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ZAJÍMAVOSTI – INFORMACE

B U D E VÁ S Z A J Í M AT
Přehled velehradských akcí
v březnu

Z pošťákovy poutní brašny
4. 3. / Zimní sál Stojanova gymnázia
Literárně hudební recitál Honzy „Poš‑
ťáka“ Pospíšila o pěší pouti do Santia‑
ga de Compostela a Říma
Postní duchovní obnova
10. 3. / VDCM – Sál T. Špidlíka
Duchovní obnovu povede P. Ladislav
Árvai, SJ
Mysterium světla
11. 3. / VDCM – Sál T. Špidlíka
Divadelní představení Víti Marčíka
i pro dospělé publikum
Děkanátní setkání mládeže
24. 3. / poutní areál
Setkání mládeže děkanátu Uherské
Hradiště
Seminář duchovního filmu
25. 3. / VDCM – Sál T. Špidlíka
Historický film Křižáček uvede režisér
Václav Kadrnka
Křížová cesta Velehradem
27. 3. / poutní areál
Postní křížovou cestu povede P. Ra‑
dim Kuchař
Cesty za hodnotami
28. 3. / VDCM – Sál T. Špidlíka
Beseda s osobnostmi Slovácka
Více informací: www.velehradinfo.cz

Bohoslužby
na Svatém Hostýně

V letním období (od 23. dubna do 21. říj‑
na 2018) jsou slouženy mše svaté:
všední dny 7.15, 9.15, 11.15
sobota 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
neděle 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou sobotu a neděli ve 13.00 hod. je
svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
V letním období je každou první sobotu
v měsíci ve 14 hod. u Vodní kaple (pod
hlavním schodištěm) Mariánské veče‑
řadlo. Každou sobotu a každý první pá‑
tek v měsíci je v kapli sv. Josefa adorace
Nejsvětější Svátosti oltářní (od 10.30 do
12.45 hod.).

Na Svatý Hostýn
nově přes automat

Automat na povolenky k výjezdu auto‑
mobilů na Svatý Hostýn bude umístěn
na parkovišti u hřbitova v Bystřici pod
Hostýnem. Předpokládaný termín jeho
instalace je plánován během května až
června 2018.

Za nebeskou branou

Duchovní správa na Svatém Hostýně
a Matice svatohostýnská zvou členy Mati‑
ce svatohostýnské a poutníky na duchovní
koncert Za nebeskou branou I. (od Hrom‑
nic do svatého Jána) – světci v lidových
i církevních písních, pranostikách, oby‑
čejích, který se koná v neděli 6. května
v 13.30 hod. v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie na Svatém Hostýně.

Venkovní křížové cesty
v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku

Velké množství uměleckých cenných pa‑
mátek nabízí ke shlédnutí Vlastivědné
muzeum ve Švábenicích. Výstava je ote‑
vřena od 17. března do 1. července každou
sobotu a neděli.

Studentský Velehrad 2018

Vysokoškolské katolické hnutí ČR zve
všechny studenty vysokých škol a mladé
pracující na akci Studentský Velehrad,
která se uskuteční od 19. do 22. dubna na
Velehradě. Letošní, již čtrnáctý ročník,
nabídne opět společné slavení eucharistie,
přednášky, setkání v diskuzních skupin‑
kách a večerní programy v podobě kon‑
certů, posezení u vína a cimbálu nebo nej‑
různějších způsobů modliteb. Tématicky
bude akce zaměřená na otázku odpověd‑
nosti a důležitosti jejího přijetí v životě
každého člověka. Na téma bude v průbě‑
hu akce nahlíženo jak z pohledu vnímání
odpovědnosti sám za sebe, tak z pohledu
odpovědnosti za okolní svět.
Přihlašování: studentskyvelehrad.cz

Pouť na Svatý Antonínek

Společenství vdov a vdovců srdečně zve
nejen své členy a příznivce, ale všechny
ostatní na pouť na Svatý Antonínek, která
se koná v sobotu 26. května. Mši svatou
v 10 hod. celebruje Mons. Josef Nuzík, po‑
mocný biskup olomoucký.
Bližší informace: Marie Štěpánů, e‑mail:
stepanu@seznam.cz, tel.: 730 573 461

Konference Zdravotník –
křesťan v dnešní nemocnici

Biskupství brněnské pořádá v sobo‑
tu 17. března konferenci Zdravotník –
křesťan v dnešní nemocnici. Mezi předná‑
šejícími budou teolog Mons. Aleš Opa‑
trný nebo pomocný biskup olomoucký
Mons. Antonín Basler.
Přihlášky:
e‑mail: krestan.konference@gmail.com

Zájezd do italských Dolomit

Společenství vdov a vdovců srdečně zve
všechny milovníky hor na zájezd do ital‑
ských Dolomit (Pastorační dům Velehrad
Sv. Martin) ve dnech 9. až 16. června.
Bližší informace: Alenka Panáková, tel.:
604 252 629, e‑mail: apanakova@volny.cz

Pomoc misiím použitými
poštovními známkami

Za všechny, kdo sbírají, zasílají, odlepu‑
jí a třídí použité poštovní známky, bude
sloužit mši svatou P. Josef Strbák v sobotu
21. dubna v 7.30 hod. v kostele sv. Josefa
v Hutisku‑Solanci.

Pěší poutě na Velehrad 2018

V. pouť moravských Matic – v neděli
15. dubna v Zašové
IX. pouť tatínků s dětmi se chystá v prů‑
běhu června (putování 60 km)
XI. ročník Svatý Kopeček – Svatý Hostýn – Velehrad, zároveň VIII. Moravská Compostela: Svatý Kopeček
u Olomouce – sobota 30. června –
středa 4. července (110 km), noclehy:
30. června Pavlovice, 1. července Svatý
Hostýn, 2. července Zlín, 3. července
Napajedla, 4. července Velehrad, je
však možno jít jen ze Svatého Hostýna
až 2. července ráno (60 km)
VI. pouť ze Svatého Antonínka na Velehrad bude ve středu 4. července
(30 km), na Velehrad se od nepaměti
chodí pěšky z Lovčic, Žarošic, Násed‑
lovic, Milotic a dalších míst
XI. pouť mladých z Opavy v červenci
2018 jdou přímo na Velehrad (150 km),
podrobnosti: www.opavskapout.wz.cz
XVIII. pěší pouť zvaná Hvězdicová:
Cyrilometodějská lípa na hranicích Mo‑
ravy a Čech – Nové Veselí – Netín –
Velké Meziříčí – Křtiny; Vranov nad
Dyjí – Znojmo – Žarošice; Radešínská
Svratka – Vítochov – Vír – Olešni‑
ce – Sloup; Brno Bystrc; Olomouc;
Ratíškovice; Skalica; Ostrožská Lhota;
Uherský Brod; Veselí nad Moravou; Ne‑
dachlebice – všichni na Velehrad, pondě‑
lí 20. srpna – sobota 25. srpna (170 km)
V sobotu 25. srpna v 10.30 hod. zahá‑
jení v bazilice, v 11.30 hod. pontifikál‑
ní mše svatá s biskupem Mons. Pavlem
Posádem, 15.00 hod. rozloučení a ve‑
čer XI. hudební festival Šroubek, který
pořádá Matice velehradská
IX. svatováclavská pouť: Velehrad –
(Napajedla nebo Pohořelice) – Štípa –
Svatý Hostýn, pátek 28. září v 10.00
hod. mše svatá v bazilice – neděle
30. září – 60 km
Bližší informace: Mons. Jan Peňáz, tel.:
736 529 221, www.poutnik‑jan.cz

OLDIN • 3 / 2018

L I S T Z K A L E N DÁ Ř E
Březen 2018
22. 3. 1927 se narodil v Ostravě‑Bartovicích P. Jaroslav Sládek, kněz důchodce žijící
na odpočinku na Velehradě (91. narozeniny)
23. 3. 1948 jmenoval papež Pius XII. olomouckým arcibiskupem ThDr. PhDr. Josefa
Karla Matochu (70 let)
26. 3. 1938 se narodil v Praze Mons. profesor Petr Piťha, katolický kněz, bohemista,
církevní historik a Pedagog (80. narozeniny)
27. 3. 1948 se narodil v Olešnici Mons. profesor Ladislav Tichý, Th.D., český katolic‑
ký teolog a biblista, sídelní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olo‑
mouci, vedoucí Katedry biblických věd na Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci (70. narozeniny)
 (jpa)

Přehled poutních slavností na Svatém Hostýně
v roce 2018
PÁ 16. 3. – SO 17. 3. Pěší pouť Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý Hostýn
NE 18. 3. Svatojosefská pouť mužů
SO 28. 4. Dvacátá pátá hasičská pouť
ÚT 1. 5. Třináctá prvomájová pouť rodin
NE 6. 5. Jedenáctá pouť bohoslovců za povolání
		 Valná hromada Matice svatohostýnské
		 Pouť Klubu křesťanských žen
SO 12. 5. Dvacátá třetí pouť Radia Proglas a TV Noe
NE 13. 5. Šestnáctá pouť podnikatelů
NE 20. 5. Šestnáctá pouť včelařů
PO 21. 5. Osmnáctá pouť píšících křesťanů
SO 2. 6. Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska
		
Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn
ÚT 5. 6. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení
PÁ 8. 6. Pouť členů Apoštolátu modlitby
SO 9. 6. Osmá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
SO 16. 6. Pátá pouť autoveteránů
		 Čtvrtá pouť schól
SO 23. 6. Devátá pouť zrakově postižených
		 Pouť obce Jankovice
SO 30. 6. Pouť dětí na začátku prázdnin
PO 2. 7. – ST 4. 7. Pěší pouť Svatý Hostýn – Štípa – Velehrad
SO 14. 7. Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
NE 5. 8. Šestá pouť dechových hudeb
NE 12. 8. Hlavní pouť
ST 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie – titulární slavnost
SO 18. 8. Desátá pouť pedagogů
NE 19. 8. Tradiční orelská pouť
SO 25. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin
SO 1. 9. Dvacátá šestá muklovská pouť
NE 2. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
SO 15. 9. Dvacátá osmá františkánská pouť
ST 26. 9. – PÁ 28. 9. Pěší pouť Velehrad – Svatý Hostýn
SO 29. 9. – NE 30. 9. Pěší pouť Svatý Hostýn – Svatý Kopeček u Olomouce
NE 7. 10. Růžencová pouť
SO 13. 10. První den dušičkové pouti
NE 14. 10. Druhý den dušičkové pouti
SO 20. 10. Dvacátá svatohubertská pouť
PO 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku
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A K T UA L I T Y
Tři poutní místa
olomoucké arcidiecéze
národními kulturními
památkami

Seznam národních kulturních památek rozšíří 19 sakrálních staveb
a areálů. Jsou mezi nimi i tři významná
poutní místa olomoucké arcidiecéze:

• poutní areál Svatý Hostýn s křížovou
cestou a kostelem Nanebevzetí Panny
Marie
• poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce s kostelem Navštívení Panny
Marie

V olomoucké katedrále byli do úřadu uvedeni
noví kanovníci

Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner v neděli 21. ledna 2018 při nešporách v katedrále sv. Václava uvedl do služby nové členy Metropolitní kapituly
u sv. Václava v Olomouci a zároveň i nové vedení kapituly.
Mezi sídelní kanovníky byli uvedeni: biskupský delegát pro pastoraci P. Mgr. Petr
Bulvas, sekretář olomouckého arcibiskupa P. Mgr. Petr Gatnar a rektor Arcibiskup‑
ského kněžského semináře v Olomouci a biskupský delegát pro trvalé jáhny P. ThLic.
Pavel Stuška, Ph.D. Novým děkanem kapituly se stal pomocný biskup olomoucký
Mons. Mgr. Antonín Basler a proboštem dómský farář P. Mgr. Ladislav Švirák.  (jpa)

• poutní areál s kostelem Povýšení svatého Kříže na hoře Kalvárie v Jaroměřicích
Návrh ministerstva kultury na prohlá‑
šení těchto staveb za památky požívající
nejvyšší možné ochrany státu schválila
vláda v demisi 31. ledna 2018.
Národní kulturní památky tvoří nej‑
významnější součást kulturního bohatství
země, vztahuje se na ně přísnější ochrana
než na kulturní památky, kterých je také
mnohem více. Podobně jako u kulturních
památek i u národních kulturních pamá‑
tek zákon upravuje jejich trvalý i dočasný
vývoz do zahraničí a také prodej. Mini‑
sterstvo kultury vybralo taková poutní
místa, která představují architektonické
dominanty různých typů staveb v krajině
a mají velký duchovní význam. Tolik sa‑
králních památek najednou bylo oceněno
poprvé.
 Josef Pala

Noví pomocní biskupové
olomoučtí převzali funkce
v ČBK

Ve dnech 23. a 24. ledna 2018 se na
pražském arcibiskupství uskutečnilo
112. plenární zasedání České biskupské
konference (ČBK), setkání biskupů čes‑
kých i moravských diecézí a zástupců
řádů. V rámci zasedání byli zvoleni noví
členové komisí a rad ČBK, kteří nahradí
některé stávající členy a do práce těchto
institucí se zapojí i nově jmenovaní bisku‑
pové. Byli mezi nimi i dva noví pomocní
biskupové olomoučtí. Mons. Josef Nuzík
nahradil brněnského biskupa Mons. Voj‑
těcha Cikrleho v čele Rady pro rodinu
a Mons. Antonín Basler se stal předsedou
Rady pro kulturu a památky.
 (ps)

Snímek Pavel Langer / Člověk a víra

V první řadě zleva – pomocný biskup Antonín Basler, arcibiskup Jan Graubner, pomocný
biskup Josef Nuzík, emeritní pomocný biskup Josef Hrdlička
V zadní řadě zleva – sidelní kanovníci: Vojtěch Kološ, Ladislav Švirák, Antonín Štefek, František Hanáček, Petr Gatnar, Ladislav Tichý, Petr Bulvas, Pavel Stuška (chybí
kanovník Bohumír Vitásek)

Den modliteb za úctu k životu

Z rozhodnutí ČBK již od roku 1991 slavíme den Zvěstování Páně jako Den modliteb
za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. V olomoucké arcidiecézi se v ten den
už řadu let scházíme k bohoslužbě v Napajedlích, kde Anička Zelíková kdysi obětovala
svůj život Bohu na smír za potraty. Bohoslužba se zde koná v sobotu 7. dubna. V 17.15
hod. začíná adorace, v 18 hod. mše svatá a po mši svaté se jde na hřbitov, kde se modlíme
růženec.		
 (aco)

Informace o Světovém dni mládeže v Panamě 2019

V roce 2019 se uskuteční Světový den mládeže v Panamě. Za přípravu, průběh
a organizaci je zodpovědná Sekce pro mládež ČBK.
Přihlášky, duchovní příprava a informace: https://panama2019.signaly.cz/ – konec
přihlášek 30. června 2018. Doporučujeme věk mladých od 18 let do 30 let.
 (aco)

5

OLDIN • 3 / 2018

ZPRAVODAJSTVÍ

Matice velehradská bilancovala

Každoročně v neděli nejbližší k výročí úmrtí sv. Cyrila (14. února) se koná na
Velehradě valná hromada Matice velehradské. Letošní, v pořadí již dvanáctá, se
uskutečnila v neděli 11. února. Byla zahájena slavnou mší svatou ve velehradské
bazilice. Sloužil ji olomoucký pomocný biskup Antonín Basler spolu s dalšími třemi jezuitskými kněžími (místním farářem P. Petrem Přádkou, bývalým provinciálem P. Josefem Čuprem a P. Josefem Hladišem). Otec biskup Antonín na začátku
své homilie všem tlumočil pozdrav arcibiskupa Jana Graubnera, který byl na návštěvě v Římě. Ve své homilii shrnul život a dílo našich slovanských věrozvěstů,
kterým máme být stále vděčni za dar víry donesený na Velkou Moravu.
N e cel á sto v k a čle nů
z více než tisícovky členů
Matice velehradské spolu
s dalšími hosty (byli mezi
nimi zástupci Matice svato‑
hostýnské a Matice svato‑
kopecké) se pak sešla k pra‑
covnímu jednání v Zimním
sále Stojanova gymnázia.
Jednání řídil matiční jed‑
natel Mgr. Petr Hudec, kte‑
rý zhodnotil uplynulý rok
a poukázal na hlavní body
činnosti Matice velehradské
Snímek František Ingr / Člověk a víra
v letošním roce. Patří mezi
ně např. postní divadelní představení Mysterium světla v podání V. Marčíka (11. břez‑
na), poutní zájezd na Zelenou horu a do Křižanova (1. května), pouť Matice velehradské
(15. srpna) s poutní mší svatou a následným odpoledním divadelním představením pro
děti, hudební festival Šroubek (25. srpna), Svatováclavská pěší pouť z Velehradu na Svatý
Hostýn (28. až 30. září), Cisterciácká pečeť – XI. ročník soutěže a přehlídky mešních
a košer vín ve sklepení Stojanova gymnázia (17. listopadu).
S nejnovějšími informacemi o pořízení nových soch sv. Cyrila a Metoděje pro vstup‑
ní areál na Velehradě seznámil přítomné vedoucí Centra pro kulturu Arcibiskupství
olomouckého PhDr. Martin Kučera, kterého arcibiskup Jan Graubner jmenoval jako zá‑
stupce arcibiskupství do výboru Matice velehradské.
Po závěrečném požehnání biskupa Antonína Baslera byla písní Bože, cos ráčil valná
hromada zakončena.		
 Josef Pala

Příběh šumperského vozíčkáře Julia Vargy
vyšel jako komiks

Julius Varga (1962–1996), invalidní muž na vozíku, disident, jehož pronásledovala komunistická Státní bezpečnost, svou odvahou inspiroval mnoho lidi.
Nyní se stal hlavní postavou komiksové knihy, v níž několik výtvarníků zpracovalo
jeho životní osudy. Kniha je projektem scenáristy Ondřeje Elbela a podíleli se na
ní výtvarníci s různým stylem uměleckého zpracování. Veřejnosti byla představena 3. února v literární vinárně Bukowski
v Šumperku.
V devíti letech se Julkovo tělo nedokázalo
vyrovnat s vakcínou proti žloutence a skon‑
čil na invalidním vozíčku. Přestože se s po‑
stižením zprvu vyrovnával těžce, poté, co
poznal katolického kněze Josefa Hrdličku,
pozdějšího olomouckého světícího biskupa,
se s nesnázemi postupně sžil. Smysl nalezl
v katolické víře.
Jeho byt v Šumperku se stal vyhledáva‑
ným místem protirežimně smýšlejících stu‑
dentů a disidentů. Kromě jiných ho navště‑
vovali například nynější pražský arcibiskup
kardinál Dominik Duka nebo významný čes‑
ký teolog ThDr. Josef Zvěřina. Varga se díky
samostudiu stal velmi vzdělaným člověkem
a v osmdesátých letech nechával tisknout
protikomunistické letáky pro celý šumperský
okres. I kvůli tomu se ve spisech StB objevila
položka s názvem Objekt Julek.  Josef Pala

Nový provinciál
českých dominikánů

Na provinční kapitule České dominikánské provincie konané v konventu
sv. Jiljí v Praze 23. ledna 2018 byl zvolen
nový provinciál P. MUDr. Mgr. Lukáš
Jan Fošum, OP. Nahradí tak po dvanácti
letech P. Benedikta Tomáše Mohelníka,
OP, Th.D. Magistr řádu volbu schválil
a nový provinciál úřad přijal.
Lukáš Jan Fošum se narodil 1. květ‑
na 1977 v Českých Budějovicích. Po ma‑
turitě na gymnáziu vystudoval všeobecné
lékařství na LF UK v Plzni, kde se také

Snímek Gabriel Malich

poprvé setkal s dominikány. V letech
2001 až 2003 pracoval jako anesteziolog
v Nemocnici České Budějovice, v srpnu
2003 vstoupil do České dominikánské
provincie Řádu bratří kazatelů. Po novi‑
ciátě ve Zvolenu na Slovensku studoval
na dominikánských řádových centrech
v Bordeaux a Toulouse. Po kněžském
svěcení v roce 2010 působil jeden rok
v pražském klášteře sv. Jiljí, než odešel
na postgraduální studia do švýcarského
Fribourgu. Tam získal v roce 2012 kano‑
nický licenciát a v blízké době by měl ob‑
hájit doktorskou práci z morální teologie.
V letech 2014 až 2018 zastával v rámci
České dominikánské provincie oficium
magistra kleriků.
 (čbk)

Národní pochod pro život
a rodinu 7. 4. 2018 Praha

Srdečně zveme všechny farníky na
pochod pro rodinu, kterým chceme
připomenout společnosti její nenahraditelnou hodnotu. Záleží nám na rodině, manželství a respektu k životům
těch nejmenších z nás.
10.30 – Katedrála – pontifikální mše svatá
12.00 – Klárov – oběd a kulturní program
14.00 – Pochod centrem Prahy na Václav‑
ské náměstí
16.00 – Požehnání rodinám a zakončení
Snažili jsme se vše ulehčit zvláště ro‑
dinám s dětmi, které by akci mohly po‑
jmout jako farní pouť. Letos připravujeme
i zvláštní vlaky z Hodonínska a Valašska.
Pro přihlášené bude zajištěn rychlý oběd.
Děti mají dopravu i oběd bezplatný.
Registrace: http://pochodprozivot.cz
 (aco)
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Iniciativa
24 hodin pro Pána

Svatý otec František nás vybízí ve
svém poselství k postní době, abychom se
také letos zapojili do celosvětové iniciati‑
vy s názvem 24 hodin pro Pána, která se
koná v pátek před 4. nedělí postní, letos
tedy 9. března. Jedná se o adoraci spoje‑
nou s příležitostí ke svátosti smíření. Smy‑
slem iniciativy je poukázat na význam
svátosti smíření a využít postní dobu jako
nejvhodnější období pro evangelizaci ve
světle této svátosti.
 arcibiskup Jan

Další pomoc pro Ukrajinu
z Arcidiecézní charity
Olomouc

Potřebné věci, mezi nimi i oblečení
firmy Koutný, předala 12. února Arcidiecézní charita Olomouc Řeckokatolické charitě Užhorod. Ta nyní převáží
882 pánských obleků a sak, 16 zdravotních berlí, 12 dětských postýlek a
povlečení na Zakarpatskou Ukrajinu.
Pomoc obdrží chudé rodiny s velkým
počtem dětí a lidé, kteří prchli před válečným konfliktem na východě země.
Tuto pomoc rozdělí na západě Ukraji‑
ny ředitel Řeckokatolické charity Užhorod
Myroslav Rusyn. „Oblečení a berle rozdá‑
me chudým a nemocným lidem, kteří by
si je nemohli dovolit. Půjde o potřebné
z naší oblasti a dále o lidi, kteří prchli z
východu země, kde se válčí. Postýlky zase
dodáme do domácností chudých rodin,
zejména těch, které mají větší počet dětí,“
upřesnil Myroslav Rusyn.
Ukrajina se aktuálně potýká s velkou
nezaměstnaností, ale také frustrací z bez‑
východné situace, která u mnohých lidí
vede až k alkoholismu.

ZPRAVODAJSTVÍ / CENTRUM PRO KATECHEZI

Pražská arcidiecéze má nového pomocného biskupa

Papež František jmenoval 23. ledna 2018 novým pomocným biskupem pražským a zároveň titulárním biskupem butrintským dosavadního generálního vikáře
pražské arcidiecéze Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera, Th.D.
Nový biskup se narodil 15. června 1966 v Novém Městě na Moravě. Gymnázium
vystudoval ve Žďáru nad Sázavou a pak pokračoval na Vysoké škole zemědělské v Praze
‑Suchdole, kterou ukončil inženýrským titulem. V roce 1990 pak zahájil studia boho‑
sloví na obnovené Katolické teologic‑
ké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Po roce byl kardinálem Františkem
Tomáškem vyslán k dalšímu studiu
na Papežské lateránské univerzitě
v Římě. Po návratu z římských studií byl
30. září 1996 kardinálem Miloslavem
Vlkem vysvěcen na kněze a začal půso‑
bit jako farní vikář na Praze 4 v michel‑
ské a lhotecké farnosti. Od roku 1998
pobýval opět v Římě na Papežském in‑
stitutu Teresianum na postgraduálním studiu v oboru spirituální teologie. Roku 2003
ukončil svá studia obhajobou doktorské práce na téma Teologie a spiritualita diecézního
kněze v církvi jako společenství na počátku třetího tisíciletí.
V letech 2000 až 2010 působil jako spirituál pražského kněžského semináře. K 1. říj‑
nu 2010 byl jmenován farářem farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských
Vinohradech. Dne 18. června 2015 se stal sídelním kanovníkem metropolitní kapituly
u sv. Víta v Praze. Od 1. dubna 2016 působí jako generální vikář pražské arcidiecéze.
Nový biskup přijme biskupské svěcení v pražské katedrále v sobotu 19. května 2018.
Jmenováním nového biskupa Zdenka Wasserbauera se zvýšil počet katolických
biskupů v České republice na 22, z nichž pět je biskupů emeritních.
 Josef Pala

 Karolína Opatřilová

Příprava na první svaté přijímání

V této chvíli v mnoha farnostech začíná příprava dětí k prv‑
nímu přijetí svátostí smíření a eucharistie. Jako vhodnou po‑
můcku pro přípravu dětí ke slavení svátosti smíření máme v na‑
šem centru k proději knihu od italského autora Tonino Lasconi
Já se taky zpovídám! Kniha děti nejprve vede k tomu, aby Ježíše
poznaly a takto si ho zamilovaly. Nepředkládá žádné konkrétní
zrcadlo pro zpytování svědomí, ale spíše usiluje o to formovat
a zjemňovat svědomí dítěte, aby se děti samy naučily poznávat
své skutečné hříchy. I přes tato těžká témata je kniha velmi svěží
a předává se v ní radost ze života s Ježíšem. Knihu je možné si
v katechetickém centru koupit (nebo objednat na e‑mailové ad‑
rese: katecheti@arcibol.cz) za zvýhodněnou cenu 100 Kč za kus.
Na konci února vyšla v nakladatelství Paulínky kniha od té‑
hož autora zabývající se přípravou dětí na první svaté přijímání.
Kniha se jmenuje Ježíš nás zve ke svému stolu. Jejím cílem je,
aby děti pochopily, co je to eucharistie, že je v ní skryt celý Ježíšův
život, smrt a vzkříšení, a aby byly schopné z ní čerpat posilu do

svých životů, ale také na jejím základě
ve svých životech následovat Ježíše.
Kniha je za zvýhodněnou cenu k pro‑
deji v katechetickém centru.
Jako doplňkový materiál pro pří‑
pravu dětí na první přijímání těch‑
to svátostí pak na našich stránkách
(www.katechetiolomouc.cz) budeme
postupně vydávat tematické pracovní
listy a metodiky. Jejich cílem nebude
ani tak to, aby se děti naučily nějaké
vědomosti, spíše se jedná o program, který je má naučit žít křes‑
ťanské společenství se vším všudy: od zakoušení přijetí a přátel‑
ství, zkušenost společné modlitby, malé katecheze a také přijetí
křesťanské zodpovědnosti za svůj život i svět okolo mě. V této
chvíli jsou vypracovaná dvě témata: Bůh je náš milující Otec
a Ježíš je přítel.
 Martina Orlovská
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S P O L E Č NÁ C E S TA K OŽ I V E N Í C Í R K V E ( I I.)
Kategoriální pastorace

Plenární sněm vyzval, aby kategoriální pastorace byla chápána jako nedílná složka
života církve, aby byla rovnocenná farní pastoraci (163), ať už jde o skupiny (jako vojáci,
vězni, ústavy), nebo věkové a sociální skupiny jako je mládež, vysokoškoláci, senioři
(164), národnostní menšiny
a sdružení jako Orel a Ju‑
nák… (165), rodiny (167–
184), mládež (185–197).
Jistě máme stále co roz‑
víjet a nejen co do nových
oblastí či počtu angažo‑
vaných lidí, ale především
v odbornosti a apoštolské
horlivosti. Zároveň je třeba
vidět, co se už v těchto ob‑
lastech děje. Vyrostly struk‑
tury, nabízejí se programy,
Mše svatá ke dni skautů a skautek, Staré Město
jsou pracovníci.

Pastorace mládeže

Armáda, policie, hasiči…

Dva kněží z diecéze jsou uvolněni pro
službu vojenských kaplanů, dva trvalí
jáhni pro pastoraci vězňů, těm pomáhá
několik kněží dobrovolníků. V policii za‑
tím nebyla ustavena kaplanská služba, ale
Sdružení křesťanských policistů pořá‑
dá každoročně celostátní pouť policistů
v kostele sv. Michala v Olomouci. Hasiči
rozvinuli pouti k sv. Floriánovi a Matice
svatohostýnská pro ně pořádá duchovní
obnovy. Je pravda, že zatímco pouti jsou
velmi navštívené a konají se na mnoha
místech, účast na duchovních obnovách
je zatím skromná. Junáci mají duchovního
rádce. Hlavním duchovním rádcem Orlů
na národní úrovni je sám arcibiskup olo‑
moucký a v duchovní radě je jeden z kněží
diecéze. Na místní úrovni je ve spolupráci
Orlů a farností co dohánět.

Je první oblastí, která se rozvinula založením Arcidiecézního centra mládeže a vy‑
budováním Arcidiecézního centra života mládeže v Rajnochovicích. V každém děkaná‑
tu je jeden z kněží kaplanem pro mládež děkanátu. Kaplani mají formaci a pravidelná
pracovní setkávání. V děkanátech mají animátory z řad mladých ve farnostech. Vzhle‑
dem k velkému procentu malých farností, se klade důraz na život mládeže v děkanátním
společenství, které má podpořit společenství farní tam, kde je více mladých. Centrum
nabízí řadu programů, o nichž bude samostatná kapitola.

Pastorace rodin

Den s rodinami, Olomouc

Má své diecézní cen‑
trum od roku 1990 a od
roku 2005 jsou zřízeny
děkanátní pobočky, kte‑
ré mají své zaměstnan‑
ce s pravidelnou formací
a pracovními setkáními.
Do jednotlivých center pa‑
tří i spolupracovníci, kteří
se podílejí na konkrétních
programech. Bohaté na‑
bídky a zkušenosti je třeba
předložit v samostatné ka‑
pitole.

Vysokoškoláci

Mají v Olomouci
zřízenou samostat‑
nou personální du‑
chovní správu: Aka‑
demickou farnost.
Ve Zlíně mají vyso‑
koškolský klub se
sídlem na děkanské
faře. Duchovní, kteří
jsou pověřeni aka‑
demickou pastorací,
mají celostátní sdru‑
žení. Každý druhý
rok pořádají tzv. Stu‑
dentský Velehrad.

Vzpomínková slavnost k 65. výročí úmrtí
armádního generála Bohumila Bočka,
Dubicko

Národnostní skupiny

V diecézi s venkovským charakterem
nejsou významné. Máme jednoho kněze
z Vietnamu, který je pověřen pastorací
Vietnamců na celé Moravě. Romská pas‑
torace funguje v jedné farnosti, kde tato
skupina představuje aktivnější polovinu
farníků a Charita Olomouc pořádá každo‑
ročně Romskou pouť na Svatý Kopeček.
První kroky byly učiněny. Nyní je před
námi úkol udržet zakladatelské aktivity
v každodenním životě a pružně reagovat
na aktuální potřeby.
 arcibiskup Jan

Pondělní studentská mše svatá, Zlín

Snímky Člověk a víra:
František Ingr
Jan Čermák
Radek Šipka
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
Víkendový duchovní pobyt
pro ženy na pouti života

Zveme ženy v různých životních situacích, které se chtějí před
Velikonocemi zastavit, podívat se na svůj život s nadhledem
a uvítají společenství žen v modlitbě i sdílení, na duchovní ví‑
kend (9. až 11. března v exercičním domě v Českém Těšíně,
Masarykovy sady 24). Povede jej MUDr. Jitka Krausová.
Bližší informace: Bc. Marcela Řezníčková, tel.: 720 110 750,
587 405 250, e‑mail: reznickova@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,
Slovenská 14 v Olomouci.
Kontaktní osoba: Peter Markovič, tel.: 587 405 293, 720 110 750,
e‑mail: markovic@arcibol.cz

Sejdeme se v katedrále

Zveme svobodné věřící na netradiční setkání. Jde o brigádu
spojenou s úklidem katedrály sv. Václava v Olomouci, po ní
společné posezení a sdílení u párků a čaje, pak následuje kratší
přednáška a bude příležitost, pro zájemce, jít se podívat na věž
katedrály. Koná se v sobotu 10. března od 9.30 hod.
Bližší informace: Bc. Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250,
e‑mail: reznickova@arcibol.cz

Víkend pro seniory

Koná se na Velehradě od 23. do 25. března a jeho součástí jsou
přednášky zaměřené na „radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy,
vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víken‑
du je příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci,
mši svaté, svátosti smíření, popř. svátosti pomazání nemocných
a k rozhovoru s knězem i s lektorkami.
Přihlášky: Velehrad (Stojanov), tel.: 572 571 420, 733 741 896,
e‑mail: velehrad@stojanov.cz, adresa: Římskokatolická duchov‑
ní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad

Skripta „Příklady táhnou – i manželské“

Naše centrum nabízí skripta, která obsahují náměty pro setká‑
vání během kalendářního roku 2018. Skripta jsou určena jak
pro společenství manželů, tak i pro společenství seniorů. Jsme
přesvědčeni, že v mnohém je životní zkušenost společná a obě
skupiny si v nich najdou to, co je bude oslovovat.
Každé měsíční téma je dokresleno jedním svatým nebo kandidá‑
tem svatosti, laikem, který žil v manželství, a to v nedávné době
(ve 20. století). Jako pomůcka jsou po tématu uvedeny otázky
a podněty k zamyšlení. Témata jsou připravena na deset měsí‑
ců, pro ty, kdo chtějí, je v příloze připraveno čtení na prázdni‑
ny – téma na červenec s využitím exotického kandidáta svatosti
z kmene Siouxů, a na srpen dámy z naší historie s papežským
vyznamenáním. U těchto témat jsou pro zájemce též otázky
a podněty, předpokládá se soukromé čtení. Samozřejmě ale lze
číst v malém společenství či v rodině.
Materiály najdete ke stažení: www.rodinnyzivot.cz

Postní duchovní obnova pro manžele
na Bouzově

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 – 16 hod.)
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e‑mail:
zaboj@arcibol.cz

Přirozené plánování rodičovství

Kurz je určen pro každého, kdo chce rozumět své plodnosti a vě‑
domě se podílet na jejím naplnění; pro ty, kdo předchází poče‑
tí, i pro ty, kteří chtějí početí dosáhnout. Kurz symptotermální
metody (STM) přirozeného plánování rodičovství pro manže‑
le, snoubence a další zájemce je zaměřen na podporu zdravých
partnerských vztahů. Jedná se o sérii čtyř setkání pod vedením
zkušeného lektorského páru z Ligy pár páru. První setkání je
směřováno také pro širší veřejnost.
Termíny: 22. března, 5. dubna, 19. dubna, 3. května (vždy od
18 hod.)
Místo: Olomouc, Biskupské náměstí 2
Bližší informace: Mgr. Markéta Matlochová, tel.: 720 110 750,
587 405 250, e‑mail: matlochova@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

CENTRUM PRO ŠKOLY
Historické varhany olomoucké arcidiecéze
a její současní autoři liturgické hudby

Téma diecézního setkání varhaníků, sbormistrů, vedoucích schol
a všech zájemců o liturgii a hudbu – koná se v sobotu 17. března
v aule CARITAS – VOŠs Olomouc, Křížkovského 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 pro‑
mluví na téma Restaurování historických varhan po roce 2000
a jejich využití v liturgii, PhDr. Petr Koukal, Ph.D., organolog
Národního památkového 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.

KDY – KDE – CO
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CENTRUM PRO KULTURU

CENTRUM PRO KATECHEZI

Pozvánka do kina: film o Jano Köhlerovi

Nový metodický portál – www.katecheze.cz

Úterý 3. dubna, 17.30 hod., kino Metropol v Olomouci, Sokolská
25, vstupné Kč 60 Kč
Dokument nabízí meditativní pohled na řemeslo, osobnost
a mysl mimořádného, dnes znovu objevovaného umělce Jano
Köhlera, který dokázal vytvořit dílo předbíhající dobu. Filmem
nás provázejí akademičtí sochaři Passionaria Parik a Vojtěch Pa‑
řík. Projekce se koná pod záštitou Mons. Jana Graubnera. Po
ukončení filmu proběhne beseda s restaurátory, kteří přiblíží
zapomenutou techniku řezané mozaiky, která byla použita k vy‑
tvoření unikátního díla, které Jano Köhler spolu s Dušanem Jur‑
kovičem ukryl do křížové cesty na Svatém Hostýně.

Zahrada Františka Vaňáka

Srdečně zveme na vernisáž výstavy s názvem Zahrada Františka
Vaňáka, která se bude konat 5. dubna od 18 hod. v arcibiskup‑
ském paláci v Olomouci. Výstava potrvá do 31. května 2018.

Prezentace nových knih

Benediktova cesta – setkání s Rod Dreherem, americkým publicistou a autorem knihy; pondělí 12. března, 18 hod., arcibis‑
kupský palác Olomouc, Wurmova 9, vstup volný
Rod Dreher (1957) je americký křesťanský publicista, spisovatel
a bloger. Na internetových stránkách The American Conservative se věnuje řadě kulturních, politických a náboženských té‑
mat. Sleduje zejména vztah mezi křesťanstvím a většinovou spo‑
lečností, která se v rostoucí míře od svých duchovních kořenů
odvrací. Jeho poslední dílo Benediktova cesta bylo v prestižním
deníku The New York Times označeno za „nejdiskutovanější
a nejdůležitější náboženskou knihu desetiletí“.
Triptych na oltáři lásky – prezentace knihy prof. Petra Piťhy
Čtvrtek 12. dubna, 17 hod., arcibiskupský palác Olomouc,
Wurmova 9, vstup volný
Srdečně zveme všechny zájemce.

Březnový Nezbeda a Cvrček

V březnovém výtisku Nezbedy naleznou čtenáři mimo jiné prv‑
ní díl Ochránce zvířat (osudy lidí bojujících za živé tvory), po‑
vídky Soběstačné květiny a Překvapení v temné jeskyni a sezná‑
mení se se zajímavými místy jako jsou Kladrubský klášter a Obři
z mysu Canaveral.
Březnový Cvrček učí děti, aby si zvláště v postní době uvědomo‑
valy své slabosti a snažily se je napravovat.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz

Katechetická sekce ČBK spustila nový metodický portál
www.katecheze.cz, který se má stát zásobárnou materiálů pro
katechety a učitele náboženství. Cílem webového portálu je
umožnit užívání a sdílení kvalitních podkladů, které projdou
odbornou recenzí.

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 Kouma‑
la, který se při svých postgraduálních studiích v Římě věnoval
právě katechetice a v současné době je vedoucím diecézního ka‑
techetického centra v Brně.
Bližší informace: velehrad@stojanov.cz; www.stojanov.cz

Metodický den: Využití metod kritického
myšlení v katechezi a ve výuce náboženství

Katechetické centrum všechny zájemce srdečně zve na metodic‑
ký den na téma: Využití metod kritického myšlení v katechezi a ve
výuce náboženství, který povede P. PaedDr. Pavel Lazárek, Ph.D.
Jedná se o koncept praktických metod, technik a strategií, které
vedou žáka k aktivnímu učení a současně vedou k rozvoji komu‑
nikace jak s pedagogem, tak mezi žáky navzájem. Ze třídy se tak
stává učící se společenství schopné se smysluplně zamýšlet nad
danými tématy. Tyto metody se dají využít jako doplňující při
jakémkoliv probíraném tématu v hodině náboženství, ale také
v katechezi mládeže i dospělých.
Metodický den proběhne v sobotu 28. dubna od 9.30 do 15.30
hod. v Olomouci na kurii, Biskupské nám. 2. Přihlášky: e‑mail:
katecheti@arcibol.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 Zimmermannové, Th.D., a Mgr. Marcely
Fojtíkové Roubalové, Ph.D.
Přihlášky: e‑mail: katecheti@arcibol.cz

Camp pro katechety

V létě vás zveme na Camp pro katechety, který proběhne v Újez‑
du u Uničova od 19. do 22. července. Tématem campu bude Boží
království. Tímto tématem nás z pohledu biblistiky provede
paulínka Anna Mátiková.
Přihlášky: e‑mail: katecheti@arcibol.cz
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Ze života našich bohoslovců
Týden v kůži kněze aneb „bohoslovecká praxe“
„Co s sebou? Holicí strojek, kartá‑
ček, pastu, papuče… Dobré, mám vše.
Počkat! Ještě bábovku od maminky, ať ne‑
jedu s prázdnou…“ Ne, to není příprava na
tábor, jak by leckdo mohl hádat, to se jen
bohoslovec 1. ročníku, Jakub Gajdošík,
chystá na svoji historicky první „praxi“ ve
farnosti.
O co že to jde? Označil bych to za ja‑
kousi formační novinku, s kterou přišel
náš otec rektor Pavel Stuška. Každému
bohoslovci z olomouckého kněžského se‑
mináře byl přidělen kněz (mentor) z jeho
diecéze, u kterého muž připravující se ke
kněžství má možnost zakusit to, jak v pra‑
xi vypadá kněžský život a co vše obnáší.
Mým mentorem se stal P. Petr Martin‑
ka a já jsem se tak mohl v pondělí 5. února
vydat na cestu do Lidečka, kde otec Petr
působí. Musím přiznat, že jsem měl zpr‑
vu strach, nebo lépe řečeno bázeň. Přece
jen pro mě, kluka, který má trému při ka‑
ždém vystoupení před sebemenší skupin‑
kou lidí, byla představa tak veliké a aktivní
farnosti, kde bych měl nějak „působit“ po‑
někud stresující. Strach jsem však nechal
doma a jel jsem do farnosti, co jiného mi
také zbývalo. Zvoním na faru a nic, zkou‑
ším to znovu a přijde mi otevřít otec Petr
s omluvou, že zrovna dojednává pohřeb,
ať chvíli počkám na chodbě. To nám to
pěkně začíná, pomyslím si a s vděčností
přijímám místo na chodbě a čekám, přece
jen venku je poněkud zima.
Mohl bych teď dlouho popisovat, co
jsme celý týden dělali a hodinu po hodině
rozebírat každý den. Ale to nechci, mys‑
lím, že by to čtenáře docela nudilo. Spíše
se s vámi podělím o celkový dojem, ten
bude beztak přínosnější. Předně chci říci,
že jsem až do onoho týdne absolutně ne‑
tušil, co vlastně takový kněz na faře celý
den dělá a vím, že jsem v tom nebyl sám.
I mnozí moji známí se zvědavostí čekali
na to, co jim o náplni takového „kněžské‑
ho dne“ řeknu. Jak jsem poznal, platí i tady
takové to známé „jaké si to uděláš, takové
to máš“. Myslím tím, že život kněze může
být totální „flákárna“, pokud bude chtít,
jenže to je potom otázka, proč se vlastně
takový člověk stal knězem. Anebo může
být celodenní obětavou službou, což jsem
právě, díky Bohu, u otce Petra v Lidečku
poznal. Každý den nějaký telefonát, mše
svatá, někdo, kdo potřebuje něco naléha‑
vě vyřešit. Dále během týdne zpovídání,
příprava snoubenců, katechumenů, dětí
na první svaté přijímání, schůzka s ar‑
chitektem kvůli stavbě nového pastorač‑
ního centra, plánování tábora, pomazání

nemocných, pohřby, příprava kázání a ka‑
techetických materiálů, „psychologické
poradenství“, spolčo mládeže atd. To je
jen ve stručnosti výčet toho, co jsem mohl
za ten týden v Lidečku prožít. Ano, nepo‑

se nestyděl se mnou sdílet o tom, jak žije
své kněžství, a já musím za sebe říci, že
parádně! Pak taky děkuji všem farníkům
z Lidečka a z Horní Lidče za jejich přijetí
a hlavně za jejich příklad. Děkuji holkám

pírám, práce ve fabrice je fyzicky daleko
náročnější. Ale mohu říci, tak jak jsem to
poznal, že kněz opravdu pracuje, i když
často jinak, než jsem zvyklý. To je pro mě
docela příjemné zjištění.
Myslím, že stačí těchto pár řádků
k popsání celkové atmosféry. Ještě závě‑
rem velké díky! Otci Petrovi za vše, co
jsme spolu prožili, co mě naučil, za to, že

ze scholy, že jsem si s nimi mohl zazpívat
a děvčatům ze spolča, za příjemně stráve‑
ný večer při hraní her. Díky všem! Velké
poděkování patří rovněž otci rektorovi,
přece jen, bez jeho invence by nic takové‑
ho nevzniklo. Tak na viděnou zase v dub‑
nu, Lidečko!
 Jakub Gajdošík
bohoslovec

Erasmus jako výzva!
Milí čtenáři OLDINu, chci se s vámi
podělit o zkušenost s programem Eras‑
mus. Nevíte, oč se jedná? To nevadí, snad
vám to bude trošku jasnější po přečtení
tohoto článku.
Erasmus není žádný program v počí‑
tači, ani aplikace pro android do chytré‑

ho telefonu. Jedná se o studijní program,
který umožňuje studentům vysokých škol,
které jsou do tohoto programu zapojeny,
vyjíždět na studijní pobyty do zahrani‑
čí. Každá škola v tomto programu má
své partnerské univerzity, kam je mož‑
no vycestovat na jeden či více semestrů,

KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ / NOVÉ PUBLIKACE

studovat, sbírat kredity a třeba poznávat
cizí kulturu; a hlavně poznávat nové lidi.
Mně se podařilo projít výběrovým ří‑
zením, a tak jsem se dostal na Slovensko
do Spišské Kapituly. Zdejší kněžský semi‑
nář je specifický a bylo pro mě zajímavou
zkušeností tam přebývat. Tamní model
formace je trochu odlišný od modelu, na
který jsem zvyklý z Olomouce, a myslím
si, že je i odlišný od ostatních seminářů.
Je velkou výzvou přijít do nového
prostředí, kde nikoho neznáte, nevědět
pořádně do čeho jdete a spoléhat na to,
že Pán se nějak postará skrze lidi, kte‑
ří to mají na starost. Tak to bylo v mém
případě. Jel jsem do zcela neznámého
prostředí, z bohoslovců jsem neznal ni‑
koho a z představených jsem se předtím
setkal jen jedenkrát s otcem rektorem
asi na patnáct minut v Olomouci. Jelikož
ve spišském semináři nikdo přede mnou
z Olomouce nebyl, neměl jsem možnost
získat předem nějaké reference. Byl jsem
mile překvapen přijetím od nových spo‑
lubratrů bohoslovců i od představených.
Myslím, že jsem zapadl do kolektivu velmi
dobře. Takže výzva č. 1: „Důvěřuj Pánu
a on se postará“ – splněna.
Další výzvou je jistě vydávat svědectví
svým životem. To není výzva jenom na
Erasmu, ale i v životě. Říkal jsem si: „Co
bych těm klukům na Spiši mohl předat?“
Příklad lidskosti. Žít jako člověk, být jim
dobrým kamarádem, nezraňovat, pomo‑
ci, když mě někdo požádá, studovat pocti‑
vě, abych nebyl na pohoršení svým lajdác‑
tvím atd. Nakolik se mi to podařilo, musí
posoudit jiní.
Výzva č. 2: „Svědčit svým životem“
je tedy, podle studijních výsledků i podle
toho, že mám pozvání od spousty boho‑
slovců kdykoliv přijet, taky splněna.
Další výzvou by mohlo být přijímání
zkušeností. Někdy se může stát, že chceme
poučovat, rozdávat rady a myslíme si, že
víme všechno nejlíp. Ale Erasmus je podle
mě právě zkušeností, kdy mohu zjistit své
limity, co mi nejde, v čem zaostávám za
jinými. Mohu se k druhým postavit zády,
když mě právem kritizují, nebo kritiku
příjmu a snažím se v dané oblasti zlepšit.
Již jsem si všimnul, že mám hodně nedo‑
statků, kterých jsem si dřív nevšimnul.
Výzva č. 3: „Poznat své limity a při‑
jmout zkušenosti“ – je tedy splněna.
Nějak moc jsem se rozepsal a jistě by
se dalo rozebrat ještě spoustu dalších vý‑
zev, které přináší Erasmus a život celkově,
ale důležité je, aby tyto výzvy každý obje‑
vil sám a snažil se je dotáhnout do konce.
Každý máme své životní výzvy, a proto je
hledejme a plňme. Přeji vám, aby se vám
to dařilo.
 Vojtěch Radoch
bohoslovec
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P Ř E Č E T L I J S M E Z A VÁ S
Řeč i mlčení křížů

Koncem roku 2017 vydalo Kartuziánské nakladatelství v Brně pro obce mikroregi‑
onu Prostějov – venkov publikaci Miloše Mlčocha a Karla Kavičky Řeč i mlčení křížů.
Po úvodním slově olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera následuje krátké
vstupní slovo Miloše Mlčocha. Připomíná v něm svoje pětileté putování za kříži regi‑
onu, jejich fotografování a dokumentaci. Karel Kavička ve stati „Kříže v naší krajině“
podává zeměpisné a historické informace o dané oblasti a zároveň uvádí, že v rámci
krajinné revoluce doby baroka se utvářela pestrá krajina luk a polí s kapličkami, božími
mukami a kříži.
Hlavní část tvoří průvodce po křížích mikroregionu. Obsahuje fotografie se struč‑
nými popisy dvaasedmdesáti křížů. Jejich součástí jsou také informace o vzniku křížů,
jejich donátorech, opravách a texty nápisů včetně překladů latinských textů do češ‑
tiny (pořídili je Jan Peňáz a František Merta). Najdeme zde například nejstarší kříž
s chronogramatickým nápisem z roku 1759 v polní trati U Andílka u Kralic na Hané či
nejmladší kříž postavený v roce 2016 neznámým dárcem na hrázi zaniklého rybníka
v Čehovicích, kříž v podobě piety u Klopotovic z roku 1882, kalvárie v Kralicích u kap‑
ličky sv. Víta z roku 1823 či na hřbitově v Bedihošti z roku 1938 od akademického so‑
chaře Jana Třísky, kříže zdobené různými barokními a novogotickými reliéfy na kopci
Větřák u Klenovic na Hané (1804), v centru Výšovic z roku 1875 a misijní kříž z roku
1842 u kostela Narození Panny Marie ve Vrbátkách-Dubanech. Naši pozornost upoutá
také opravený kříž (2010) v Hrubčicích pořízený obcí v roce 1845 za purkmistra Jiřího
Kroupy.
Uvedené kříže jsou začleněny do katastrů obcí. Doprovází je nástin historie dané
obce doplněný zakreslením křížů v mapkách. Funkční význam mají také básně věnova‑
né křížům. Autoři vyšli ze svého vztahu k danému regionu a pojali tyto drobné sakrální
památky jako významný duchovní, umělecký a krajinotvorný prvek.
Součástí publikace je seznam použitých pramenů a literatury. Autoři se opírali
především o rukopisné práce zdejších kněží, místopisců a znalců památek (František
Starý, Jan Tomis, František Trčala). Využili také monografie obcí a další zdroje.
 PhDr. Hana Bartková
Prostějov

Matice velehradská vydala ročenku

Již pojedenácté od svého založení v roce 2007 vydala Matice Velehradská svoji ro‑
čenku, ve které podává zprávu o své činnosti v roce 2017.
Více než osmdesát stránek pestrého čtení – s úvodním slovem olomouckého
arcibiskupa Jana Graubnera – tvoří mozaiku událostí a informací o činnosti Mati‑
ce velehradské za rok 2017 (s výhledem na letošní rok). V ročence jsou dva zajíma‑
vé rozhovory; v prvním s názvem Velehrad je pestrá mozaika představuje činnost na
Velehradě PhDr. Petr Slinták, koordinátor zdejších akcí;
druhý obsáhlý rozhovor se sochařem Vladimírem Ma‑
touškem, autorem nových velehradských soch, pořídil
vedoucí Centra pro kulturu olomouckého arcibiskup‑
ství PhDr. Martin Kučera. O činnosti zdejšího Stojanova
gymnázia referuje jeho ředitel Mgr. Michal Hegr. Vý‑
znamné historické události: O jedné zapomenuté pouti
(v roce 1947), Cyrilometodějská tradice v době vzniku
Československého státu, Dvě krátké kapitoly z velehradské „osmičkové historie“ (1948, 1968) představuje historik
Mgr. Petr Hudec, jednatel Matice velehradské. Zajímavý
je také příspěvek Roberta Svatoně s názvem Aby se Kristus znovu ocitl ve středu našich vztahů (Ekumenismus
v „Roce reformace“). Příspěvek Marty Kordíkové Zbabělost a strach jsou nedůstojné opravdového křesťana ma‑
puje život katolického samizdatu na konci osmdesátých let minulého století v osobě
Augustina Navrátila, autora známé petice za náboženskou svobodu v naší vlasti.
Matice svatohostýnská vydává již 22. ročník svého čtvrtletníku Listy svatohostýnské, Matice velehradská má svůj „časopis“ ve formě ročenky. Obě cesty jsou správné
a také důležité – v dnešní mediální době lidé totiž čekají na informace, a právě časopis
nebo ročenka plní tuto důležitou funkci v životě obou významných moravských pout‑
ních míst.		
 Josef Pala
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HLASY A OHLASY
P. Elias Vella hostem AG v Kroměříži

Do Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži zavítal 6. úno‑
ra známý kněz P. Elias Vella, OFM Conv. Do České repub‑
liky pravidelně jezdí a pořádá semináře, duchovní cvičení
a účastní se konferencí. Od roku 1993 působí na Maltě jako
hlavní exorcista a prezident diecézní komise pro okultismus
a satanismus.

Snímek Iva Bekárková

V aule školy proběhla jeho přednáška na téma Duchovní výzvy
mladého člověka. V úvodu přiblížil příběh z evangelia o nemoc‑
ném člověku, který již 38 let čeká na uzdravení a Ježíš ho oslovuje
a uzdravuje. Otec Vella zdůraznil, že Bůh zná každého jménem,
zajímá se o každého jednotlivého člověka a přijímá ho takového,
jaký je. V závěru zodpověděl několik dotazů z řad posluchačů,
které se týkaly okultismu, evangelizace a také promluvil na téma
být dobrým otcem a matkou a jak toho docílit.
 Ing. Marie Kvapilíková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Hovořilo se o komunikaci
s vážně nemocnými

Jak komunikovat s vážně nemocným člověkem? To bylo téma
bezmála čtyřhodinové přednášky, která se uskutečnila během
sobotního dopoledne 10. února ve velkém sále klášterní budovy
Regina ve Zlíně. Zúčastnily se jí přibližně dvě desítky farníků –
především zdravotníků, akolytů nebo lidí, kteří se potýkají s těž‑
kými nemocemi a úmrtím svých nejbližších.
Přednášející klinická psycholožka PhDr. Marie Dlabačová
z Fakultní nemocnice v Olomouci rozebrala nejtypičtější situace,
které u smrtelně nemocných lidí nastávají, a fáze, kterými lidé
po oznámení diagnózy procházejí. Šok – popření – projevy ag‑
rese – propadání smutku a depresím – smlouvání s osudem – až
ke konečnému vyrovnání, přijetí či smíření. Je důležité nemoc‑
nému aktivně naslouchat (nejen slyšet), projevit empatii, být
v takové situaci au‑
tentický a opravdo‑
vý. A nejde jen o to
přečíst nemocnému
při návštěvě kousek
z Písma svatého, ale
navázat s ním oby‑
čejný lidský kontakt,
být přístupný pro
hovor o běžných vě‑
cech, které leží paci‑
entovi na srdci.
Všem poslucha‑
Snímek Vojtěch Cekota
čům, kteří si napsali
e‑mailovou adresu, dala psycholožka k dispozici své dvě elektro‑
nické prezentace a doporučila k tomuto tématu materiály na in‑
ternetových stránkách www.umirani.cz
 Mgr. Vojtěch Cekota
Zlín

Setkání s rodiči bohoslovců, kněží a řeholnic

V pastoračním farním centru ve Vsetíně se 8. února sešlo kolem 25 rodičů nebo sourozenců (našich) kněží, bohoslovců, řeholníků
a řeholnic pocházejících ze vsetínského děkanátu s biskupem Mons. Antonínem Baslerem a P. Františkem Králem, zdejším děkanem.
Velká početná skupina kněží pochází jak z Lidečka, tak i Vsetína nebo Hovězí i Nového Hrozenkova. Působí především v olomoucké
arcidiecézi, ale i v Čechách nebo zahraničí. Po úvodní modlitbě a přivítání se postupně všichni představili a krátce sdělili pár informací
o cestě svého syna, dcery, případně sourozence k zasvěcenému životu. Po společné večeři zase na oplátku otec biskup pohovořil krát‑
ce, avšak zajímavě, o svém životě a cestě ke kněžství. Příjemná byla i následná komunikace v užších společenstvích, anebo i společné
zpívání. Jsme vděčni za pozvání a za možnost vzájemného setkávání.		
 Marie Podpinková
			 Vsetín

Snímek Jana Trtíková
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Celosvětové setkání rodin se Svatým otcem
v každé farnosti
Jsme obklopeni realitou světa, ve kterém se manželství rozpadají, mladí
do manželského svazku nevstupují nebo jej nedokáží udržet. Ale je to
celá realita? Neuniká nám něco podstatného? Manželství, manželská
láska, život rodin je nádherné dílo, které nám Bůh svěřuje a my můžeme
být spolu s ním v tvůrčí dílně a spolupodílet se na vytvoření každé rodiny jako originálu. Obdivovat, radovat se a být vděční z velikosti darů,
které jsme dostali.
Tento pohled vděčnosti, údivu a ra‑
dosti nad rodinou nám, kromě jiného, na‑
bízí exhortace Amoris Leatitia.
Nechat se tímto pohledem oboha‑
tit můžete i ve svých farnostech, pokud
se zapojíte do přípravy k Celosvětové‑
mu setkání rodin v Dublinu, které se má
uskutečnit ve dnech 21. až 26. srpna 2018.
Zváni jsou všichni. Vždyť každý z nás je
něčím dítětem, možná i sourozencem,
strýcem či tetou, prarodičem.
K přípravě a uskutečnění šesti setkání
jsou k dispozici dobře strukturované pí‑
semné materiály a videa s českými titulky,

které vedou k lepšímu seznámení se s ex‑
hortací Amoris Laetitia.
Vše potřebné najdou zájemci na webo‑
vých stránkách Centra pro rodinný život
v Olomouci (www.rodinnyzivot.cz).
Bližší informace k těmto materiá‑
lům a k organizaci farních setkání po‑
skytne Marcela Řezníčková (e
‑ mail:
reznickova@arcibol.cz, tel.: 587 405 251).
Před setkáním si vyzkoušejte, jak se vám
budou na vašich PC zobrazovat jednot‑
livá videa a při technických problémech,
např. když se vám nebudou zobrazovat
titulky apod., se obraťte na Petera Mar‑

koviče (e‑mail: markovic@arcibol.cz, tel.:
587 405 293).
V souvislosti se setkáním rodin s pa‑
pežem upozorňujeme na leteckou pouť
do Dublinu, kterou pořádá Miklas Tour
Prostějov. Pokud se chcete setkání zú‑
častnit, ozvěte se co nejdříve. Je potřeba
včas zajistit ubytování v rodinách, účast
na konferenci s českým překladem, leten‑
ky apod.
Bližší informace: www.miklastour.cz,
tel.: 733 420 420, 582 338 411, e‑ mail:
miklastour@miklastour.cz
Papež František nás upozorňuje:
„Rodina je nezbytná pro budoucnost
světa a také církve… Jsme povoláni milovat a pečovat o rodinný život.“ Každý
tam, kde jsme, způsobem, jak je našemu
životu dané.
Jednou z cest, jak toto uskutečnit
v našich farnostech, v našich rodinách,
může být realizace šesti katechezí, které
chtějí dobrou zprávu o rodině šířit.
 Marcela Řezníčková

Manželé připravují snoubence
Manželství. Co si pod tímto pojmem vlastně představit? Těm z nás, kteří
se alespoň čas od času objeví v kostele, jistě jako jedna z prvních indicií
naskočí, že je to jedna ze sedmi svátosti. Hned nato se nám jistě vybaví
i další asociace – je krásné, obrovská hodnota ale také náročné, čas od
času nervy drásající a zajisté jeden z prostředků růstu svatosti… Taková
důležitá a přitom těžká věc! A přitom se to nikde ve škole neučí… Katolická církev si je vědoma náročnosti tohoto povolání, a tak pro všechny, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek, stanoví povinnou přípravu na manželství.
Zajímalo vás někdy, jak se snouben‑
ci připravují na svátost manželství v naší
arcidiecézi? Snoubenci absolvují celkem
osm sezení. Část přípravy s oddávajícím
knězem a druhou část přípravy jim zpro‑
středkují lektoři (manželské páry), kteří
je provedou tématy: Víra a vztah k Bohu
v manželství; Já a moje rodina; Muž
a žena, komunikace a konflikty; Manželství a sexualita. Forma setkávání je různá.
Někde se manželské páry snoubencům
věnují individuálně na faře nebo u sebe
doma. V jiných oblastech se snoubenci
připravují pohromadě ve větších či men‑
ších skupinkách. Manželské páry snou‑
bencům přednesou určité obecně platné

principy života manželského a zároveň se
s nimi podělí o vlastní zkušenosti. Během
těchto setkání se většinou rozproudí živá
debata a sami snoubenci tyto schůzky kvi‑
tují s povděkem a přiznávají, že díky této
přípravě se před nimi mnohdy otevřely
důležité otázky, na které je dříve ani ne‑
napadlo se tázat, nebo se obávali druhého
zeptat.
A jak se na tuto formu služby díva‑
jí manželé, kteří jsou v ní činní? Zeptali
jsme se jich a dovolíme si ocitovat jeden
příspěvek za všechny: Jednoznačně nám
to zachránilo naše manželství. V začátcích našeho manželství jsme se díky přípravě „přípravářů“ měli šanci dozvědět

hodně dobrých a potřebných věcí pro požehnané fungování manželství a rodiny
podle Božího plánu. A chtěli jsme to poznané pravdivě žít. Z pohledu těch 20 let
zpětně vidíme, jak si nás Pán vedl zcela
bez naší zásluhy, neboť nikdy jsme neměli
ambice někomu něco vykládat či poučovat… Jak velkoryse odpověděl na naši i jen
malou ochotu a připravenost mu sloužit.
Tehdy kněz oslovil farnost, že potřebuje
pomoc a my jsme se nabídli – mysleli jsme
si, že budeme umývat okna na faře nebo
sekat zahradu… Bůh má smysl pro humor
a nesmírně nás miluje…
Bůh nás stále volá do služby, a jak
to čteme v Písmu – i na tomto poli pla‑
tí, že žeň je sice hojná, ale dělníků málo.
Proto zveme manželské páry, které by se
rády zapojily do této služby, na školení
pro lektory snoubenců, které se uskuteční v Olomouci v termínech: 11. dubna, 25. dubna, 9. května, 30. května
a 13. června, vždy od 18 do 20 hod. ve
velkém sále kurie na Biskupském náměstí 2. Na všechny se moc těšíme!
Bližší informace a přihlášky: Petra
Girašková, e‑mail: giraskova@arcibol.cz
 Petra Girašková
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S Vánočními balíčky na Ukrajinu. Den po dni…
Ukrajina

„Djakujemo, djakujemo, djakujemo,“ vykřikují desítky dětí
v Lopatyně, Ternopil, Kolomyji i Bortnikách. Mají radost z vá‑
nočních balíčků, objímají nás, někteří už dárečky rozbalují. Hoši
vyběhnou ven s pistolkami, které naplnili vodou, holčičky oceňu‑
jí barevné laky na nehty, další dívenka daruje svetr své kamarád‑
ce, je jí totiž velký, ale nevadí, ona jej kamarádce přeje. Jak bylo
začátkem ledna s Arcidiecézní charitou Olomouc na Ukrajině…

Je po páté hodině ráno, úterý 2. ledna 2018

Okna Arcidiecézní charity Olomouc se rozsvěcují do tmy.
Za pár minut se otevřou dveře a my začínáme nakládat auto.
Jsme čtyři – tři pracovníci Charity a redaktorka Českého roz‑
hlasu Olomouc. Vyrážíme směr Západní Ukrajina, kde je třeba
rozdat vánoční balíčky 341 dětem.

Středa 3. ledna 2018 – Lopatyn

Vánoční balíčky od českých dárců zde dostanou děti, které
docházejí do jídelny fondu Děti v nouzi. Mnohé z nich jsou z ne‑
úplných sociálně slabých rodin a nemohly by si dovolit teplé jídlo.
Díky fondu se tak každý všední den zdarma naobědvají. Dnes je
ale čeká něco zvláštního. Školáci jsou svátečně ustrojení, učesaní.

Nazar je po operaci oka

Za dvěma chlapci se vydáváme s dárky přímo k nim domů.
Setkáváme se tak s malým Nazarem, který je po náročné ope‑
raci oka. „Nazarovy problémy začaly v důsledku poporodního
traumatu. Byl operován, ale neúspěšně a za oční bulvou se vy‑
tvořil nádor, který se postupně zvětšoval. Minulý rok se mu oko
tlačilo z pod víčka, bylo obrovské a nešlo už zavřít. Nyní je po
další operaci a vypadá mnohem lépe,“ říká ředitel Charity Vác‑
lav Keprt. Ten spolu s chlapcem rozbaluje obrovský balíček.
Uvnitř je například sada autíček. „To budete s bratrem závodit
Formule 1,“ usmívá se Václav Keprt. V balíčku je i papírový bet‑
lém. Chlapec jej hned vezme a umístí pod vánoční stromeček.

Roman nemá doma stromeček, ale dárky ano

Vydáváme se do další chaloupky. Malý domek obývá rodina
desetiletého Romana, který má Downův syndrom. V jejich bytě
vánoční stromeček není. Přestože je rodina velmi chudá, chlape‑
ček si kouzlo Vánoc užije. Vytahuje z obrovské krabice od čes‑
kých dárců různé papírové skládačky, módní sportovní bundu,
hakisák a také fotbalový míč – ten mu udělá největší radost, pro‑
tože miluje fotbal. Hned si v uzoučkém pokoji kopeme, míč se
odráží ode zdí a rovnou pod postel. Babička s dědečkem se smějí.
Roman nás objímá. Předává tak dárek i on nám.
Když se loučíme, přichází paní sousedka a přeje nám: „Ať
vám vítr fouká do zad a ne do tváře.“

Čtvrtek 4. ledna –Ternopil

Z počátku to vypadá, že polovinu plného sálu ternopilské
Charity tvoří rodina Čorných. Václav Keprt vyvolává jedno jmé‑
no po druhém a pro dárečky si přichází nekonečný řetěz bratrů
a sester Čorných. Jejich tatínek s balíčky pomáhá, některé jsou
„duže ťažké“, míní Václav Keprt, když je potěžkává. Po Čorných
přicházejí další a další děti. Je jich 132. Kolem je šrumec a ten
najednou protne koleda, Tichá noc a v češtině! Svými zvučnými
hlasy nás překvapí paní Ira se svými pěti dětmi. „Nebylo to těžké,
koledu jsme se naučili přes noc,“ říká maminka. Klobouk dolů!
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Pátek 5. ledna 2018 – Kolomyja

Z farmy, kde působí váleční veteráni, a z moštárny se vydává‑
me do kolomyjské Charity.

Fotbalisté Vlad a Maksym

Po předávání se do pečlivě zabalených krabic chtějí podívat
dvojčata Vlad a Maksym. Oba chodí do sportovní školy a hrají
fotbal. Z balíčků radostně vyndávají hračky, oblečení, boty, fotba‑
lový míč, ale dokonce i dres. „Jé, Manchester United! Duže dja‑
kuju,“ raduje se Vlad. Na svůj věk jsou chlapci velmi bystří a ro‑
zumní. Oba se shodují, že pro ně není nejdůležitější, co v balíčku
je. Důležitější je, že někdo chce druhému udělat radost, jen tak.
Dárci se v jejich případě strefili do černého. „Budu se učit čes‑
ky a příště dárcům pošlu pozdrav v češtině,“ dodává třináctiletý
Maksym.
Rodinu bratrů poznamenal těžce válečný konflikt na východě
země, kam narukoval jejich otec. Rodina se pak bohužel rozpa‑
dla, protože lidé si z války sebou nesou domů traumata, která je
poznamenávají na celý život.
Také v kolomyjské oblasti se nacházejí lidé, kteří prchli před
válkou na východě. Aktuálně je tam kolem 2000 těch, kteří se
stali uprchlíky ve vlastní zemi. Jde o lidi, kteří už tu mají nějaké
zázemí, například rodiče, přátele, známé a podobně. „Pracujeme
s nimi v centru, kde se setkávají mezi sebou, drží spolu. Pořádá‑
me ale také setkání s lidmi z Kolomyje, abychom je začlenili do
společnosti,“ přibližuje ředitel Charity Kolomyja, Serhij Tryfjak.
Podle něj mívají tito lidé jednak materiální problémy, ale přede‑
vším se vypořádávají se ztrátou domova a blízkých, kteří přišli
o život při válečném konfliktu.

I v sirotčinci mají „mámu“

Přesouváme se o pár ulic dál. Zadní část auta je plná balíčků.
Vezeme je do blízkého sirotčince, kde přebývá 10 dětí ve věku od
3 do 19 let. O ty se starají řádové sestry. Děti ji oslovují: Mama.
Jak děti tvrdí: „Nejsme sirotci, máme sestřičku, to je naše máma.“
Velkou radost děti mají z vánočních přání a krátkých vzkazů.
Kratičké dopisy přímo pro ně osobně! Mnozí dárci je napsali do‑
konce i v azbuce.

Snímky Pavel Langer

Je tma, pozdní večer. Přijíždíme do noclehárny pro lidi bez
domova. Tam Charita dodala před pár měsíci postele. Vcházíme
do rozsvícené chodby a odtud do místnosti, kde posedávají muži
i ženy, sledují televizi. V dalším pokoji polehává pár lidí v peři‑
nách. Do řeči se s námi dá starší muž. Moc mu nerozumím. Říká,
že létal v letadle, a má dva syny.
Podle ředitele Charity Kolomyja někteří z uživatelů noclehár‑
ny nepobírají žádné finanční příspěvky, nemají žádnou pomoc.
„Některé z nich připravil o dům podvodník. Polovinu našich kli‑
entů ale tvoří lidé, kteří bojovali na východě anebo se vrátili z vě‑
zení,“ dodává Serhij Tryfjak.

Víkend 6. až 8. ledna – Bortniky

Prožijeme kouzelné sváteční chvilky s kluky z dětského do‑
mova. Slavíme ukrajinské Vánoce.
Více v deníku: na www.acho.charita.cz
 Karolína Opatřilová
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Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ
BŘEZEN 2018

3. 3. sobota až 29. 3. čtvrtek

23. 3. pátek

Itálie • biskup Josef Nuzík

9.30 hod. • Kroměříž – Sv. Mořic – mše svatá k Panně
Marii Bolestné • arcibiskup Jan Graubner

6. 3. úterý

9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář –
kněžský den • arcibiskup Jan Graubner a biskup Antonín
Basler

24. 3. sobota
setkání mládeže v děkanátech • arcibiskup Jan Graubner a
biskup Antonín Basler
10.00 hod. • Kelč – mše svatá a rekolekce pro sbor

7. 3. středa

8.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář –
duchovní obnova pro zaměstnance kurie • arcibiskup Jan

sv. Huberta z Loučky • biskup Josef Hrdlička
25. 3. neděle

9.30 hod. • Březová – mše svatá a žehnání misijního kříže •

Graubner

biskup Antonín Basler

9. 3. pátek až 11. 3. neděle

Boršice u Buchlovic – víkend s bohoslovci • arcibiskup Jan
Graubner

10.00 hod. • Olomouc – dóm – Květná neděle • arcibiskup
Jan Graubner
29. 3. čtvrtek

17. 3. sobota

9.00 hod. • Zlín – Sv. Filip a Jakub – mše svatá a předává‑
ní diplomů pastoračním pomocníkům • P. Petr Bulvas,
biskupský delegát pro pastoraci
10.00 hod. • Praha – Sv. Vít – Requiem za zemřelého kardi‑
nála Miloslava Vlka • arcibiskup Jan Graubner
14.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá pro varhaníky •
biskup Josef Hrdlička

9.30 hod. • Olomouc – dóm – Missa Chrismatis • arcibis‑
kup Jan Graubner

18.00 hod. • Olomouc – dóm – Památka Večeře Páně •
arcibiskup Jan Graubner
30. 3. pátek

18.00 hod. • Olomouc – dóm – Památka Umučení Páně •
arcibiskup Jan Graubner

18. 3. neděle

10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá pro Hnutí fokoláre • arcibiskup Jan Graubner a biskup Antonín Basler

31. 3. sobota

20.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – Velikonoční
vigilie • biskup Antonín Basler
21.00 hod. • Olomouc – dóm – Velikonoční vigilie – křest

19. 3. pondělí

18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost sv. Josefa, snouben‑

dospělých • arcibiskup Jan Graubner

ce Panny Marie • biskup Josef Hrdlička
20. 3. úterý

Praha – Stálá rada České biskupské konference • arcibiskup
Jan Graubner

Uzavřeno k 16. 2. 2018
Změna programu vyhrazena

