáno 70 000 návštěvnických vstupů. Toto číslo 
dokládá velký zájem o duchovní památky a hodnoty a bylo by škoda takovou možnost 
nenabídnout i v letošním roce. Prosím proto duchovní správce a farní společenství, aby 
se také v roce 2018 připojili k Noci kostelů.

Termín Noci kostelů 2018: pátek 25. května 2018
Motto: Zůstávali přes NOC v blízkosti Božího domu (srov. 1 Kron 9,27)
Termín přihlašování na webu: www.nockostelu.cz (od 1. 2. do 25. 5. 2018)
Přihlášení je možné pouze elektronickou přihláškou. Po přihlášení obdrží přihlášení 
na udanou e ‑mailovou adresu přístupová data k administraci stránek kostela na webu: 
www.nockostelu.cz; většinou generuje server každý rok automaticky nová přístupová 
data, takže loňskými to pravděpodobně nepůjde otevřít.
Možnost objednávat na webu plakáty a propagační předměty: od 1. 2. do 15. 3. 2018
Po tomto datu se elektronický formulář automaticky uzavře a nebude možné už mate‑
riály objednat.
Ceny materiálů: pravděpodobně stejné jako loni (plakáty zdarma, ostatní s doplatkem)
Nabídka: plakáty A1 až A5, pohlednice, trička, propisky, baterky, zápalky, banery, pře‑
lepky data, pexeso, dárek pro organizátory
Inspirace: Na www.nockostelu.cz je v  roce 2017 přihlášených v celé republice téměř 
1500 kostelů s jejich programy. Kliknutím na kostely se vám otevřou tyto programy, kde 
se můžete inspirovat. V  Archivu www.nockostelu.cz jsou všechny předchozí ročníky 
i s kostely a jejich programy.
Jakékoli další informace a dotazy zodpoví: Lubomír Nágl, tel.: 605 274 911, e ‑mail: 
nagl@arcibol.cz   Lubomír Nágl

Staré Město plánuje vystavět koncertní sál
Zázemí pro akce na náměstí Velké Moravy, koncerty, přednášky, křesťanskou 

mládež, pěvecký sbor či klub důchodců – všechny tyto aktivity by měl poskytovat 
polyfunkční sál, který plánuje vedení Starého Města vybudovat v přízemí kostela 
Svatého Ducha. Prozatím nevyužitý prostor by tak mohl funkčně propojit Jezuit-
ský sklep a vyhlídkovou věž s prostranství před kostelem.

Celkové náklady na výstavbu přesáhnou částku šest milionů korun. Provozovatelem 
bude sportovně kulturní centrum. Rozsáhlý prostor v kostele Svatého Ducha tak může 
sloužit jak farnosti, tak široké veřejnosti. S jeho dokončením se počítá letos v květnu.

 Josef Pala

Sbírka Haléř sv. Petra
Letos se koná sbírka Haléř sv. Petra v neděli 25. února. Z této sbírky Svatý otec při‑

spívá postiženým ve světě. V minulém roce činila tato sbírka za olomouckou arcidiecézi 
3 509 807 Kč. Děkujeme za dary.   (aco)

Papež František povolil 
převoz ostatků kardinála 
Josefa Berana do Česka
Velvyslanec České republiky ve Va-

tikánu Pavel Vošalík informoval praž-
ského arcibiskupa kardinála Dominika 
Duku, že papež František povolil pře-
voz ostatků kardinála Josefa Berana 
z Vatikánu do Česka. Termín je pláno-
vaný na duben. Ostatky by v Praze spo-
činuly patrně v  hrobce arcibiskupů ve 
svatovítské katedrále během letošního 
roku při 100. výročí vzniku republiky. 
Beran byl po smrti v  římském exilu 
v  roce 1969 pohřben jako jediný Čech 
ve svatopetrské bazilice. Ve své posled-
ní vůli si přál být pochován v  Praze 
nebo v rodné Plzni.

Kardinál Josef Beran (1888–1969) se 
stal pražským arcibiskupem roku 1946 po 
návratu do vlasti z koncentračního tábo‑
ra v Dachau. Po komunistickém převratu 
v roce 1948 se odmítl podřídit novému re‑
žimu. O rok později byl Státní bezpečnos‑
tí zatčen a  dva roky vězněn v  pražském 
arcibiskupském paláci. Do roku 1963 byl 
pak internován na různých místech v Če‑
chách. Papež Pavel  VI. ho v  roce 1965 
jmenoval kardinálem. Dostal povolení 
opustit republiku a odjel do Říma na slav‑
nostní kreaci, cesta ale znamenala vyhoš‑
tění. V Římě se zapojil do práce Druhého 
vatikánského koncilu, kde pronesl zásadní 
projev o svobodě svědomí. Když v květnu 
1969 zemřel, nepovolili českoslovenští 
komunisté převoz jeho těla do vlasti. Na 
přání papeže proto byly Beranovy ostat‑
ky uloženy do krypty chrámu sv.  Petra 
v  Římě. V  roce 1991 byl kardinál Josef 
Beran vyznamenán in memoriam Řádem  
T. G. Masaryka I. třídy.  Josef Pala
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Noví akolyté
V  neděli 10.  prosince  2017 přijali v olomouckém kněžském semináři tři z  našich 

bratří při mši svaté službu akolyty, kterou jim udělil ostravsko ‑opavský biskup Mons. 
František Václav Lobkowicz. 
Byli to dva bohoslovci z  olo‑
moucké arcidiecéze, Ondřej 
Talaš z farnosti Uherský Brod 
(5. ročník), Milan Maštera 
z  farnosti Vyškov‑Dědice 
(4. ročník) a  Jakub Lasák, bo‑
hoslovec ostravsko‑opavské 
diecéze, z  farnosti Ostrava‑
‑Zábřeh (4. ročník). Na slav‑
nostní mši svaté byli přítomni 
také rodiče akolytů, kteří je 
doprovázeli svými modlitbami 
a svou přítomností.

Služba akolyty je pro mne 
osobně důležitá v  tom, že se 

mohu fyzicky dotýkat Krista, což je nezasloužený dar. Tím, že budu moci pomáhat roz‑
dávat Tělo a Krev Páně věřícím, mohu ještě více prohlubovat tajemství eucharistie.

 Jakub Lasák, bohoslovec

Zemřel církevní historik docent Vojtěch Cekota
Ve věku 87 let zemřel 9. prosince 2017 ve Zlíně docent PhDr. Vojtěch Cekota, 

církevní historik a bývalý proděkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzi-
ty Palackého (CMTF UP) v Olomouci.

Narodil se 5. listopadu 1930 ve Zlíně, kde prožil celý svůj ži‑
vot. Po maturitě v  roce 1950 nastoupil na Filozofickou fakultu 
Univerzity Palackého v Olomouci. Zde studoval historii a latinu. 
Po absolutoriu v roce 1955 nastoupil jako odborný pracovník do 
Krajského muzea v tehdejším Gottwaldově (dnešním Zlíně), od‑
kud byl po třech letech propuštěn „pro ztrátu důvěry pracující‑
ho lidu“. Následujících pět let byl pomocným dělníkem v cihelně 
v Malenovicích. Od roku 1963 až do odchodu do důchodu pra‑
coval v Okresním archivu v Přerově, od roku 1968 jako ředitel. 
V roce 1969 získal doktorát filozofie.

Po pádu totalitního režimu navázal v roce 1990 spolupráci s obnovenou Cyrilome‑
todějskou bohosloveckou (teologickou) fakultou Univerzity Palackého v  Olomouci.  
Nastoupil zde jako asistent latiny a současně převzal i přednášky z novověkých církev‑
ních dějin. O  tři roky později působí na Katedře církevních dějin, patrologie a  křes‑
ťanského umění jako odborný asistent. Vychoval řadu studentů teologie a křesťanské 
výchovy, mnohým pomáhal jako vedoucí jejich diplomových prací. Kromě pedagogické 
práce byl v letech 2000 až 2003 členem Vědecké rady CMTF UP, zastával funkci pro‑
děkana pro organizaci, rozvoj a sociální otázky studentů a přitom byl statutárním zá‑
stupcem děkana teologické fakulty. V roce 1999 předsedal volební komisi na CMTF UP 
při volbách do akademického senátu univerzity a byl za teologickou fakultu do tohoto 
senátu zvolen, zároveň měl mandát v akademickém senátu CMTF UP. Zde působil od 
roku 1998 jako předseda. Od roku 2003 byl členem ediční a grantové komise CMTF 
UP a také redaktorem měsíčníku „Zprávy CMTF“. V roce 2003 dosáhl vrcholu ve své 
vědecké kariéře, byl jmenován docentem pro obor českých dějin na Filozofické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci.

Společně s docentem PhDr. Milošem Kouřilem připravil do tisku druhý díl „Osudů 
moravské církve v 18. století“ z pozůstalosti PhDr. Rudolfa Zubera. Tato stěžejní mono‑
grafie o našich církevních dějinách, která má více než 600 stran, vyšla v roce 2003.

Poslední rozloučení se zesnulým docentem Vojtěchem Cekotou se konalo 15. pro‑
since 2017 ve zlínském farním kostele sv. Filipa a Jakuba. Pohřební obřady vykonal olo‑
moucký pomocný biskup Mons. Josef Nuzík spolu s dalšími osmi kněžími. Na závěr 
bohoslužby se se zesnulým jménem Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci rozloučil její proděkan ThLic. Tomáš Parma, Ph.D. Poslední 
slova rozloučení zlínského faráře Mons. Ivana Fišara byla krátká, ale velmi výstižná:  
Pan docent Cekota nežil jenom pro svoji rodinu, ale pro celou rodinu farní. Zvláště vy‑
zvedl jeho dlouholetou obětavou službu v nemocnici.

K poslednímu odpočinku byl zesnulý uložen do hrobu na Lesním hřbitově ve Zlíně.
 Josef Pala

Duchovní cvičení  
na Velehradě 2018

16. až 18. 2. – Duchovní cvičení (nejen) 
pro členy Matice svatoantonínské, 
P. Lev Eliáš

22. až 25. 2. – Postní duchovní obnova na 
téma: Společenství svatých, P. Vladimír 
Kasan, OSB

2. až 4. 3. – Rekolekce pro katechety a ani‑
mátory farních společenství, P. Tomáš 
Koumal

6.  až 9.  3. – Duchovní cvičení pro za‑
městnance Charity, Mons. Bohumír 
Vitásek

9. až 11. 3. – Duchovní cvičení pro kos‑
telníky a akolyty, Mons. Vojtěch Šíma

12. až 14. 3. – Duchovní cvičení pro kos‑
telníky a akolyty, Mons. Vojtěch Šíma

16.  až 18.  3. – Víkendová duchovní ob‑
nova pro všechny, kteří pečují o kostel, 
Mons. Vojtěch Šíma

22. 3. – Jednodenní duchovní obnova pro za‑
městnance Charity, Mons. Vojtěch Šíma

23. až 25. 3. – Víkend pro seniory (Centrum 
pro rodinu), lektorka Marie Budínová

11. až 13. 5. – Duchovní obnova pro do‑
spělé biřmovance, P. Pavel Hof írek

18. až 20. 5. – Duchovní obnova pro lek‑
tory a  všechny zájemce o  Boží slovo 
v praktickém životě, P. Marián Pospěcha

11.  až 14.  6. – Duchovní obnova pro 
všechny (pořádá Česká republika pro 
Ježíše), P. Dušan Monček

24. až 30. 6. – Duchovní cvičení pro ře‑
holní sestry, P. Augustin Prokop, OP

22.  až 26.  7. – Duchovní cvičení pro 
všechny, Mons. Aleš Opatrný

26. až 29. 7. – Duchovní cvičení pro léka‑
ře a zdravotníky, Mons. Aleš Opatrný

29.  7. až 1.  8. – Duchovní cvičení pro 
všechny, P. Miloslav Kabrda, SDB

5. až 10. 8. – Duchovní cvičení pro trvalé 
jáhny a  jejich manželky, Mons. Voj‑
těch Šíma

15. až 19. 8. – Duchovní cvičení pro pe‑
dagogy a katechety, P. Pavel Hof írek

19. až 22. 8. – Duchovní cvičení pro var‑
haníky a chrámové zpěváky, P. Marcel 
Javora

26.  až 30.  8. – Duchovní cvičení pro 
všechny, P. Antonín Dąbrowski, OFM

26. až 31. 8. – Duchovní cvičení pro vyso‑
koškoláky, P. Michal Altrichter, SJ

2. až 5. 9. – Duchovní cvičení pro všech‑
ny, P. Miloslav Kabrda, SDB

5. až 7. 10. – Víkend pro seniory (Centrum 
pro rodinu), lektorka Marie Budínová

29. 11. až 2. 12. – Adventní duchovní cvi‑
čení, Mons. Vojtěch Šíma

9. až 13. 12. – Adventní duchovní cvičení, 
P. Antonín Dąbrowski, OFM

Bližší informace: www.st ojanov.cz
Přihlášky posílejte na adresu: Římsko‑
katolická duchovní správa Stojanov, 
Salašská 62, 687 06 Velehrad, e ‑mail: 
velehrad@stojanov.cz, tel.: 572 571 420, 
733 741 896
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Z historie i současnosti Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci

Termínem kapitula je v oblasti struktury diecéze označován sbor kně-
ží (tzv. kanovníků) se zvláštními funkcemi, jmenovaný diecézním bis-
kupem. Mezi hlavní úkoly kapituly patří sloužení bohoslužeb při slav-
nostních příležitostech a pravidelná modlitba liturgie hodin (breviáře) 
v biskupském kostele (katedrále) a také péče o tento kostel. Zároveň 
je kapitula také poradním a pomocným sborem biskupa. Dříve příslu-
šel kapitule rovněž úkol vést po biskupově smrti nebo rezignaci správu 
diecéze. Za tím účelem volila ze své středu tzv. kapitulního vikáře, který 
jménem kapituly diecézi dočasně řídil (od vydání současného kodexu 
kanonického práva z roku 1983 je kapitulní vikář nahrazen administrá-
torem diecéze).

Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner jmenoval 8. pro-
since 2017 tři nové sídelní kanovníky Metropolitní kapituly 
u sv. Václava v Olomouci.

Olomoucká kapitula byla navíc obda‑
řena zvláštním privilegiem – právem svo‑
bodné volby nového biskupa (později ar‑
cibiskupa) – které jí již v roce 1207 zaručil 
Přemysl Otakar  I. a  téhož roku potvrdil 
také papež Inocenc III. Toto výsadní prá‑
vo využívala dalších 700  let. Po zavedení 
nového církevního zákoníku z roku 1917 
již nebylo využíváno. Posledním arcibis‑
kupem (formálně) voleným kapitulou byl 
kardinál Lev Skrbenský z  Hříště (v  roce 
1916). Další arcibiskupové byli již jme‑
nováni přímo Svatým stolcem. V  dnešní 
době zůstala kapitule její liturgická funk‑
ce, zároveň také pečuje o  kapitulní ma‑
jetky. Činnost kapituly se řídí stanovami 
(aktuální jsou z roku 2009).

Pokud jde o samotný vznik katedrální 
kapituly v Olomouci, jedná se o staroby‑

lou instituci, jejíž existence je doložena již 
v  období po obnovení biskupství v  Olo‑
mouci (1063), kdy sídlila ještě při bis‑
kupském kostele sv.  Petra na Předhradí. 
Novou etapu dějin kapituly zahájil biskup 
Jindřich Zdík († 1150), který v souvislos‑
ti s  vybudováním nového biskupského 
kostela sv.  Václava zřídil při něm také 
kapitulu (dochovala se i  zakládací listina 
z roku 1141). Zdíkova kapitula čítala cel‑
kem 12 kanovníků (podle počtu apoštolů) 
a měla fungovat po vzoru řeholních spo‑
lečenství – užívala společný majetek a její 
členové žili společně v biskupském domě 
při katedrále (dnešní tzv. Zdíkův nebo též 
Přemyslovský palác). V dalších staletích se 
způsob fungování kapituly změnil – ustal 
komunitní život a  majetek se rozdělil na 
jednotlivé příděly (tzv.  prebendy). Měnil 

se také počet kanovníků  – z  původních 
12 např.  během 14. století vzrostl na 19, 
k  roku 1654 se mluví dokonce o  31 ka‑
novnících. V průběhu 20. století se počet 
kanovníků opět vrátil k číslu 12 – v duchu 
Zdíkovy tradice. Přídomek „metropolitní“ 
získala kapitula po povýšení olomouckého 
biskupství na arcibiskupství v roce 1777.

Olomoucká kapitula má také svou 
vnitřní hierarchii. Během staletí postup‑
ně vznikly čtyři vyšší kanovnické funkce 
(tzv. dignity): děkan – stojí v čele kapitu‑
ly, probošt – zástupce děkana, arcijáhen 
(titul historicky pochází již z doby biskupa 
Zdíka, který rozdělil diecézi na šest arci‑
jáhenství a tamní arcikněze ustanovil ka‑
novníky) a  scholastik, jehož funkce byla 
zřízena v roce 1274 biskupem Brunem ze 
Schaeunburku a  měl původně na staros‑
ti katedrální školu pro výchovu kněžstva. 
Všechny tyto hodnosti byly v  roce 1726 
povýšeny papežem Benediktem  XIII. na 
prelatury s právem nosit pontifikálie, tedy 
mitru a berlu (šlo o  tzv. kanovníky – in‑
fulované preláty). V  roce 1888 byla na 
prelaturu povýšena ještě funkce kanovní‑
ka  – kustoda, který má na starosti eko‑
nomické záležitosti kapituly. Právo nosit 
biskupské insignie měli kapitulní preláti 
až do reformy II. vatikánského koncilu, 
který vyhradil užívání insignií biskupům 
a  opatům. Výše uvedenými tituly (nyní 
již čestnými) jsou kanovníci označováni 
i v dnešní době.  Vít Němec

Olomoucká kapitula má nové kanovníky

Jsou jimi: P.  Mgr.  Petr Bulvas (1970), biskupský delegát pro pastoraci, 
P. Mgr. Petr Gatnar (1967), sekretář olomouckého arcibiskupa, a P. ThLic. Pavel 
Stuška,  Ph.D. (1979), rektor Arcibiskupského kněžského semináře v  Olomouci 
a biskupský delegát pro trvalé jáhny.

Další změna se týká dosavadního sídelního kanovníka Mons. Mgr. Josefa Šicha 
(1942), který se stal od 8. 12. 2017 kanovníkem emeritním a zároveň byl uvolněn 
z funkce notáře Arcibiskupství olomouckého.

Na zasedání Metropolitní kapituly u  sv.  Václava v  Olomouci byli 3.  prosin‑
ce 2017 zvoleni do vedení kapituly kanovníci: Mons. Mgr. Antonín Basler (1956), 
pomocný biskup, který se stal děkanem metropolitní kapituly, a katedrální farář 
P. Mgr. Ladislav Švirák (1972), který se stal proboštem kapituly. Oba s účinnos‑
tí od 1. 1. 2018. Volbu obou kanovníků potvrdil olomoucký arcibiskup Mons. Jan 
Graubner.  Josef Pala

NOVÍ K ANOVNÍC I
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CENTRUM PRO ŠKOLY

Pouť zamilovaných
„Láska je dar pro druhého“ a abychom za tento velký dar podě‑
kovali, zveme všechny mladé páry, snoubence, manžele – mladší 
i starší, na pouť zamilovaných. Uskuteční se v sobotu 10. února 
(v rámci Národního týdne manželství) v Dubu nad Moravou.
Kontaktní osoba: Mgr.  Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e ‑mail: 
zaboj@arcibol.cz

Postní duchovní obnova pro muže
Muže, manžele, otce zveme na postní jednodenní duchovní 
obnovu (nebo spíše „zastavení“), které povede psychoterapeut 
a  hudebník Mgr.  Jiří Černý. Připravil si téma o  otcovství v  ži‑
dovství s přesahem do křesťanství. Neměla by chybět možnost 
přijmout svátost smíření a vrcholem bude slavení mše svaté.
Obnova se koná v sobotu 10. března v klášteře dominikánů, Slo‑
venská 14 v Olomouci.
Kontaktní osoba: Peter Markovič, tel.: 587 405 293, 720 110 750, 
e ‑mail: markovic@arcibol.cz

Postní duchovní obnova pro manžele
Srdečně zveme manžele k  postnímu celodennímu zastavení. 
Duchovní obnovou bude provázet P. Metoděj Radomír Hofman, 
OT. Program obsahuje promluvy, reflexi v  páru, mši svatou 
(bude slavena v kapli sv. Alžběty přímo na krásném hradě Bou‑
zov) a příležitost ke svátosti smíření. Promluvy si vyslechneme 
v sále Obecního úřadu Bouzova. Bude zajištěn oběd i občerstve‑
ní. Nabízíme možnost hlídání dětí.
Termín: sobota 24. března (9.00 až 16.00 hod.)
Kontaktní osoba: Mgr.  Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e ‑mail: 
zaboj@arcibol.cz

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

Arcidiecézní setkání katechetů
Všechny katechety, a  nejen je, také ty, kteří se jakkoli podílejí 
na pastoraci, srdečně zveme na Arcidiecézní setkání kateche‑
tů, které se koná na Velehradě od 2. do 4. února. 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 inspirací pro pastorační praxi, v so‑
botu 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 prak‑
tické impulzy pro pastorační praxi. Odpoledne bude zaměřeno 
na prezentaci různých zkušeností z praxe. V neděli se setkáme 
s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem.
Více informací: www.katechetiolomouc.cz

Postní rekolekce pro katechety
Postní rekolekce pro katechety s  názvem „Na cestě k  novému 
životu (aneb postní dobou v duchu katechumenátu)“ proběhne 
na Velehradě 2. a 3. března pod vedením P. ThLic. Tomáše Kou‑
mala, který se při svých postgraduálních studiích v Římě věno‑
val právě katechetice a v současné době je vedoucím diecézního 
katechetického centra v Brně.
Bližší informace: www.stojanov.cz, e‑mail: velehrad@stojanov.cz

Seminář: Úvod do programu  
Katecheze Dobrého pastýře

Srdečně zveme všechny zájemce na seminář, který bude zamě‑
řený na seznámení s katechetickým programem Katecheze Dob‑
rého 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 
předškolního a  mladšího školního věku. Proběhne v  sobotu 
26. května v Olomouci pod vedením ThLic. Ing. Marie Zimmer‑
mannové, Th.D., a Mgr. Marcely Fojtíkové Roubalové, Ph.D.
Přihlášky: e ‑mail: katecheti@arcibol.cz

Historické varhany olomoucké arcidiecéze a její současní  
autoři liturgické hudby

Téma diecézního setkání varhaníků, sbormistrů, vedoucích schol a všech zájemců o litur‑
gii a hudbu – koná se v sobotu 17. března v aule CARITAS‑VOŠs Olomouc, Křížkovské‑
ho 6. V pestrém programu vystoupí mj. Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup 
olomoucký, s přednáškou Podíl hudby a zpěvu na kráse liturgie, organolog olomoucké 
arcidiecéze Jan Gottwald promluví na téma „Restaurování historických varhan po roce 
2000 a jejich využití v liturgii“, PhDr. Petr Koukal, Ph.D., organolog Národního památko‑
vého ústavu, se zaměří na Restaurování historických varhan z pohledu památkové péče 
a další. Setkání ukončí ve 14 hod. mše svatá v katedrále. Bude ji sloužit pomocný biskup 
olomoucký Mons. Antonín Basler.
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Snímek Josef Pala

Valná hromada Matice velehradské
Zimní pouť – neděle 11. února – v 10 hod. mše svatá v bazilice 
(slouží ji pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler), 
po ní následuje valná hromada Matice velehradské v  Zimním 
sále Stojanova gymnázia
Více informací: www.maticevelehradska.cz

Seminář „Ideologie gender“
Zveme kněze, pracovníky diecézních pastoračních úseků, pas‑
torační asistenty a další zájemce na seminář věnovaný aktuální 
ideologické hrozbě, která útočí na rodinu. Koná se ve čtvrtek 
1. března na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Pa‑
lackého v Olomouci.
Informace a přihlášky: www.rodiny.cz

Kurz čtení Božího slova v liturgii
Uskuteční se v první polovině roku 2018 v děkanátech Konice 
a Šternberk. Kurz má tři části: Úvod do Písma svatého pod vede‑
ním doc. P. Petra Chalupy, Kultura řeči, dvě setkání s MgA. Mar‑
tinou Pavlíkovou, přičemž první je teoreticko ‑praktické a druhé 
praktické, Duchovní rozměr lektorské služby  – slavnostní za‑
končení s Mons. Josefem Hrdličkou a předání osvědčení absol‑
ventům kurzu.
Do kurzu se v  obou děkanátech mohou zájemci hlásit na tel.: 
582 396 370 (fara Konice), 737 213 468 (fara Šternberk).
Termíny jednotlivých částí kurzu: www.kulturaslova.cz

Přehled velehradských akcí v únoru 2018
Farní ples
 3. 2. / Slovanský sál Stojanova gymnázia Velehrad
 Hraje skupina Velblue a CM Tramín
Seminář duchovního filmu
 18. 2. / VDCM – Sál T. Špidlíka
 Film Ďáblova past režiséra F. Vláčila uvede badatel Petr Gajdošík
Více informací: www.velehradinfo.cz
Další informace a přihlášky: www.knezskyseminar.cz/akce/vir

Únorový Nezbeda a Cvrček
V únorovém výtisku Nezbedy naleznou čtenáři také další pří‑
běh z cyklu Biblická přísloví, povídky Vrabčák a vlk a Nejlepší 
stavital a zakončení Výletů do biblických měst, fantasy příběhů 
cestovní kanceláře History Tours. 
Únorový Cvrček učí malé čtenáře dělat radost druhým.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz

Jubilující Svatý Antonínek
Farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem slaví v letošním roce 
350. výročí založení kaple sv. Antonína Paduánského, známého 
poutního místa na Slovácku.
Při této příležitosti blatnická farnost připravila několik zajíma‑
vých akcí. Oslavy byly zahájeny 13. ledna 2018 Plesem pro Anto‑
nínek a po celý rok budou 
pokračovat zajímavými 
akcemi, z nichž vybíráme:
Úterý 8.  května  – Pěší 

pouť na Velehrad
Neděle 3.  června  – Pouť 

Matice svatoantonín‑
ské, poutní mše svatá 
na Svatém Antonínku 
v 10.30 hod.

Středa 13.  června  – Do‑
mácí pouť ke cti svaté‑
ho Antonína v 17 hod. 
na Svatém Antonínku

Neděle 17.  června  – 
Hlavní pouť ke cti 
svatého Antonína; 
mše svaté: 8.00, 9.00, 
10.30 hod.; svátostné 
požehnání ve 14 hod.; 
slavnostní odpoledne 
k „Výročí 350 let na Svatém Antonínku“

Čtvrtek 5. července až neděle 8. července – Duchovní obno‑
va na Svatém Antonínku „Duše Slovácka; povede ji Mons. 
Adam Rucki

Neděle 15. července – Pouť nemocných s pomazáním nemoc‑
ných v 15 hod. na Svatém Antonínku

Neděle 26. srpna – Děkovná pouť na Svatém Antonínku; mše 
svaté: 9.00 a 10.30 hod. Krojované procesí s hudbou, zpěvem 
a modlitbou vychází v 9.30 hod. od kostela v Blatnici. Svá‑
tostné požehnání ve 14 hod., po něm následuje slavnostní 
odpoledne.

Více informací: www.antoninek.cz

Konference Zdravotník – křesťan  
v dnešní nemocnici

Biskupství brněnské pořádá v  sobotu 17.  března konferenci 
Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici. Mezi přednášejícími 
budou teolog Mons. Aleš Opatrný nebo pomocný biskup olo‑
moucký Mons. Antonín Basler.
Přihlášky: e ‑mail: krestan.konference@gmail.com

Kněžský seminář zve mladé muže  
na postní duchovní obnovu

Ve dnech 23.  až 25. února se v Arcibiskupském kněžském se‑
mináři v  Olomouci uskuteční postní duchovní obnova VIR. 
Pro mladé muže od 17 do 35  let ji povede Mons. Adam Ruc‑
ki, biskupský vikář pro duchovní povolání v ostravsko‑opavské  
diecézi.
Slovo VIR neoznačuje původce nakažlivé nemoci či zhoubný 
počítačový program, ani se nejedná o žádnou zkratku. Význam 
musíme hledat v  latině, kde toto kratičké slůvko nese význam 
‚muž‘. A  není náhodou, že je od něj odvozen také výraz vir‑
tus neboli ‚ctnost‘, tedy dobrá vlastnost, která šlechtí každého  
muže.
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Cestička k Bohu aneb rodina se modlí
Celoročním projektem „Cestička k Bohu“ chceme povzbudit rodiny, aby se společně modlily a nezapomínaly na Pána Boha, na 

dobro, které skrze modlitbu přichází do jejich rodinného života. V úvodu použiji slova otce Pavla Ryšavého, který již 20. rokem působí 
v Kojetíně, a do děkanátního časopisu napsal poselství pro nový rok… Letos jsem zvolil slova sv. Silvána z Athosu: „Modli se k Bohu, 
aby bylo méně utrpení.“ Každé vykonané dobro ovlivňuje svět. Modlitbu považuji za největší dobro. Modlitbou vyprošuji spásu druhým 
lidem. Spása je největší dobro člověka, a proto modlitba je největší dobro, které mohu druhému dát. Lidé v dobro modlitby nevěří, proto 
modlitbu snadno opouštějí nebo zanedbávají. Víme ‑li však, že modlitba může umenšovat zlo ve světě, věřím, že budeme v modlitbě 
vytrvalejší a poctivější…

Jeho úvahu si můžeme přebrat a zapracovat každý do své rodiny a znovu a znovu se pouštět do modlitby. Nyní prožíváme první 
část mezidobí a v projektu se v rodinách modlíme desátek radostného růžence – chceme, aby v našich rodinách doznívala ještě vánoč‑

ní radost. Na stránkách www.rodinnyzivot.cz najdete metodiku pro dospělé s informa‑
cemi a tipy, ale také metodiku s inspiracemi pro děti, obě je možné si zdarma stáhnout. 
Metodika pro dospělé je obsáhlejší a je připravena na celý rok. Metodický list pro děti 
je nachystán pro každé liturgické období zvlášť, doporučujeme jej vždy vytisknout. 
Formou dopisu jsou děti uvedeny do nového liturgického období a seznámeny s úko‑
lem na danou dobu. Kromě modlitby si mohou stáhnout zajímavé odkazy na internetu 
a vytisknout různé omalovánky, křížovky či rozšířit své vědomosti o světcích.

Když se rodina modlí společně, je to velmi dobře, ale je to jen jedna část. Je vhodné, 
když se také rodiče spolu modlí za své děti, za své manželství, jeden za druhého i za ce‑
lou rodinu. A když každý člen rodiny doroste k tomu, že i on sám se modlí za sebe, své 
sourozence, rodiče, děti, manžela, manželku, za jejich pěkné vztahy, když hledá svou 
cestu k Bohu, pak věřím, že to musí být někde znát… Všem, kteří se s námi do modliteb 
zapojili, přejeme hojnost Božího požehnání v novém roce 2018.

 Markéta Matlochová

Postní doba s dětmi:  
Na cestě ke vzkříšení

V katechetickém centru jsme v  letoš‑
ním roce připravili postní program pro 
děti s názvem Na cestě ke vzkříšení aneb 
Bůh nám dal svého Syna Ježíše, abychom 
se naučili, jak máme správně žít. Tento 
program je založen na stejném principu 
postní doby předcházejícího roku. Opět 
bude děti postní dobou provázet Ježíš 
skrze nedělní evangelia. Nyní se v jednot‑
livých evangeliích postní doby zaměříme 
na Ježíšovy vlastnosti, které se děti budou 
snažit napodobovat a také o ho o ně v ka‑
ždodenní modlitbě prosit. Jedná se o tyto 
vlastnosti: moudrost, svatost, krása, čis‑
tota, obětavost, poslušnost. Na každý tý‑
den je na základě nedělního evangelního 
textu připraveno krátké vyprávění a  na 
ně navazující úkoly, které děti dostanou 
na kartičkách. Na zadní straně kartič‑
ky je modlitba, ve které děti prosí Pána 
Ježíše o  pomoc ve svém snažení. Další 
část programu pak probíhá ve farnosti, 
kdy si děti podle toho, jak se jim dařilo, 
do společného obrazu přilepují barevné 
symboly k daným úkolům. Takto postup‑
ně vzniká společné dílo, které se ve veli‑
konoční dobu stane krásným obrazem. 
Podrobnější informace, zpracované texty 
a další potřebný materiál k programu na‑
jdete na stránkách katechetického centra:  
www.katechetiolomouc.cz

Všechny dospělé prosíme, aby děti při 
prožívání postní doby doprovázeli po‑
vzbuzením a modlitbou, ať se vše nestane 
jen jednorázovou aktivitou, ale ať se ná‑
sledování Ježíše pro děti a  jejich rodiče 
stane jejich novým životním stylem.

 Martina Orlovská

Národní týden manželství
Dvanáctý ročník Národního týdne manželství (NTM), největší iniciativy na podpo‑

ru manželství v ČR, nese motto Manželství bez mýtů a pokusí se odpovědět na nejvíce 
omílané mýty o manželství. NTM proběhne již tradičně v týdnu sv. Valentina od 12. do 
18. února. Na zahajovací tiskové konferenci vystoupí zástupci odborné veřejnosti, po‑
litiků, duchovních i dalších osobností, pro které je manželství stále jednou z největších 
hodnot v životě.

NTM je příležitostí, kdy se páry mohou inspirovat, jak ze svého dobrého manžel‑
ství udělat ještě lepší, nebo pokud je třeba, obnovit to, co se časem ve vztahu vytratilo.  
Je iniciativou, která spojuje celou škálu organizací, jednotlivců, odborníků, měst i církví, 
které již v minulých letech na oslavu manželství a pro jeho podporu zorganizovali stov‑
ky akcí po celé České republice.

NTM chce zdůraznit důležitost institutu manželství a připomenout, že manželství 
je vztah, o který je třeba trvale pečovat. V České republice není NTM pouze církevní 
záležitostí, ale je koalicí všech, kterým jde o  podporu manželství. Tato iniciativa má 
podporu mnoha církví a organizací, do pořádání samotných akcí v rámci NTM se zapo‑
jilo kolem 8 denominací.NTM představuje v současnosti jednu z největších občanských 
aktivit na podporu kvality manželských vztahů jak v církvi, tak v celé české společnosti.

Jaké jsou cíle NTM?
• Posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových doved‑

ností jako předpokladů dobrého manželství.
• Motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň 

jednou za rok podpořili důležitost manželství.
• Propagovat programy i  iniciativy zaměřené na rozvoj manželských vztahů v  České  

republice.

Mnoho lidí, kteří považují manželství za dobrou věc, by si neuvědomilo, že na něm 
musí pracovat, kdyby je někdo nepostrčil. Různá taková postrčení jsou hlavní nástroje 
působení NTM.

Každoročně se zapojuje velký počet děkanátních center pro rodinu z naší arcidiecé‑
ze. Za 10 let se v olomoucké arcidiecézi v rámci NTM uskutečnilo přes 170 nejrůzněj‑
ších akcí a aktivit o manželství a pro manžele.

Letos se opět připravuje Pouť zamilovaných v Dubu nad Moravou, v několika cen‑
trech plánují přednášky a  besedy se zajímavými hosty, např.  P.  PhLic. Mgr.  Lukášem 
Engelmannem, ve Valašských Kloboukách budou rozbíhat kurz Manželské večery, v ně‑
kterých farnostech budou moci manželé obnovit své manželské sliby a také se připravují 
modlitby, křížové cesty a adorace za manžele a spousta dalšího.

Podrobnější informace si můžete najít na stránkách jednotlivých děkanátních center 
nebo www.tydenmanzelstvi.cz   Markéta Matlochová

Snímek Linda Sigmundová
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Dosavadní kroky

Ještě během Plenárního sněmu jsem navštívil všech 21 děkanátů, abych na setkání 
všech kněží a členů pastoračních rad přednesl prezentaci: Jak si představuji farnost 
dnes. Za rok jsem opět objel všechny děkanáty, abych při setkání farních rad naslouchal 
zkušenostem a svědectvím ze života farností. Dodnes mně utkvěly některé vynalézavé 
prezentace formou divadla či filmu, ale i prostá vyprávění o činech, které budují rodin‑
nou atmosféru farnosti.

•  •  •
Následovala setkání farních rad s ředitelem a prezidentem Arcidiecézní charity, 

protože služba lásky patří k životu církve stejně, jako bohoslužba a hlásání evangelia. 
V posledních letech se v naší arcidiecézi podařilo vybudovat velké charitní dílo, které 
provozuje mnoho zařízení a služeb a dnes má asi 1700 zaměstnanců. Nejde však o soci‑
ální podnik, nýbrž dílo lásky, která uvádí do života slova evangelia. To je třeba žít v každé 
farnosti. Proto se kolem profesionálních Charit budují společenství dobrovolníků, kteří 
nemají nahrazovat zaměstnance, ale především mají umět vidět potřebné, v maličkos‑
tech sami pomáhat a na větší věci volat profesionály. Díky této službě se naše farnosti 
stanou rodinami, kde se každý cítí milován. Raduji se z  řady farností, kde se to daří, 
a těším se, že to brzy najdu i v těch dalších.

•  •  •
Pak jsem objel děkanáty znovu s prezentací: Jak žije děkanát, abych představil sys‑

tém nově ustanovených spolupracovníků děkana: děkanátní účetní a technik, pracovník 
Centra pro rodinu, pastorační asistent Charity, nemocniční kaplan, kaplan pro mládež 
(kterým je jeden z kněží děkanátu a má kolem sebe tým animátorů z řad mládeže) a ve‑
doucí katechetů. Spolupracovníci děkana pracují pod jeho vedením, ale jejich působení 
je určeno celému děkanátu. Proto je důležité, aby dobře rozvinuli spolupráci a zapojili 
dobrovolníky z farností.

•  •  •
Další společné setkání farních rad v děkanátech měli na starosti otcové děkani. Tam 

se představili osobně jeho spolupracovníci a nabídli spolupráci a pomoc farním radám.
•  •  •

V následujících letech se na třech místech arcidiecéze uskutečnila setkání ekono‑
mických rad farností, kde se účastníci seznámili s  novým ekonomickým modelem 
církve po restitucích. Shrnuto do jedné věty: církev dostává zpět část majetku a druhá 
část bude proplacena jako finanční náhrada během třiceti let. (To se snažíme investovat 
tak, aby výnos aspoň částečně zajistil náklady pastorace.) Stát za to postupně přestává 
financovat duchovní. Každým rokem dává o pět procent méně. Zavádíme proto systém, 
podle něhož se farnosti podílejí na platu duchovních jednou desetinou, ale přispívají jen 
ty větší podle počtu účastníků na nedělních bohoslužbách a ty bohatší, které odvádějí 
30 % ze zisku v hospodářské činnosti (většinou nájmy a pachty či hospodaření ve vlast‑
ním lese). Vrácené majetky byly totiž většinou určeny k obživě duchovních.

V minulém roce pastorační rady farností na svých zasedáních společně přemýš-
lely, pracovaly a modlily se při hledání odpovědí na sedm otázek:
 – Co uděláme u nás, abychom byli přitažliví jako místní církev, aby nás přibylo?
 – Jak oslovíme vlažné a vzdálené, co nabídneme hledajícím?
 – Co musíme změnit, abychom měli co nabídnout, kam pozvat, čím oslovit, aby se jim 

u nás líbilo, aby je oslovila Boží přítomnost mezi námi?
 – Máme v těchto oblastech nějaké zkušenosti? Jaké?

SP OLE Č NÁ C E STA K OŽ IVENÍ C ÍRKVE (I . )

V roce 2005 skončil PLENÁRNÍ SNĚM KATOLICKÉ CÍRKVE V ČR a jeho 
závěrečný dokument vyšel po schválení Svatým stolcem v roce 2007. 
Dokument má řadu výzev pro jednotlivé diecéze, včetně výzvy uspořá-
dat diecézní synody. Po zvážení různých modelů jsem se rozhodl neza-
těžovat kněze a věřící další strukturou, kterou by synoda vyžadovala, 
ale pokusil jsem se pomocí stávající struktury naplnit předložené vý-
zvy. Nejde o to, abychom vytvořili nový dokument, ale abychom výzvy  
Plenárního sněmu dle našich podmínek a možností uvedli do života.  
Zatím nemohu říci, že bychom všechno splnili, ale myslím, že dozrál čas, 
abychom shrnuli dosavadní kroky a vytýčili další úkoly.

 – Jak přispívají k  životu farnosti řehole, 
katolické spolky, hnutí, zbožná sdružení 
a společenství? Jak s nimi můžeme rozvi‑
nout lepší spolupráci a více je zapojit?

 – Jaké zkušenosti máme s  lidovými mi‑
siemi, kurzy alfa, farními buňkami či 
jinými pastoračními projekty?

 – Co potřebujeme k oživení naší farnos‑
ti od biskupa, či kurie a pastoračních 
center?

•  •  •
Mám radost, že v řadě farností o těch‑

to otázkách zodpovědní vážně přemýš‑
leli a  společně hledali. Společné setkání 
farních rad v děkanátech dalo příležitost 
k  výměně zkušeností, vzájemnému po‑
vzbuzení a  inspiraci. Otcové děkani pak 
na dvoudenním zasedání spolu s biskupy 
prodiskutovali shrnující zprávu a  navrhli 
další kroky.

•  •  •
Znovu se ukázalo, že máme velmi 

rozdílné farnosti. Nejen velké a  malé, či 
aktivní a  spící. Některé maličké farnosti 
mají velmi zodpovědné a obětavé farníky. 
Některé velké mají problém sehnat kos‑
telníka či zajistit úklid a zdobení kostela. 
I když povzbuzuji k oživení farnosti, ne‑
jde mi o  to, abychom přidávali aktivity. 
V některých případech je to potřeba, ale 
ne všude. Někde byli sami překvapení, ko‑
lik dobrého se u nich děje. I  já mám vel‑
kou radost z mnoha krásných věcí, které 
se ukazují nejen v péči o kostel a faru, ale 
i krásné bohoslužby, do nichž se zapojují 
ministranti a  scholy či chrámové sbory, 
lektoři a  akolyté. Na řadě míst dovede 
vytvářet farní společenství mnoho živých 
skupin, které nežijí pro sebe, ale zapojují 
se do společného díla, když se například 
do farních dnů zapojují různá společen‑
ství a různé generace, když se pracuje pro 
rodiny a děti, ale zároveň se nezapomíná 
na staré a  osamělé, když si rozdělí hodi‑
ny o  adoračních dnech různá společen‑
ství a  spolky, když nemusí všechno dělat 
několik obětavců, ale daří se zapojit více 
lidí. Stejně tak si vážím a chci ocenit sta‑
tečnost věřících, kteří přes těžkou situaci, 
kdy se malá skupina starších lidí obětavě 
stará o  velký kostel, a  při tom dovedou 
pěstovat hezké mezilidské vztahy nejen 
mezi sebou.

•  •  •
V dalších pokračováních se pokusím 

ukázat, jak uskutečňujeme závěry a vý-
zvy Plenárního sněmu v  jednotlivých 
oblastech, a  pak odpovídat na výzvy 
farních rad směrem k  arcibiskupství. 
Čtenáře prosím, aby reagovali přede-
vším větším zapojením ve své farnosti.

  arcibiskup Jan
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Jak křesťané slaví Velikonoce
Pro stávající i nové lektory jsme připravili program v rámci projektu Vstupy do škol s náboženskými 

tématy. Novinkou je jeho koncipování do prostoru kostela, ke kterému jsme došli po zkušenostech z mi‑
nulých let. Dětem tak umožníme si lépe představit reálie velikonočního příběhu a přiblížit jim, jak slaví 
Velikonoce křesťané dnes. Děti procházejí v průvodu s květy kočiček kostelem, zblízka si prohlédnou 
mj. kříž a svíci paškál a jsou tak efektivněji vtaženy do celého příběhu, který stojí na začátku křesťanství. 
Na závěr programu si pak vyrábějí malou svíčku z včelího vosku, která jim bude připomínkou toho, co se 
v kostele dozvěděly a samy tam zakusily.

Seminář se uskuteční v sobotu 24. února na Velehradě (sál kardinála Špidlíka, U Lípy 302) od 
9.30 do 15 hod. a opakovat jej budeme v úterý 27. února v Olomouci (sál kurie, Biskupské náměstí) 
od 15. 30 do 18 hod.

Zváni jsou nejen pedagogové, ale všichni zájemci z řad kněží, katechetů, pastoračních asistentů a dal‑
ších dobrovolníků, kteří mají zájem být odborně proškoleni v šíření náboženských témat mezi dětmi.

Informace a přihlášky: Mgr. Helena Polcrová, Centrum pro školy, Biskupské nám. 841/2, 779 00 
Olomouc, e ‑mail: polcrova@arcibol.cz, tel.: 587 405 255 (243)

Krvavé jahody: příběh ženy,  
která přežila Gulag

Z  popudu regionální pobočky Moravskoslezské křesťanské 
akademie se koncem loňského roku dvě podobná setkání s Věrou 
Sosnarovou uskutečnila také v Olomouci.

Věra doplatila na to, že její matka byla Ruska, která po bol‑
ševické revoluci v roce 1917 opustila s českými legionáři válkou 
a hladem zmítané Rusko a našla nový domov v Československu. 
Tím se dostala na černou listinu zrádců. Čtrnáctiletou Věru, její 
devítiletou sestru Naďu spolu s jejich matkou Ljubou Mělkino‑
vou hned po osvobození Československa Rudou armádou v roce 
1945 zatkla v jejich brněnském bytě sovětská NKVD a násilně je 
odvlekla do Sovětského svazu.

„Odvezli nás na sportovní stadion v Budapešti, odtud do Bu‑
kurešti a pak v takzvaných dobytčácích na Sibiř. Přímo ve vagoně 
mě několikrát znásilnili. A tak tomu bylo i v dřevěných barácích 
bez oken v lágrech. V jednom se tísnilo až padesát lidí. I tři ožralí 
bachaři se na nás vystřídali, pak nás dokopali a  ještě pomočili,“ 
přiblížila s pláčem trauma žen paní Sosnarová, která svým vy‑
právěním vehnala slzy do očí mnoha přítomných. Ale to byl jen 
začátek neuvěřitelných útrap. Devatenáct let pracovala za nelid‑
ských podmínek – v lese, v dolech, ve slévárnách a v kolchoze. 
Její maminka po třech měsících útrap zde zešílela.

Věra v lágru přežila tyfus, těžký úraz, opakované znásilňování 
i desetidenní samotky. V Gulagu musela se svou sestrou zůstat 
i po Stalinově smrti, kdy se už jiní uvěznění cizinci vraceli domů: 
"A když nás už potom chtěli pustit domů, tak nás zase naše vlá‑
da nechtěla přijmout. Psala jsem i prezidentovi, ale žádná odpo‑
věď nepřišla…“ Stále však odmítala přijmout sovětské občanství 
a za každou cenu se chtěla vrátit domů. Podařilo se to až v roce 

Pořadatelé besedy s Věrou Sosnarovou, která se konala na 
Velehradě ve středu 10. ledna večer, určitě nepočítali s tak 
velkou účastí veřejnosti. Sál kardinála Tomáše Špidlíka ve 
Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje byl doslova přepl-
něný. Více než 150 lidí, od těch nejstarších až po studenty, si 
přišlo poslechnout autentické vyprávění šestaosmdesátileté 
ženy, protagonistky knihy „Krvavé jahody“, kterou podle je-
jího životního příběhu napsal spisovatel Jiří S. Kupka.

1963. Do Československa se obě sestry dostaly jen díky tomu, že 
je jako levnou pracovní sílu byli ochotni přijmout v jednom JZD 
na Znojemsku.

„Všichni vydělávali pěkné peníze a  my jsme dělaly stejnou 
práci za 250 nebo 270 Kčs, což byl náš největší výdělek za měsíc. 
A když jsme prosily o zvýšení platu, ozval se jeden z komunis‑
tů: Co byste chtěly? Buďte rády, že jsme si vás ze Sibiře odtáhli! 
Tam byste zdechly z hladu! Musíte deset roků pracovat jak levná 
pracovní síla. A toto nás úplně ubíjelo. Třicet let jsem to v sobě 
nosila, jaká byla Komunistická strana Československa. Nesměla 
jsem nic říci, bála jsem se, že nás pošlou zpátky… Až po té re‑
voluci v roce 1989 jsem se otevřela, protože už jsem nemohla tu 
tíhu unést…“

„Když jsme se se sestrou vrátily v roce 1964 na Moravu, padla 
jsem na kolena a  líbaly jsme naši rodnou zemi. Děkovala jsem 
Pánu Bohu, že jsme se sestrou Gulag přežily. Jedině víra nám dá‑
vala sílu k přežití,“ s pláčem dodává paní Věra.

Po skončení svého vyprávění ochotně podepsala lidem desít‑
ky knih s názvem „Krvavé jahody s výstižným podtitulem Příběh 
ženy, která přežila Gulag“.

Na závěr dvě poznámky pro pořadatele: Škoda, že jste paní 
Sosnarové dali jen hodinový prostor. Sama řekla, že by mohla ho‑
vořit další hodinu. A že to bylo skutečně velice zajímavé a pou‑
tavé vyprávění, svědčil dlouhotrvající potlesk všech přítomných 
vestoje, kteří tím dali najevo, jak si této hrdinky nové doby váží. 
To málo záživné, „odborné pojednání“ historika z Prahy s komik‑
sovým filmem (?) o  sovětském Gulagu na začátku besedy bylo 
zcela zbytečné.  Josef Pala

Ilustrace Vítězslav Koutník

Snímek Helena Palová
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K loňským kulatým výročím kněze a biskupa naší olomoucké arcidiecéze Josefa 
Martina Nathana (150 let od narození a 70 let od úmrtí), které jsme si připomněli 
v předminulém čísle OLDINu, přibyla v průběhu uplynulého roku ještě jedna vý-
znamná událost. Na začátku července 2017 totiž opolský biskup Andrzej Czaja jme-
noval P. Alojzyho Nowaka, faráře ve farnosti Svaté Rodiny v Branicích, postuláto-
rem pro beatifikační proces J. M. Nathana.
Stalo se tak mj. na základě dopisu adresovaného biskupu Czajovi, který podepsa-
lo přes 11 000 věřících ze 109 farností opolské a gliwické diecéze. Uvedený list 
i s podpisy byl opolskému ordináři předán při bohoslužbě k 70. výročí úmrtí bisku-
pa Nathana loni na začátku února v kostele Svaté Rodiny v tzv. Městečku Milosr-
denství v Branicích (ústav pro duševně nemocné, který biskup Nathan vybudoval, 
ve zmíněném kostele je také pohřben). Jmenováním postulátora byly prakticky 
započaty přípravy pro budoucí oficiální zahájení samotného procesu blahořečení. 
Pokud bude tato přípravná část dovedena do zdárného konce, zařadí se biskup 
Nathan mezi tzv. služebníky Boží a tedy i oficiální kandidáty blahořečení.

V současné době je úkolem P. Nowaka jakožto postuláto-
ra především shromažďovat a zpracovávat veškeré dostupné 
archivní dokumenty o  biskupu Nathanovi. Proto již 24.  říj-
na minulého roku přijel také do Olomouce, aby se seznámil 
s  charakterem a  rozsahem archivních spisů uložených ve 
zdejších církevních archivních fondech, které se týkají bis-
kupa Nathana. Delegace vedená otcem Nowakem (viz  sní-
mek), navštívila jak olomouckou pobočku Zemského archivu 
v Opavě, kde jsou zmíněné archiválie deponovány, tak i olo-
moucké arcibiskupství. Při té příležitosti jsme položili otci 
Nowakovi několik otázek.

Co bylo hlavním impulzem pro zahájení příprav beatifi-
kačního procesu biskupa Nathana?

Prvotním impulzem bylo přenesení ostatků biskupa Nathana 
z Opavy do Branic. Ve svém testamentu si totiž přál být pochova‑
ný právě v Branicích. Po válce mu ale tehdejší polská vláda dožít 
v jeho dlouholetém působišti nepovolila a chtěla ho deportovat 
do Německa. Nathan však požádal o přestěhování do Českoslo‑

V Polsku byly zahájeny přípravy  
beatifikačního procesu biskupa Nathana

venska, neboť odtud pocházel jeho rod. Bylo mu vyhověno, a tak 
nakonec dožil a byl pochován v Opavě. Když byl zesnulý biskup 
Nathan v roce 2014 přenesen zpět do Branic, vyvstala otázka, co 
bude dál? A už tehdy vznikla myšlenka, že by někdy v budoucnu 
mohl být zahájen proces jeho blahořečení.

V čem vidíte hlavní odkaz Nathanova života?
Biskup Nathan i jeho současníci sice již zemřeli, máme zde ale 

stále jeho velké dílo: špitál pro duševně nemocné, který Nathan 
začal budovat na začátku 20. století a jenž byl před druhou svě‑
tovou válkou s téměř dvěma tisíci pacienty největším zařízením 
svého druhu v  Evropě. Objevil se tu tedy někdo, kdo se začal 
zabývat péčí o psychicky nemocného člověka. O Nathanově ne‑
mocnici, která dodnes stále slouží svému účelu, náš otec biskup 
Andrzej říká, že toto dílo odkazuje na svého zakladatele.

Kde všude budete hledat archivní dokumenty pro přípra-
vu procesu?

Kromě Olomouce také v  Opavě, ve Vratislavi, v  opolském 
archivu, v Katovicích a v archivu Kongregace sester Panny Ma‑
rie Neposkvrněné, které v branické nemocnici sloužily. Další pí‑
semnosti má také Nathanův životopisec P. Wolfgang Grochholl 
a něco je uloženo i přímo u nás v Branicích. Materiály budeme 
čerpat také z muzea biskupa Nathana v Eschershausenu u Ha‑
nnoveru. Toto muzeum vytvořili němečtí obyvatelé, po válce od‑
sunutí právě z Branic do tamní oblasti, kteří si s sebou vzali také 
různé památky po biskupu Nathanovi.

Jaké je podle vás poselství biskupa Nathana pro dnešní 
dobu?

Dnes se mluví často o  Božím milosrdenství, zmiňují se 
např. svatí Jan Pavel II. nebo Faustyna Kowalská. Myslím, že také 
celé dílo biskupa Nathana je svědectvím o milosrdenství vůči ne‑
mocnému a trpícímu člověku. Nathanovo heslo „Caritas Christi 
urget nos“ (Láska ke Kristu nás pobízí) je stále aktuální. I součas‑
ná společnost se potýká s problémem přijetí psychicky nemoc‑
ných lidí, kteří jsou často stigmatizovaní a vyloučení ze společ‑
nosti. Biskup Nathan vybudoval v areálu nemocnice v Branicích 
kostel Svaté Rodiny, protože chtěl, aby všichni lidé tvořili jednu 
rodinu, aby si navzájem pomáhali, tolerovali se a přijímali.

 Vít Němec

Zleva: ředitel nemocnice pro pacienty s  duševními chorobami 
v Branicích Mgr. Krzysztof Nazimek, jeho zástupkyně Mgr. Krys‑
tyna Sobota, postulátor P. Alojzy Nowak, farář v Branicích, 
a P. Dr. Piotr Marek Kowalski, farář v Hodslavicích, na návštěvě 
v Olomouci (říjen 2017). Snímek Vít Němec
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Není „král“ jako Král
Katedrálu sv.  Václava zaplnily více než čtyři stovky malých 

i velkých koledníků, tříkrálových pomocníků a dobrovolníků ze 
všech koutů olomoucké arcidiecéze. K nadšeným tvářičkám dětí, 
často zvedajícím zraky k majestátní výšce klenby olomoucké do‑
minanty, promluvil o významu Tříkrálové sbírky nový pomocný 
biskup olomoucký Mons. Josef Nuzík.

„Milé děti, milí koledníci, znáte tu pohádku, kde král Kazisvět 
bojuje s králem Radovanem? V pohádkách spolu králové často 
bojují, ale naši Tři králové, dávní mudrci od východu, se dokázali 
společně domluvit a putovat spolu do Betléma v Judsku, aby se 
poklonili narozenému králi židů. Ve světle víry poznali v chudém 
a  bezmocném děťátku skutečného Božího Syna,“ přiblížil Josef 
Nuzík evangelijní příběh klanění mudrců srdcím nejmenších. 
Děti na oplátku otci Nuzíkovi za slova a požehnání na cestu po‑
děkovaly mohutným potleskem se zadupáním. Stejně jako dávní 
králové v zemi judské, nesou i oni všem lidem dobré vůle radost‑

Stovky koledníků olomoucké arcidiecéze  
přijaly biskupské požehnání

CHARITA

Snímky Pavel Langer / Člověk a víra

nou zprávu, že Bůh je uprostřed nás a že Syn Boží přišel na svět, 
ne aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a prokazoval dobrodiní.

Koledníčci z Hané, Valašska i ze Slovácka
V kavárně Betreka a Bistrá kráva na Wurmově ulici v Olo‑

mouci mezitím vyvrcholily přípravy na polední příval vyhlado‑
vělých „králů“, kteří se za biskupským požehnáním vydali z nej‑
různějších vesnic a měst olomoucké arcidiecéze. Na návštěvníky 
čekala teplá domácí polévka a tradiční buchty, které napekly dob‑
rovolnice ze svatokopecké farnosti.

„Kapacita prostoru je 80 míst, koledníky jsme tedy rozdě‑
lili do pěti skupinek, které se střídaly po půlhodině. Měli jsme 
zde například koledníky z  Hranic, Zlína, Otrokovic, Zábřehu, 
Valašských Klobouk, Kojetína, Konice, Prostějova, Vyškova, 
Valašského Meziříčí, Veselí nad Moravou, Uherského Hradiště, 
Uherského Brodu a všichni chválili, jak si pochutnali,“ líčila do‑
jmy ze setkání Daniela Pazderová, pastorační asistentka Charity 
Olomouc. Po polední pauze čekal koledníky navazující odpoled‑
ní program, a to volné vstupenky do Vlastivědného muzea v Olo‑
mouci a prohlídka arcibiskupského paláce.

Význam širšího společného setkání tříkrálových dobrovolní‑
ků Charit olomoucké arcidiecéze chválí i Ludmila Gottwaldová, 
ředitelka Charity Olomouc: „Snažila jsem se s každým, koho jsem 
potkala, alespoň chvíli zastavit a prohodit pár slov. Setkala jsem 
se zde například se staršími dobrovolnicemi Charity Zábřeh, kte‑
ré vytvářejí každoročně tamním koledníčkům zázemí. Děkova‑
ly, jaký to byl pro ně dnes zážitek. Jedna z nich vzpomínala, že 
naposledy byla v  katedrále před 40 lety na primiční mši svého 
bratra. Je potěšující setkat se s lidmi, které třeba vůbec neznáte, 
ale s  nimiž jste spojeni neviditelným poutem tohoto krásného 
a společného díla, jímž Tříkrálová sbírka bezesporu je,“ a dodá‑
vá: „Měli jsme obavy, jestli se nám podařilo připravit dostatek 
jídla pro tolik lidí a  také jestli bude chutnat. Ale ukázalo se, že 
naše obavy byly liché, všeho bylo dost a my jsme rádi, že domácí  
zelňačka přišla koledníčkům k chuti.“

Děkujeme všem dárcům Tříkrálové sbírky, všem lidem dobré vůle, kteří nezapomínají na bližního v nouzi v duchu Kristova 
největšího přikázání: „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí 
a miluj svého bližního jako sám sebe.“ (Lukáš 10,27)   Eva Štefková

V olomoucké katedrále se v sobotu 
30. prosince 2017 shromáždili koled-
níci z jednotlivých Charit celé arci-
diecéze, aby na prahu Nového roku, 
v němž Tříkrálová sbírka slaví již de-
vatenácté narozeniny, obdrželi bis-
kupské požehnání. Příběh putování 
Tří králů za novorozeným děťátkem, 
Spasitelem světa, jehož příchod před-
vídali již starodávní proroci, ožívá ka-
ždoročně díky všem, kteří se tradičně 
v lednu vydávají do ulic šířit radost-
nou zvěst o narození Božího syna 
a prosit ve prospěch potřebných.
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Olomoucký biskup v roli krále  
žehnal i lidem v ulicích

Kostýmy Tří králů oblékli v pátek 5. ledna olomo-
ucký pomocný biskup Antonín Basler, vedoucí 
střediska Samaritán Petr Prinz a ředitel hospice 
na Svatém Kopečku u Olomouce Jiří Borik. Tra-
diční tříkrálová koleda v doprovodu flétnistek 
z konzervatoře zazněla na radnici, na kurii Arci-
biskupství olomouckého, na rektorátu Univerzi-
ty Palackého i v mateřské školce Ovečka. Tři krá-
lové procházeli dopoledne olomouckými ulicemi 
od katedrály sv. Václava přes Univerzitní ulici až 
na Horní náměstí. Mnozí kolemjdoucí, kteří po-
znali v jednom ze Tří králů nového olomouckého 
pomocného biskupa Antonína Baslera, prosili 
o požehnání…

V domovské katedrále
S radostnou zprávou o narození Božího Syna zavítali Tři krá‑

lové již tradičně na městské instituce. Předtím však, než se vydali 
koledovat ve prospěch chudých, zahájili tříkrálovou pouť mod‑
litbou v  katedrále sv.  Václava, kde se poklonili chudému dítěti 
v jeslích, v němž před dvěma tisíci lety rozpoznali dávní mudr‑
cové z východu Spasitele. Cestou z katedrály zahráli a zazpívali 
koledu i  emeritnímu pomocnému biskupovi Josefu Hrdličkovi, 
který udělil všem zvěstovatelům radostné zprávy na cestu své bis‑
kupské požehnání.

Kristus ať požehná tomuto domu
Na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci oznámili 

koledníci narození Božího Syna studentům i vyučujícím v tam‑
ním koncertním sále za doprovodu místního flétnového dívčího 
souboru. „Přinášíme vám dobrou zprávu, že Bůh je mezi námi. 
To pro nás se v  Kristu stal chudým, abychom zbohatli z  jeho 
chudoby, a proto ani my nemáme zapomínat na chudé,“ přivítal 
olomoucký pomocný biskup Antonín Basler přítomné. Rektorovi 
Jaroslavu Millerovi i všem zaměstnancům univerzity popřáli po‑
žehnaný nový rok a podle nejznámější tříkrálové tradice ověnčili 
dveře pracovny rektora i vstupní brány rektorátu Univerzity Pa‑

lackého tradičními iniciálami K+M+B. Poté zamířili na děkanát 
Cyrilometodějské teologické fakulty v  Olomouci. Kromě přání 
pokoje a  společné závěrečné modlitby poděkoval vedoucí stře‑
diska Samaritán Petr Prinz vedení fakulty za vzornou přípravu 
studentů, z nichž se mnozí stávají charitními pracovníky.

 
V  mateřské školce Ovečka už netrpělivě čekaly na příchod 

králů třídy nejmenších „Hvězdiček“, „Sluníček“ a „Srdíček“. Krále 
přivítaly zpěvem koledy a vlastnoručně vyrobenými tříkrálovými 
korunkami. Ti jim na oplátku darovali nejen kalendáříky a cuk‑
říky, ale i tříkrálové papírové pokladnice s nádobkami na vonné 
masti, které si děti později vybarvily. Cestou na radnici rozdal 
biskup Antonín Basler kolemjdoucím nejedno požehnání. Na 
nezvyklý průvod usmívající se lidé z tramvají mávali, další se za‑
stavovali, aby přispěli do pokladničky nebo si koledníky alespoň 
vyfotografovali.

Na radnici přivítal Tři krále primátor Antonín Staněk a jeho 
náměstci Filip Žáček, Aleš Jakubec a  Ladislav Šnevajs. Kromě 
nich naplnili pokladničku koledníků i další zaměstnanci magist‑
rátu. Primátor popřál koledníkům úspěšný nový rok a ocenil je‑
jich práci.

„Chci vám poděkovat, protože se ve vás skrývají osobnosti, 
které jsou spojeny se zařízeními, jež v  Olomouci 
pomáhají potřebným a  lidem, kteří neměli štěstí 
žít život bez problémů. Za sebe i statutární město 
chci slíbit, že v možnostech, které jsou nám dány, 
se budeme i  nadále snažit pomáhat a  naplňovat 
poslání, které město vůči svým obyvatelům v tom‑
to směru má,“ ujistil koledníky primátor.

Do zaplněného velkého sálu kurie Arcibis‑
kupství olomouckého vstupovali Tři králové se 
smíchem: „Půjčili jsme si biskupa a  zase vám ho 
vracíme zpět.“ Do pokladničky již tak napěchova‑
né finančními dary putovaly od místních přispě‑
vovatelů další příspěvky pro potřebné.

Co nejsrdečněji děkujeme všem za projeve-
nou štědrost a solidárnost s chudými a potřeb-
nými!  Eva ŠtefkováSnímek Pavel Langer / Člověk a víra

Snímek Jiří Kopáč
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ÚNOR 2018
2. 2. pátek
 9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

mše svatá pro setkání řeholníků a řeholnic olomoucké 
arcidiecéze • arcibiskup Jan Graubner

4. 2. neděle
 9.00 hod. • Velehrad – Stojanov – Arcidiecézní setkání ka‑

techetů • arcibiskup Jan Graubner
7. 2. středa
 18.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá za lékaře 

a zdravotníky • biskup Antonín Basler
8. 2. čtvrtek
 9.00 hod. • Vsetín – děkanátní konference • biskup  

Antonín Basler
9. 2. pátek až 14. 2. středa
 Řím (Itálie) – pouť k sv. Cyrilovi k výročí jeho úmrtí •  

arcibiskup Jan Graubner
10. 2. sobota
 10.00 hod. • Žilina (Slovensko) – 10. výročí zřízení žilinské 

diecéze • biskup Antonín Basler

Uzavřeno k 19. 1. 2018
Změna programu vyhrazena

11. 2. neděle
 10.00 hod. • Velehrad – mše svatá k výročí úmrtí sv. Cyrila 

• biskup Antonín Basler
 10.30 hod. • Křenovice – mše svatá a žehnání korunky pro 

sochu Panny Marie • biskup Josef Nuzík
14. 2. středa
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – Popeleční středa – mše sva‑

tá s udílením popelce • arcibiskup Jan Graubner
17. 2. sobota
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a přijetí katechu‑

menů mezi čekatele křtu • arcibiskup Jan Graubner
18. 2. neděle až 24. 2. sobota
 Hejnice – exercicie biskupů • arcibiskup Jan Graubner, bis‑

kup Antonín Basler a biskup Josef Nuzík
26. 2. pondělí až 28. 2. středa
 Velehrad – setkání kněží a jáhnů moravské církevní pro‑

vincie • arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler 
a biskup Josef Nuzík

Snímek Jitka Václavíková


