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Velikonoční pastýřský list

Drazí bratři a sestry,
Kristus zvítězil! Zvítězil nejen nad 

smrtí, když třetího dne po svém ukřižová‑
ní vstal z mrtvých, ukázal se svým učed‑
níkům a  mnoha dalším. On zvítězil nad 
smrtí proto, že před tím přemohl ďábla 
a zvítězil nad hříchem. Jeho vítězné tažení 
pokračuje ve všech, kteří křtem vstoupili 
do jeho smrti, byli zbaveni hříchu, který je 
příčinou smrti, dostali účast na jeho bož‑
ském životě. On, vítěz nad hříchem i nad 
smrtí, už od křtu přebývá v nás. My jsme 
sice slabí a  podléháme různým pokuše‑
ním, protože žijeme ve svém těle upro‑
střed světa, ale v nás žije Vítěz.

Jestliže jsme se v  postní době cvičili 
v  důvěrném vztahu k  Bohu a  často jsme 
k němu volali, aby nás v naší slabosti po‑
silnil, aby v nás a skrze naše srdce, které 
jsme mu odevzdali, miloval ty, které sami 
milovat nedokážeme, aby s námi nesl kří‑
že, které jsou pro nás těžké, pak v  době 
velikonoční jsme pozváni, abychom měli 
podíl na Kristově vítězném tažení světem. 
Začít musíme opět u  sebe. Především 
nově uvěřme, že Kristus, ten slavný vítěz 
nad smrtí a  přemožitel pekelných moc‑
ností, je v nás. Dejme mu v sobě prostor, 
dejme mu to místo, které mu patří, aby byl 
středem naší pozornosti, ne zapomenutý 
někde v koutě, na něhož si vzpomeneme 

PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA

Vzkříšení, mozaika z 11. století  v klášteře Hosios Loukas v Řecku

jen, když je nám zle. Vychutnávejme si tu 
čest, které se nám dostalo jeho přítom‑
ností. Nebojme se z toho radovat a nesty‑
ďme se o tom mluvit.

Nejsme ještě v  nebi a  každý si vleče‑
me své kříže a  slabosti, zlozvyky. Přepa‑
dají nás různá pokušení, jak už to k  ži‑
votu patří. Jako velikonoční lidé však na 
zkoušky a  pokušení nemusíme být sami. 
Vítěz je nejen s námi, na naší straně, ale 
přímo v nás. Počítejme s ním. Nechejme 
ho zvítězit i v nás nade vším, co spoutá‑
vá a omezuje. Už opravdu nemusíme být 
nesvobodnými otroky svých zlozvyků či 
starých chyb a špatných vztahů, už nemu‑
síme tak často prohrávat v mravním boji 
a  bát se překážek, které sami neumíme 
překonat. Stačí v  každé těžké chvíli, kte‑
rou neumíme zvládnout dobře sami, říkat: 
Ježíši, který jsi absolutním vítězem nad 
zlem, přemož toto zlo ve mně.

Apoštolové dostali úkol vydávat svě‑
dectví o Zmrtvýchstalém. Dnes je to úkol 
pro každého z  nás. Jestli Kristus vítězí 
nad zlem v  nás, stáváme se svědky jeho 
vítězství i  pro naše okolí. Jeho vítězná 
přítomnost mění i naši tvář, která získává 
Kristovu podobu, a  lidem z  našeho oko‑
lí umožňuje setkání se Zmrtvýchvstalým 
v nás.

Ani z  apoštolů se nestali andělé, ale 
zkušenost osobní proměny učinila jejich 

svědectví věrohodným. Petr, který Krista 
zapřel, nejen zakusil odpuštění, ale přijal 
dokonce pověření vést společenství círk‑
ve. Opakovaná zkušenost odpuštění, Kris‑
tovy lásky a  jeho vítězství nad naší ubo‑
hostí je i dnes pozváním do společenství 
církve. Když emauzští učedníci potkali na 
cestě Krista a poznali ho při lámání chle‑
ba, spěchali do společenství. Každá pravá 
zkušenost se Zmrtvýchvstalým přivádí 
do církve a  zve k  aktivnímu zapojení do 
farnosti. Tam nás, stejně jako emauzské 
učedníky, čeká nové setkání s  vítězným 
Kristem. Ten, který řekl, že bude upro‑
střed těch, kteří jsou v jeho jménu, se po 
vzkříšení opakovaně zjevuje ve společen‑
ství apoštolů. Velikonoční církev je pak 
společenstvím nejen v rovině lidské, přá‑
telské, ale i božské, protože je tajemným 
tělem Kristovým a  znamením jeho pří‑
tomnosti pro svět.

Setkání se Zmrtvýchvstalým ve spole‑
čenství přitahovalo věřící v Krista každou 
neděli. I  vás si dovoluji pozvat do shro‑
máždění církve nejen kvůli tomu, že jde 
o  naši nedělní povinnost, ale především 
kvůli příležitosti setkat se s Kristem a vy‑
tvářet spolu s ostatními svaté společenství 
církve, tajemného těla Kristova, které je 
pro okolní svět viditelným znamením 
Kristovy přítomnosti a živým svědectvím 
jeho vítězství, které přináší naději světu. 
Pokud se bez vážného důvodu nepodílí‑
me na vytváření živého společenství círk‑
ve, oslabujeme její přítomnost ve světě. 
Přitom musíme uznat, že svět má na naše 
svědectví právo. Rád bych vás proto po‑
zval ke mši svaté i v jiné dny, než neděle, 
abyste pro sebe čerpali posilu a  povzbu‑
zení a  zároveň vydávali světu svědectví.  
Na naší aktivitě bude záležet, jestli sou‑
časný svět uvidí živou církev a  bude mít 
možnost setkat se v  našem společenství 
s vítězným Kristem. I to je misie, i to je ve‑
likonoční svědectví o  Zmrtvýchvstalém, 
které jsme posláni vydávat.

Blahopřeji vám ke vznešenému úkolu 
vydávat svědectví o přítomnosti vítězné‑
ho Krista a  možnosti přinášet dnešnímu 
světu skutečnou naději. Děkuji všem, kte‑
ří se umějí radovat z  přítomnosti Zmrt‑
výchvstalého ve svém srdci a nechávají ho 
v sobě vítězit nad zlem. Všem přeji mno‑
ho radostných zkušeností z vítězství Kris‑
ta v  nás. Těším se na vaši spolupráci při 
vydávání svědectví o  Zmrtvýchvstalém 
našemu okolí.

Velikonoční radost ať naplní každého 
z vás a radost z Hospodina ať je vaší silou!

K tomu ze srdce žehná
 arcibiskup Jan
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Na titulní straně: mozaika v bazilice 
Matky Boží Růžencové v Lurdech

Duben 2018

2. duben – Mezinárodní den dětské knihy – výročí narození H. Ch. Andersena v roce 
1805

2. 4. 1968 zemřel v Praze profesor Josef Cibulka, český katolický kněz, historik umění, 
vědec evropského formátu (50 let)

11. 4. 1968 zemřel v Praze profesor Josef Vašica, český katolický teolog, filolog, bib‑
lista (50 let)

16. 4. 1927 se narodil emeritní papež Benedikt XVI. (91. narozeniny)
18. 4.–Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel – vyhlášen na zasedá‑

ní UNESCO v roce 1983
21. 4. 1933 se narodil ThDr. Petr Pokorný, nejznámější český evangelický novozákon‑

ní biblista (85. narozeniny)
26. 4. 1943 se narodil kardinál Dominik Jaroslav Duka, OP, pražský arcibiskup  

(75. narozeniny)  (jpa)

Před 50 lety zemřel profesor Josef Vašica
Narodil se 30.  srpna  1884 ve Štítině u  Opavy. Studoval na klasickém gymnáziu 

v Opavě a teologické fakultě v Olomouci. Kněžské svěcení přijal 31. prosince 1906. To už 
působil jako prefekt v arcibiskupském chlapeckém semináři v Kroměříži. Od roku 1907 
pak studoval na filozofické fakultě vídeňské univerzity, kde v roce 1911 dosáhl dokto‑
rátu filozofie. Do roku 1919 působil jako středoškolský profesor latiny, řečtiny a češtiny 
na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. V roce 1919 byl povolán na Cyrilometoděj‑
skou bohosloveckou fakultu do Olomouce, aby zde přednášel na nově zřízené katedře 

pro staroslověnský jazyk a  literaturu, nejdříve jako 
docent, mimořádný profesor a  od 30.  8.  1928 jako 
řádný profesor tohoto oboru. V roce 1937 pak přešel 
na bohosloveckou fakultu Univerzity Karlovy v Pra‑
ze, kde se stal profesorem staroslověnského jazyka 
a  slovanské bohoslužby po profesoru ThDr.  Josefu 
Vajsovi. Roku 1950 nepřešel na nově komunistic‑
kým režimem organizovanou Cyrilometodějskou 
bohosloveckou fakultu v Praze, ale zůstal v ústraní. 
Odešel do důchodu. Až do své smrti aktivně praco‑
val v  redakci Slovníku jazyka staroslověnského, pro 
nějž připravil a  nově interpretoval zejména právní 
památky. Přitom pomáhal v duchovní správě. Často 
pobýval v Klimkovicích, v místě posledního bydliš‑
tě svých rodičů. V roce 1966 při návštěvě Soluně se 
u  něho projevila zhoubná choroba, které dva roky 
nato podlehl. Zemřel v  Praze 11.  dubna  1968, po‑

hřben byl podle svého přání v Klimkovicích na starém hřbitově. Po jeho zrušení byly 
jeho ostatky uloženy 16. dubna 1993 do jezuitské hrobky na hřbitově na Velehradě.

Mons. profesor ThDr.  Josef Vašica se stal mezinárodně uznávaným odborníkem 
na slovanské jazyky včetně staroslověnštiny. Byl zvolen i členem České akademie věd 
a  umění. Publikoval v  řadě českých a  zahraničních časopisů. K  nejpozoruhodnějším 
výsledkům jeho badatelské práce patří objev slovanské liturgie svatého Petra. Velkou 
pozornost věnoval pokračování cyrilometodějských tradic v Čechách v době svatovác‑
lavské a svatoprokopské. Nejvýznamnější z tohoto oboru je vydání Druhé staroslověn-
ské legendy o sv. Václavu uveřejněné ve Sborníku staroslovanských literárních památek 
o sv. Václavu a sv. Lidmile (1929). Mezi jeho nejvýznamnější spisy patří České literár-
ní baroko (1938, 1995) a celoživotní Literární památky epochy velkomoravské 863–885 
(1966, 1996, 2014). Posmrtně vyšly Eseje a studie ze starší české literatury (2001). Byl také 
horlivým propagátorem unionistického hnutí, které dávno před Druhým vatikánským 
koncilem začalo usilovat o ekumenické vztahy mezi západními a východními křesťany.

 Josef Pala

LI ST Z K ALENDÁŘE
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AKTUALIT Y

Národní pochod pro rodinu 2018
Podporu rodiny vidím v  dnešní době jako naléhavý a  dlouhodobý úkol.  

Národní pochod pro rodinu sám od sebe rodině nepomůže, ale má šanci upozornit 
společnost na vážný problém a také složením účastníků nabídnout jiný pohled na 
rodinu, než jaký často ukazují sdělovací prostředky a někteří politici. Selským ro-
zumem můžeme snadno pochopit, že národ bez zdravé rodiny nemá budoucnost. 
Aniž bych se chtěl dotknout všech, kteří nevyrostli ve zdravé rodině, nemohou či 
nechtějí zakládat přirozené rodiny muže a ženy otevřené pro přijetí a výchovu dětí, 
musím podtrhnout, že společnost potřebuje rodiny, které přijímají a dobře vycho-
vají děti, a že takovým rodinám je společnost povinna prokazovat úctu a nabízet 
podporu, protože jsou pro ni nenahraditelným přínosem. Jen zaslepení lidé mo-
hou ve velkém zvát cizí pracovníky do našich podniků, kterým chybí lidé, nebo na-
opak šířit strach z migrantů, když současně nepracují pro rodinu a novou generaci.  
Je třeba mít přirozenou chuť a odvahu k životu, pak nás nepřemůže strach a poros-
te lidská naděje.

V  naší arcidiecézi se pravidelně scházíme k  modlitbám za rodiny v  Napajedlích 
u hrobu Aničky Zelíkové, kandidátky blahořečení, která nabídla Bohu svůj život na smír 
za potraty. Jsem rád, že tam chodí řada lidí i v jiné termíny. Na národní pochod jsem do‑
sud jezdit nemohl, protože jsem byl bez pomocného biskupa a diecéze vyžadovala mou 
přítomnost ve farnostech. 
Po jmenování pomocných 
biskupů se situace tro‑
chu změnila, a  proto rád 
podpořím rodinu i osobní 
účastí na Národním po‑
chodu, který si zaslouží 
velkou podporu, a čekám, 
že tam potkám mnoho 
lidí, kterým záleží na bu‑
doucnosti národa a  jsou 
ochotni dělat pro něj víc, 
než naříkat či kritizovat.

Rodina s více dětmi 
je ideálním výchovným 
prostředím, kde se lidé od 
malička učí žít ve společenství, brát na sebe ohled, pomáhat si, ale také se umět prosadit. 
Ve společnosti a veřejném mínění je třeba prosadit větší uznání mateřství a otcovství 
a stejně tak právo dětí na lásku a věrnost rodičů a stabilní zázemí domova neohrožova‑
ného rozvody. Na druhé straně by mělo být samozřejmostí, že ti, kteří děti nevychováva‑
jí, taktně a obětavě pomáhají podle svých možností rodinám, které mají více dětí. Nejde 
jen o pomoc institucionální prostřednictvím daní a různých dávek, ale i docela osobně, 
třeba v širším příbuzenstvu, sousedství nebo kruhu přátel. Kolik významných osobností 
našeho národa pocházelo z chudých početných rodin a mohlo vystudovat jen proto, že 
je na studiích vydržoval třeba bezdětný strýček?

Děkuji všem, kteří se zapojí do společného díla ozdravění naší společnosti prostřed‑
nictvím rodin ať už účastí na pochodu, či konkrétní pomocí rodinám nebo modlitbou, 
ale především také svým osobním přínosem k ozdravění vlastní rodiny projevem nezišt‑
né lásky, která hledá dobro druhých, umí ocenit i pochválit a také odpouštět.

 arcibiskup Jan

RAFTcamp 2018 – „S Ježíšem k jádru evangelia“
RAFT je křesťanský camp pro mladé od 16 do 25 let, kteří mají chuť prožít svou víru 

trochu jinak, než jsou možná běžně zvyklí. Letos již pátý ročník, s názvem S  Ježíšem 
k jádru evangelia, proběhne od 29. července do 4. srpna na ADCŽM Přístav v Rajno‑
chovicích. Program nabízí nejrůznější přednášky z úst zajímavých hostů, možnost ne‑
všedního zážitku modlitby a společenství, prostor pro diskuze i zábavu. Cílem RAFTu 
je poskytnout mladým lidem příležitost pro setkání s živým Kristem a možnost k pro‑
hloubení víry.

Pro přihlášené do konce května činí cena 1500 Kč, pro přihlášené později 1700 Kč.
Více informací: na Facebookové stránce RAFT camp 2018, nebo na webových 

stránkách: www.mladez.ado.cz   (aco)

Týden modliteb  
za duchovní povolání

Od 16. do 22. dubna proběhne Týden 
modliteb za duchovní povolání a Světový 
den modliteb za duchovní povolání (Ne‑
děle Dobrého pastýře, 4. neděle veliko‑
noční).  (aco)

Nové církevní  
archivní fondy

Od začátku letošního roku získa‑
lo Arcibiskupství olomoucké do svého 
vlastnictví dalších 80 historických ar‑
chivních fondů uložených v  Zemském 
archivu v  Opavě (resp. jeho olomoucké 
pobočce) a  v  Moravském zemském ar‑
chivu v Brně. Jedná se převážně o  fondy 
nejrůznějších hospodářských celků, které 
arcibiskupství vlastnilo před rokem 1948, 
a také o fondy velkých církevních spolků 
a  dalších korporací arcidiecézního cha‑
rakteru. Mezi těmito soubory archiválií 
lze nalézt např. fondy Arcibiskupský lesní 
úřad Rajnochovice, Velkostatek Vyškov, 
Velkostatek Hukvaldy, Ředitelství kapitul‑
ních statků Olomouc, Arcidiecézní rada 
Katolické akce Olomouc, Apoštolát Cy‑
rila a Metoděje Olomouc nebo Katolický 
podporovací spolek Velehrad. Arcibis‑
kupství olomouckému byly také po do‑
hodě s  Biskupstvím ostravsko ‑opavským 
vlastnicky připsány archivní fondy, které 
vznikly z  církevní a  hospodářské správy 
na těch částech našeho území, které až do 
konce druhé světové války patřily k vrati‑
slavské arcidiecézi. Jedná se např. o fondy 
Generální vikariát Těšín nebo Ústřední 
správa komorních statků vratislavské‑
ho biskupství Jánský Vrch. Všechny tyto 
fondy zůstávají i  nadále uloženy ve stát‑
ních archivech a  začínají pro ně platit 
stejné podmínky badatelského využívání 
jako pro dosavadní fondy ve vlastnictví 
Arcibiskupství lomouckého  – studium 
archiválií je povoleno bez omezení, v pří‑
padě zájmu o  vyhotovení digitálních ko‑
pií archiválií (nebo jejich publikaci) je 
badatel povinen požádat Arcibiskupství 
olomoucké o  písemný souhlas. Aktu‑
ální seznam všech fondů ve vlastnictví 
AO a  potřebné informace k  podání žá‑
dosti (včetně elektronického formulá‑
ře) najdou zájemci na webové stránce:  
www.ado.cz/archiv  Vít Němec
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Informace o Světovém dni 
mládeže v Panamě 2019
V  roce 2019 se uskuteční Světový 

den mládeže v  Panamě. Za přípravu, 
průběh a  organizaci je zodpověd-
ná Sekce pro mládež ČBK. Přihláš-
ky, duchovní příprava a  informace: 
https://panama2019.signaly.cz/
Konec přihlášek: 30. června 2018. Dopo‑
ručujeme věk mladých od 18 let do 30 let.

Termíny:
16. – 21. ledna 2019: Týden evangelizace 
(pobyt v diecézi)
22. – 27. ledna 2019: Světový den mládeže 
Panama

Přibližná cena:
• letenka 20 000 až 40 000 Kč dle způsobu 

a času objednání
• balíček poutníka (250 USD)
• fond solidarity (10 €)
• doprava po Panamě (do diecéze a  zpět 

asi 2 000 Kč)
• náklady na pobyt v diecézi a před 16. 1. 

a po 27. 1. 2019 (asi 1000 Kč)
Dotazy, postřehy komunikujte s  Vojtě‑
chem Orlíkem: e ‑mail: mladez@cirkev.cz, 
tel.: 220 181 753  P. Kamil Strak

ředitel Sekce pro mládež ČBK

Nová kaple nad Bzencem – 
obnovená dominanta města

Nad Bzencem se po několika desít‑
kách let znovu rýsuje bývalá dominanta – 
obnovená kaple sv. Floriána a sv. Šebesti‑
ána, která byla poničena koncem druhé 
světové války. Slavnostně bude otevřena 
v sobotu 5. května. Bude sloužit jako mul‑
tifunkční kaple nejen pro občany Bzence, 
ale i celého širokého okolí a hlavně pro tu‑
risty.  (jpa)

Arcibiskup Graubner putoval k hrobu sv. Cyrila
Mší svatou u hrobu sv. Cyrila oslavil olomoucký arcibiskup Jan Graubner v úte-

rý 13. února 2018 světcův svátek. K bohoslužbě v římské bazilice sv. Klimenta se 
v předvečer 1149. výročí věrozvěstova úmrtí sešli také zástupci dalších slovanských 
národů.

Italsky slavenou liturgii, k níž tentokrát sezvala česká kolej Nepomucenum, dopro‑
vodili její studenti českými zpěvy. Po mši svaté v bazilice se pak duchovní se svíčkami 
v rukou vydali průvodem do podzemí, ke hrobu sv. Cyrila.

Vedle hlavního celebranta, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, se slavnosti 
zúčastnil také arcibiskup Cyril Vasiľ, slovenský řeckokatolík a jezuita působící jako se‑
kretář Kongregace pro východní církve, dále běloruský řeckokatolický biskup Sergiusz 
Gajek a  desítky kněží a  vě‑
řících různých slovanských 
národů.

„Oslavovat věrozvěsty 
můžeme jenom tehdy, když 
sami chceme pokračovat 
v jejich díle,“ upozornil olo‑
moucký arcibiskup a dodal, 
že situace je dnes podobná 
jako v  době, kdy sv.  Cyril 
a  Metoděj přicházeli na 
Velkou Moravu: i  tehdy 
zde stály kostely a  působili 
misionáři, lidé jim ale nero‑
zuměli. „Dnes je tu kostelů 
plno, ale připadá nám, jako‑
by misionáři mluvili na jiné 
vlnové délce. Proto potřebujeme novou evangelizaci,“ dodal arcibiskup Graubner.

Úkol evangelizovat má podle něho každý, kdo se cítí oslovený Božím slovem a jeho 
láskou a chce je předávat dál. „Bible dnes existuje v nespočtu překladů, ale je potřeba 
ji překládat také do skutků: nabízet svému okolí nejen teorii, ale především příležitost 
k setkání s živým Kristem ve společenství církve,“ vyzval.

V rámci své několikadenní pouti do Itálie se arcibiskup Graubner setkal s čes‑
kými kněžími, kteří v Římě žijí a působí na různých kolejích a  institutech, a v ne‑
děli 11.  února vykonal soukromou pouť do prvního benediktinského kláštera  
v Subiaku.   Jiří Gračka

Vycházejí Bachovy chorály pro chrámové sbory
Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu v Olomouci vydává 

„Výběr z chorálové tvorby Johanna Sebastiana Bacha“. Jde o cenné obohacení re-
pertoáru našich chrámových sborů.

Tento výběr obsahuje jak 31 chorálů, 
které je možno zpívat v  různých obdobích 
liturgického roku, tak 11 chorálů z  Jano‑
vých pašijí, které je možno zpívat o liturgii 
Velkého pátku při čtení pašijí. Autory nápě‑
vů a  textů chorálů jsou významní němečtí 
autoři 16. a  17. století. J. S. Bach pak tyto 
nápěvy geniálně zharmonizoval. Autorem 
českého zpěvního textu je Mons. Josef Hrd‑
lička, emeritní světící biskup. Vydání tohoto 
sešitu má rovněž i  významný ekumenický 
rozměr. Sešit vychází v nakladatelství Mati‑
ce cyrilometodějské v Olomouci.

  Jan Kupka

Poděkování za sbírku Haléř sv. Petra
Dne 12. března 2018 jsme obdrželi z vatikánského Státního sekretariátu poděkování 

za sbírku Haléř sv. Petra (výše našeho příspěvku činila 3 392 037 Kč), kde se kromě ji‑
ného píše: „Svatý otec Vám děkuje za gesto církevní solidarity a obnovený vztah k jeho 
univerzální apoštolské službě, a zatímco prosí o modlitbu za svou osobu a svou službu 
Církvi, svolává nebeskou ochranu Panny Marie a ze srdce uděluje Vám a všem, kteří jsou 
svěřeni Vaší pastorační péči zvláštní apoštolské požehnání.“  (aco)

Snímek Petr Gatnar
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Arcibiskupský zámek 
i Podzámecká zahrada 

v Kroměříži projdou rekon‑
strukcí za čtvrt miliardy
Oprava zámecké střechy, obno-

va vodního systému v  Podzámecké 
zahradě nebo zpřístupnění Mlýnské 
brány jsou některé z částí projektu, kte-
rý v  Arcibiskupském zámku a  zahra-
dách v  Kroměříži zahajuje olomoucké  
arcibiskupství společně s  Národním 
památkovým ústavem a Muzeem umě-
ní Olomouc. Náklady projektu, který 
bude probíhat do roku 2022, jsou vy-
čísleny na 246,3 milionu korun, pře-
vážnou část přitom zajistí dotace In-
tegrovaného regionálního operačního 
programu (IROP).

Udělení dotace ve výši 202,2 mil. Kč 
schválilo v únoru Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR, které IROP spravuje. Ze stát‑
ního rozpočtu projekt nazvaný „Dědictví 
moci, slávy a  štědrosti“ podpoří částka 
23,8 mil. Kč a zbytek plánovaných nákla‑
dů (20,3 mil. Kč) poskytne majitel zámku 
a zahrady, tedy Arcibiskupství olomoucké.

„Odkaz našich předků vnímám jako 
výzvu. Jestliže se biskup Karel z  Liech‑
tensteinu s  mimořádnou odvahou snažil 
budovat v  zemi spálené třicetiletou vál‑
kou ušlechtilou krajinu, musíme i my na‑
jít takovou odvahu a navzdory všemu, co 
v  dnešním světě není dobré, tvořit něco 
krásného s  vírou, že to přinese plody,“ 
uvedl olomoucký arcibiskup Jan Graub‑
ner a dodal: „Jsem rád, že za pomoci ve‑
řejných prostředků a ve spolupráci s Ná‑
rodním památkovým ústavem a Muzeem 
umění Olomouc můžeme tímto projek‑
tem v uchování tak významného díla po‑
kračovat.“

Podle ředitele Územní památkové 
správy v Kroměříži Jana Slezáka spočívá 
přínos projektu zejména v  jeho celoploš‑
ném a  celospolečenském rozsahu. „Je to 
výsledek široké spolupráce a porozumění 
v zásadních hodnotách a jsme rádi, že Ná‑
rodní památkový ústav stojí u jeho zrodu 
i  průběhu,“ uvedl Slezák a  upozornil, že 
projekt koncepčním způsobem navazuje 
na již realizované dílo Národního centra 
zahradní kultury.

Novinky přinese projekt také pro 
návštěvníky zámku: počítá se totiž s  cel‑
kovou reorganizací prohlídkových tras. 
„Díky projektu dojde k  vytvoření samo‑
statného okruhu ve druhém patře s  pre‑
zentací unikátních sbírek, v  Mlýnské 
bráně vznikne nový okruh představující 
zajímavou historii arcibiskupské gardy 
a dotvořeny budou rovněž expozice v zá‑
mecké věži,“ shrnul Ondřej Zatloukal, zá‑
stupce ředitele Muzea umění Olomouc, 
které spravuje zámeckou galerii i  další 
sbírkové fondy.   Jiří Gračka

Zemřel jezuita P. František Měsíc
Ve věku 84 let zemřel 2. března 2018 v kroměřížské nemocnici jezuitský kněz 

P. František Měsíc, který žil a působil jako kněz – důchodce na Svatém Hostýně.
P. František Měsíc se narodil 2. prosince 1933 v Podhradní Lhotě 

nedaleko Svatého Hostýna. V letech 1945 až 1949 navštěvoval gym‑
názium na Velehradě, kde se seznámil s jezuitským řádem a tamními 
kněžími. Jimi inspirován tam 14.  srpna  1949 vstoupil do noviciátu. 
V  neblahých 50. letech nového komunistického režimu sdílel osud 
mnoha řeholníků a byl internován v Bohosudově, v Hájku a na Klíčav‑
ské přehradě. První sliby složil 15. srpna 1951 v Brně.

V letech 1951 až 1952 pokračoval ve studiu na gymnáziu ve Va‑
lašském Meziříčí a další tři roky na jazykové škole v Brně. V  letech 
1956 až 1958 absolvoval pomaturitní studium na zdravotnické škole jako rentgenový 
laborant. Dva roky (1959–1960) byl vězněn v komunistickém žaláři v Ostravě.

Teologická studia dokončil v letech 1968 až 1971 na Cyrilometodějské bohoslovecké 
fakultě v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal 5. července 1971 v Brně z rukou tamního 
biskupa ThDr.  Karla Skoupého. Jeho prvním kněžským působištěm byly Luhačovice, 
kam nastoupil jako kaplan 1. 8. 1971. Po dvou letech se stal kaplanem ve Slavičíně, od‑
kud byl přeložen k 1. 5. 1974 jako administrátor v Jakartovicích u Opavy. Zároveň vedl 
jako exkurendo administrátor také farnost Bohdanovice. Po třech letech nastoupil do 
vsetínského děkanátu, kde postupně spravoval farnosti Zděchov, Halenkov, Pržno, Hoš‑
ťálkovou a Růžďku. K 1. 3. 1986 se stal administrátorem farnosti Dvorce u Bruntálu a zá‑
roveň jako exkurendo administrátor spravoval další čtyři farnosti (Bílčice, Domašov nad 
Bystřicí, Hraničné Petrovice, Křišťanovice). Po roční službě byl zase „odvelen“, tentokrát 
jako administrátor v Branné u Šumperku a exkurendo administrátor farností Ostružná, 
Nové Losiny a Pus‑
té Žibřidovice.

V den slavnosti 
Nanebevzetí Pan‑
ny Marie 15.  srp‑
na  1983 složil 
slavné sliby v  To‑
varyšstvu Ježíšovu. 
V  době nesvobody 
se podílel na vydá‑
vání několika sami‑
zdatů, mimo jiné 
„Informací o  círk‑
vi“.

V  letech 1991 
až 1992 byl kapla‑
nem na Velehradě, 
poté do roku 1994 farářem v Čehovicích a zároveň exkurendo administrátorem v Kleno‑
vicích na Hané, odkud přešel jako kaplan na Svatý Hostýn. Po dvou letech nastoupil na 
poslední kněžskou štaci: byl jmenován administrátorem ve Všechovicích a exkurendo 
administrátorem v Horním Újezdu. O prázdninách roku1999 se vrátil na Svatý Hostýn 
jako kaplan a později kněz – důchodce. Pod ochranou Matky Boží Svatohostýnské zů‑
stal až do konce své pozemské pouti jako oblíbený a vyhledávaný zpovědník.

P. František Měsíc se řadil mezi kněze „rekordmany“ v počtu spravovaných farností. 
Během svého 47letého kněžského života působil postupně na 25 místech olomoucké 
arcidiecéze.

Poslední rozloučení s oblíbeným knězem se konalo v sobotu 10. března 2018 v bazi‑
lice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně. Zádušní mši svatou celebroval olo‑
moucký arcibiskup Mons. Jan Graubner spolu s více než třiceti kněžími, mezi nimiž byl 
také olomoucký pomocný biskup Mons. Antoní Basler. Pohřební obřady na svatohos‑
týnském hřbitůvku vedl jezuitský provinciál P. Josef Stuchlý.  Josef Pala

Nabídka knihovny kněžského semináře
Knihovna Arcibiskupského kněžského semináře, Žerotínovo nám. 605/2, 779 00 

Olomouc, nabízí všem kněžím, jáhnům a pastoračním pracovníkům možnost výpůjček 
ze svého bohatého knižního fondu. Otevřena je v PO – ČT; výpůjční doba 14.00 – 15.30 
hod., po dohodě i  v  dopoledních hodinách. Knižní tituly je možno připravit dle po‑
žadavků i  dopředu, stačí napsat na e ‑mail: knihovna.aks@arcibol.cz, popřípadě volat  
(PO – ČT od 7.30 do 13.30 hod.) na tel.: 585 222 951.  Jana Březinová 

Snímek Miroslav Kováč
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SP OLE Č NÁ C E STA K OŽ IVENÍ C ÍRKVE (III . )
Kategoriální pastorace, o  níž jsme hovořili minule, má mnoho oblastí, takže 

na všechny se ještě nedostalo, proto budeme dnes pokračovat skupinou nemocní 
a senioři (198 – 201) a další skupiny (202 – 205) dle závěrečného dokumentu Ple-
nárního sněmu katolické církve.

Snímky: Člověk a víra

koledníky, kterých je dnes přes 25 tisíc, ale 
především o  lidi, kteří dovedou mít ote‑
vřené oči a vidět potřebné, pomoci, kde je 
to v  jejich silách, a kontaktovat profesio‑
nální Charitu v případech, které vyžadují 
odbornost. Aby Charita při tolika pracov‑
nících, z nichž je mnoho i nevěřících či ne‑
praktikujících, nebyla jen dobrou sociální 
agenturou, ale zařízením církve, které je 
nástrojem Boží lásky k potřebným, má na 
každém děkanátu pastoračního asistenta, 
laika, který jako animátor nese odpověd‑
nost za duchovní rozměr Charity a spolu‑
práci s farními středisky Charity, kterých 
zatím funguje jen něco přes dvacet.

Profesní skupiny
Exerciční domy nabízejí modlitební 

setkávání a duchovní doprovázení pro po‑
litiky, což považuji za velmi důležité. Poli‑
tikům je třeba věnovat podobnou duchov‑
ní podporu jako misionářům, protože jsou 
svými voliči vysláni do těžkého prostředí, 
kde mají prosazovat spravedlnost a dobro 
pro všechny. Máme společenství a poutě 
podnikatelů, učitelů, zdravotníků, poli‑
cistů, hasičů, myslivců a  včelařů, kucha‑
řů… Oblast běženců a  migrantů zůstává 
otevřeným úkolem, i  když skrze Charitu 
nabízíme konkrétní pomoc jak u nás, tak 
především finanční pomocí v postižených 
zemích. Naši krajané v cizině jsou v péči 
celé biskupské konference. Z  naší arci‑
diecéze jim slouží jeden kněz v  Kanadě. 
Služba církve jednotlivým skupinám po‑
čítá s tím, že jejich prostřednictvím vstou‑
pí do jejich světa, kde budou oni sami no‑
siteli světla evangelia. To je velký a trvalý 
úkol.  arcibiskup Jan

Péče o nemocné a seniory
Patří především do farní pastorace. Kněží ve všech farnostech nabízejí návštěvy sta‑

rých a nemocných farníků s možností přijmout svátosti smíření, eucharistie a nemoc‑
ných. V řadě farností jim donášejí pověření laici svaté přijímání každou neděli. Většinou 
se nabízí kolem svátku nemocných (11. února) příležitost společného udělení svátosti 
nemocných v kostelích. Někde připravují děti u příležitosti Vánoc a Velikonoc pro ne‑
mocné drobné dárky a také je navštěvují. Na pravidelné návštěvy v nemocnicích a do‑
movech chodí dobrovolníci přes Charitu či Maltézskou pomoc.

Nemocniční kaplani
Jsou dnes ve všech nemocnicích naší arcidiecéze a v několika pobytových zařízeních, 

celkem 32 pracovníků ve 22 zařízeních. Většinou jde o laiky, jen v několika případech je 
to kněz či jáhen. Laici neudělují svátosti, ale nabízejí nemocným duchovní doprovázení 
a blízkost církve, možnost modlitby a smíření. V řadě případů pak zvou kněze k udělení 
svátostí. Někde doprovázejí umírající až do smrti, hovoří s rodinou nemocných či ze‑
snulých i se zdravotníky. Nyní je před námi úkol rozvinout věnec jejich dobrovolných 
spolupracovníků, kteří už působí v několika místech.

Lidé postižení
Potřebují zvláštní pozornost církve. Několik věcí se daří, i  když tady vidím ještě 

mnoho úkolů a máme několik plánů. Charita má několik azylových domů pro bezdo‑
movce a poradny pro ty, kteří jsou v dluhových pastích. V Olomouci jsme jako první 
v republice zřídili lékařskou ordinaci pro bezdomovce. Na Svatém Kopečku u Olomou‑
ce máme nový lazaret pro bezdomovce, kteří potřebují ošetřovatelskou či pečovatelskou 
službu. Na více místech máme chráněné dílny a chráněná bydlení pro postižené. Máme 
domov pro několik bezdomovců, kteří chtějí společně žít a taky se modlit pod vedením 
řeholního bratra. Společenství Krista Velekněze provozuje domov důchodců pro těžko 
přizpůsobivé. Na několika farách se pečuje o významné skupiny bezdomovců. Na něko‑
lika místech chodí kněží do státních ústavů, někde je dokonce denní mše svatá, jako na 
Velehradě. Vedle toho je pravda, že nemáme dost rozvinutou pastorační péči o nevido‑
mé či hluchoněmé, včetně katechezí a příprav ke svátostem. To je stálá výzva. Snad se 
někdo najde, či nabídne.

Pastorační asistenti v Charitě
Charita dnes nabízí množství služeb na území celé arcidiecéze. Má přes 1700 za‑

městnanců a několikanásobek dobrovolníků. Profesionální Charita sídlí v každém děka‑
nátu a má dobrovolné spolupracovníky v jednotlivých farnostech. Nejde jen o tříkrálové 
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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

Seminář „Kostel – význačná budova  
naší obce, města“

Tento seminář z cyklu Vstupy do škol s náboženskými tématy 
je určen všem, kdo chtějí získat nápady a materiály k seznáme‑
ní dnešních dětí a mládeže s prostorem a atmosférou chrámu. 
Vhodná příležitost může nastat v  rámci Vstupů do škol, Noci 
kostelů nebo třeba při oslavě patronů obce, města.
Na semináři se dozvíte, jak lze představit kostel, jeho historii 
a  současný život kolem něj dětem různých věkových skupin. 
Součástí je nabídka pracovních listů, které si děti mohou v kos‑
tele vyplnit.
Seminář je akreditován v  systému Dalšího vzdělávání pedago‑
gických pracovníků. Pedagogům na požádání vystavíme osvěd‑
čení.
Seminář se koná 10. dubna v budově kurie na Biskupském nám. 
2 v Olomouci od 15.30 do 18 hod.
Hlaste se nejméně dva  dny před konáním semináře:  
Helena Polcrová, Centrum pro školy, tel.: 587 405 255 (243), 
e ‑mail: polcrova@arcibol.cz

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Přednáška: Kojení v Bibli, ikonografii 
a křesťanské mystice

Česká křesťanská akademie 
Kroměříž a  místní Arcibis‑
kupské gymnázium pořádají 
ve středu 4. dubna přednášku 
P. Karla Skočovského na téma 
Tajemství obrazu kojící Ma-
dony. Symbolika kojení v Bib-
li, ikonografii a  křesťanské 
mystice. Setkání ve student‑
ském klubu Arcibiskupského 
gymnázia začíná v  19 hod., 
ještě předtím bude P. Skočov‑
ský celebrovat studentskou 
mši svatou od 18 hod. v kos‑
tele sv. Jana Křtitele.

Dovolená na Eljonu – budova fary  
ve Špindlerově Mlýně

Hledáte vhodné místo, kam na dovolenou? Klidné, krásné a ti‑
ché místo v samém srdci Krkonoš může být právě tím, co hle‑
dáte. Z našeho střediska je to blízko do centra, na sjezdovku i na 
horské túry. Prostředí podkrovní kaple nabízí dobré modlitební 
zázemí. Do střediska Eljon mohou jezdit jednotlivci, kněží, sku‑
piny, farní a řeholní společenství, scholy, školy v přírodě, mini‑
stranti, rodiny s dětmi apod. Kapacita domu je 26 lůžek v osmi 
pokojích. K dispozici je vlastní parkoviště u domu, plně vybave‑
ná kuchyňka, rychlý internet zdarma, ohniště, krb a altán k ven‑
kovnímu posezení.
Bližší informace: Středisko Eljon,  o.  p.  s., 543 51 Špindlerův 
Mlýn 33, tel.: 732 580 154, e ‑mail: info@eljon.cz, www.eljon.czPanna Maria Provodovská

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 Zimmer‑
mannové, 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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Duchovní cvičení na Svatém Hostýně  
v roce 2018

17. až 21. dubna – Ignaciánské exercicie, vede P. František Líz‑
na, SJ, téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista

13. až 18. května – Duchovní obnova s P.  Jiřím Pleskačem, 
knězem katolické církve východního obřadu, téma: 
Vnitřní uzdravení

18. až 20. května – Víkendová duchovní obnova pro seniory
31.  července až 4.  srpna – Ignaciánské duchovní cvičení, 

vede P. Josef Čunek, SJ
15. až 18. srpna – Duchovní obnova, vede biskup Mons. Pavel 

Posád
21. až 25. srpna – Duchovní obnova pro mladé (15 až 40 let) 

s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východní‑
ho obřadu

4. až 8. září – Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, 
SJ, téma: Pociťovat zranění srdce s  Ježíšem mučeným  
a trpícím

21. až 23. září – Víkendová duchovní obnova pro seniory
25. až 28. října – Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, kně‑

zem katolické církve východního obřadu, o mši svaté
11.  až 16.  listopadu – Duchovní obnova s  P.  Jiřím Pleska-

čem, knězem katolické církve východního obřadu, téma: 
Vnitřní uzdravení

23.  až 25.  listopadu – Duchovní obnova pro členy Matice 
svatohostýnské a  hasiče, vede Mons. Jan Graubner,  
arcibiskup olomoucký (I. skupina)

30.  až 2.  prosince – Duchovní obnova pro členy Matice 
svatohostýnské, vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup  
olomoucký (II. skupina)

11. až 15. prosince – Ignaciánské exercicie, vede P. František 
Lízna, SJ, téma: Pociťovat velikou radost s Ježíšem zmrt-
výchvstalým, kontemplace o lásce

Přihlášky a bližší informace: na recepci v poutním domě č. 3 
na Svatém Hostýně nebo na adrese: Matice svatohostýnská, z. s., 
Svatý Hostýn č. 115, 768 72 Chvalčov, tel.: 573 381 693, e ‑mail: 
matice@hostyn.cz

Dubnový Nezbeda a Cvrček
V dubnovém výtisku Nezbedy naleznou čtenáři mimo jiné také 
velikonoční příběh Tajemství římského vojáka a rozhovor s no‑
vým olomouckým pomocným biskupem Mons. Antonínem  
Baslerem.
Dubnový Cvrček učí malé čtenáře radovat se z nového života.

Přehled velehradských akcí v dubnu
Pouť k 8. výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka
14. dubna – od 10 hod. / bazilika
Studentský Velehrad
9. až 22. dubna / poutní areál
Seminář duchovního filmu
29. dubna – od 16.30 hod. / VDCM – Sál T. Špidlíka
Historický film „Hanele“ uvede lektorka Alice Aronová
Více informací: www.velehradinfo.cz

Studentský Velehrad 2018
Vysokoškolské katolické hnutí ČR zve všechny studenty vyso‑
kých škol a mladé pracující na akci Studentský Velehrad, která se 
uskuteční od 19. do 22. dubna na Velehradě. Letošní, již čtrnác‑
tý ročník, nabídne opět společné slavení eucharistie, přednášky, 
setkání v diskuzních skupinkách a večerní programy v podobě 
koncertů, posezení u  vína a  cimbálu nebo nejrůznějších způ‑
sobů modliteb. Tématicky bude akce zaměřená na otázku od‑
povědnosti a důležitosti jejího přijetí v životě každého člověka.  
Na téma bude v průběhu akce nahlíženo jak z pohledu vnímání od‑
povědnosti sám za sebe, tak z pohledu odpovědnosti za okolní svět.
Přihlašování: prostřednictvím internetových stránek student‑
skyvelehrad.cz

Za nebeskou branou
Duchovní správa na Svatém Hostýně a  Matice svatohostýn‑
ská zvou členy Matice svatohostýnské a poutníky na duchovní 
koncert Za nebeskou branou I. (od Hromnic do svatého Jána) – 
světci v  lidových i církevních písních, pranostikách, obyčejích, 
který se koná v neděli 6. května v 13.30 hod. v bazilice Nanebe‑
vzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.

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

Pozvánka Rodiny Neposkvrněné
U příležitosti 160. výročí lurdských zjevení zve Rodina Neposk‑
vrněné na setkání, které se uskuteční v sobotu 23. června v kos‑
tele Panny Marie, Matky církve na Turzovce‑Živčákové. Slavnou 
mši svatou se zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 
v 10.30 hod. slouží žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. 
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Ze života našich bohoslovců

Návrat zpátky do Říma odstartoval bláz‑
nivý kolotoč formalit, které předcházely, 
provázely a  následovaly mé studium na 
Papežské lateránské univerzitě. Život bo‑
hoslovce, díky Bohu, není jen o  studiu. 
Papežská kolej Nepomucenum se mi stala 
již po pár dnech domovem. V osobě pana 
rektora jsem našel rozvážného, prozíra‑
vého a  praktického otce. Pan vicerektor 
si mě ihned získal svou skutečnou a  ne‑
zištnou starostlivostí, smyslem pro pořá‑
dek a  řád a  vstřícným jednáním. U  otce 
spirituála jsem nalezl pochopení, empatii, 
moudrost a nepopsatelné přátelství mezi 
ním, otcem, a mnou, duchovním synem. 
Kolej Nepomucenum mi dala novou ro‑
dinu.

V prvních týdnech vyučování na uni‑
verzitě jsem zažíval určité rozčarování 

způsobené nedostatečností mé italštiny. 
Společně s  počátečními jazykovými ob‑
tížemi mne také pronásledoval všudypří‑
tomný duch přihlouplé byrokracie, která 
zde má svou specifickou zvrhlou podobu 
a která nesnese srovnání s českými pomě‑
ry. Tyto problémy však netrvaly dlouho. 
Útěchou mi byl velmi příjemný, přátel‑
ský a přirozený život v koleji. Čas od času 
sice radost zkalily obtíže, nedorozumění 
a  různé spory, ale takové zkoušky se ne‑
vyhnou žádnému společnému soužití. 
První semestr provázelo i  několik velmi 
pozoruhodných oslav, svátků a  slavností, 
které se zde, v Nepomucenu, slaví s neza‑
měnitelným uměním. Řekl bych, že oslavy 
v duchu evangelijním, liturgickém a ostat‑
ně i lidském, zde mají skutečně originální 
a specifickou atmosféru. Mimořádnými 

Moje studium v Římě
První dva roky svého vysokoškolského 

studia jsem prožil na Cyrilometodějské 
teologické fakultě Univerzity Palackého 
v  Olomouci. Během druhého ročníku 
mně představení oznámili, že mé studi‑
um bude od třetího ročníku pokračovat 
v Římě. Věřte mi, že toto byl pro mne vel‑
mi šokující okamžik. Kdo by si pomyslel, 
že budu studovat v  centru křesťanského 
světa na prestižní Papežské lateránské 
univerzitě… Taková věc si žádá skutečně 
pečlivou přípravu. Proto jsem o prázdni‑
nách odcestoval, poprvé v životě, do slun‑
né, tropické a žhavé Itálie, abych načerpal 
zkušenosti, jazykové schopnosti a  získal 
povědomí o  kultuře této pozoruhodné 
země.

Vše nabralo skutečně rychlý spád 
a prázdniny skončily. Přišel čas nastoupit 
do koleje. Má druhá cesta do Itálie a prv‑
ní vstup do bran Říma mne samozřejmě 
nenechaly chladným. Znamenaly pro mě 
velký životní krok, určitý skok do nezná‑
ma. Na okamžik, kdy jsem poprvé stanul 
na půdě Věčného města, asi nikdy neza‑
pomenu. V  branách na mne čekala sku‑
tečná škola života, pozoruhodný obraz 
světa, který mi v pohodlí, kráse a komfor‑
tu života v České republice unikal. Mému 
pohledu se pomalu začalo dostávat per‑
spektivy.

První týdny jsem strávil intenzivním 
studiem italštiny, které probíhalo na uni‑
verzitě. Následoval týden exercicií pro‑
běhnuvší na poutním místě Mentorella, 
jež měl ve velké oblibě i  sv.  Jan Pavel  II. 

Kurz latinsko ‑řeckého čtení v Dubu nad Moravou
Ve dnech 23. a 24. února se osm studentů Teologického konviktu a pět seminaristů 

rozhodlo obětovat páteční odpoledne a sobotní den zlepšování svých jazykových do‑
vedností. Akci organizoval Dr. Pavel Černuška pod záštitou Cyrilometodějské teologic‑
ké fakulty Univerzity Palackého. Čtení bylo rozděleno do tří bloků: páteční odpoledne, 
sobotní dopoledne a sobotní odpoledne. Měli jsme vždy na výběr mezi četbou řeckých 
a latinských textů. My „konvikťáci“ jsme se účastnili pokaždé latinské části, jelikož řeč‑
tinou nás ve škole ještě netrápí. Díky dubské farnosti a  P.  Janu Kornekovi jsme měli 
zajištěné pěkné ubytování na faře a také skvělou večeři, snídani a oběd.

Z  budovy 
semináře jsme 
vyrazili brzy 
po pátečním 
obědě, aby již 
ve dvě hodi‑
ny odpoled‑
ne mohl začít 
první blok čet‑
by. V  latinské 
skupině jsme 
četli postupně 
z  knihy Oty 
z   Fre i s i n g u 
Historie aneb 
O dvou obcích, 
některé z  apo‑
kalyptických 

textů 14. století a nakonec úryvek z latinského populární knihy Harry Potter a tajem-
ná komnata. V pátek večer také proběhla přednáška o Filónu Alexandrijském a Řehoři 
Nazianském a jejich pohledu na Mojžíše, v sobotu ráno jsme s místními farníky mohli 
slavit mši svatou.

Celkově to byl velmi náročný, ale zajímavý víkend a my věříme, že v budoucnosti 
také přinese své plody.   Jakub Ertl

student Teologického  
konviktu Olomouc
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okamžiky jsou zde i návštěvy rodin a zná‑
mých. Čas od času sem zavítají, aby na‑
vštívili bohoslovce a krásy města Říma.

Po půl roce jsme dostali příležitost 
k návratu domů, abychom vánoční svátky 
oslavili ve svých farnostech, v  kruhu ro‑
dinném a ve společenství domácí církve. 
Po návratu nás čekalo zkouškové období. 
Pro mne to byla první zkušenost se sklá‑
dáním zkoušek v cizím jazyce. Díky Bohu 
jsem vše zvládl a zkoušky jsem včas složil.

Zkoušky a  studium však, naštěstí, 
nejsou jedinou náplní pobytu v  Římě.  
Ve volném čase jsem navštívil mnoho pa‑
mátek a  zákoutí Říma, které stojí za to, 
aby jim byla věnována pozornost. Dosta‑
tek času se zde dá investovat i  do četby. 
Mě však volný čas, mimo jiné, zaplňuje 
práce na realizacích projektů pro katedru 

církevních dějin na olomoucké teologické 
fakultě.

Když jsem nastupoval do semináře, 
hlavou mi proběhlo mnoho bláznivých 
představ, nápadů a  snů. Nikdy mne však 
nenapadlo, že se skutečně vydám studovat 
na tři roky do Říma. Tento sen, který jsem 
nikdy nesnil, se mi v současnosti plní a já 
zakouším neuvěřitelnou velikost a  moc 
Všemohoucího a  Věčného Hospodina. 
Zde, v odloučení od vlasti, opravdově po‑
ciťuji lásku k ní, k lidem blízkým, kteří jsou 
mi nyní vzdáleni, a opravdově se učím mi‑
lovat církev. Co mi Hospodin chystá zít‑
ra, za týden, anebo za rok, nevím, ale už 
teď jsem skutečně zvědavý a  odhodlaný  
to přijmout.  Petr Janíček

bohoslovec

Postní „VIRová“ duchovní obnova
Během víkendu od 23. do 25. února se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olo‑

mouci objevilo několik VIRŮ. Nemusíte se ale bát, nejednalo se o žádnou nemoc. Slovo 
VIR pochází z latiny a překládá se jako MUŽ. Čtyřicet mužů tedy přijelo do semináře na 
duchovní obnovu přemýšlet o svém životě a o své další životní cestě. Obnovou provázel 
Mons. Adam Rucki, který nepřijel do neznámého prostředí, jelikož dříve působil v se‑
mináři jako spirituál bohoslovců. Většinu víkendu účastníci prožili v silentiu – mlčení. 
V dnešní době žijeme v hluku a často se neumíme ztišit. Proto je dobré, když si někdy 
uděláme čas ke ztišení. Bůh totiž nepromlouvá v hluku, ale v tichu. A to měli účastníci 
možnost zažít i během této postní obnovy. Kromě účasti na mších svatých, promluvách 
otce Adama, přijetí svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru byla také možnost ze‑

ptat se během besedy na cokoliv otce Adama, ale také některých bohoslovců. Nechyběla 
samozřejmě křížová cesta. Všechno, co zaznělo a co otec Adam účastníkům ve svých 
zamyšleních předal, bylo promodleno při sobotní večerní adoraci. Večer také mnozí 
účastníci využili k účasti na přímluvné modlitbě. Celou postní obnovu zakončili pří‑
tomní muži nedělní mší svatou společně s bohoslovci a studenty Teologického konviktu. 
V závěrečném hodnocení víkendu zaznívalo nejčastěji, že se účastníkům líbilo spole‑
čenství. Pokud chcete i vy zažít takové společenství, případně zažít, jak žijí bohoslovci 
v  semináři, nebojte se, a  přijeďte k  nám do semináře duchovně se obnovit. Nejbližší 
možnost bude během prázdnin – od 6. do 10. srpna 2018. Těšíme se na vás!

 Dominik Kovář
bohoslovec

Postní rekolekce  
pro katechety  

a animátory na Velehradě
Postní rekolekce pro katechety se ko‑

nala na Velehradě od 2. do 4. března. Le‑
tošní téma celé obnovy se neslo duchem 
katechumenátu. Katechety doprovázel 
exercitátor P. ThLic. Tomáš Koumal.

Rekolekci zahájil pěknou myšlenkou: 
Vstup celý, zůstaň sám, odejdi jiný, která 
nás mohla provázet po celou dobu obno‑
vy. Zdůraznil v  ní důležitost odevzdání 
se Bohu cele, se vším, co člověk má, a je. 
Vyzdvihl postoj naslouchání v  modlitbě, 
touhu zůstat v Boží přítomnosti a nechat 
se jím přetvářet natolik, aby lidé kolem 
nás poznali, že jsme se setkali s Kristem. 
Ostatně na toto setkání s  Kristem, které 
lidem změní život natolik, že jsou ochotni 
zříci se svého dosavadního starého způ‑
sobu života a vykročit na cestu očišťování 
a  zrání, byla zaměřena velká část ostat‑
ních přednášek. Katechumenát je právě 
oním obdobím zrání, ve kterém se člověk 
připravuje na přijetí svátosti křtu a začle‑
nění do Boží rodiny církve.

Mnoho z  nás, přítomných katechetů, 
jsme přijetí křtu svatého v dospělosti ne‑
zažili. Proto pro nás bylo velmi obohacu‑
jící dovědět se něco více o  cestě, kterou 
musí takový katechumen podstoupit. 
O cestě gest, symbolů, otázek i  strastipl‑
ném období překážek, se kterými se musí 
každý čekatel potýkat. V  tomto duchu 
jsme si tedy mohli díky P. Koumalovi pro‑
jít touto cestou symbolicky s  nimi. Nad 
otázkami, které musí dospělý katechumen 
odpovídat před shromážděnou církví, 
jsme se měli možnost zamyslet a v osobní 
modlitbě na ně odpovědět. Tento prostor 
modlitby byl vytvořen také díky tomu, že 
přednášky probíhaly v kapli a dávaly po té 

možnost k  naslouchání a  setkání v  tichu 
s živým Pánem. Závěrem a vyvrcholením 
celé rekolekce byla tedy naše vlastní od‑
pověď na to, co pro nás osobně znamená 
být pokřtěn a  následná vděčnost za ten‑
to nezasloužený dar přinesená jako oběť 
díku v závěrečné nedělní mši svaté.

 Ludmila Němcová
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Dnes je velmi důležité poradenství

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Proč ale má tyto poradny církev, když hlavním úkolem církve 
jistě není zapojit se do široké nabídky služeb? Důvod je ve „svět‑
ské“ psychologii a poradentsví, a pak přímo v křesťanech hledají‑
cích pomoc. Nabízí se jim běžně pomoc v astropsychologických 
poradnách, v  reiki, kinesiologii a  jiné alternativě, často nebez‑
pečné duchovně i jinak. Dokonce i někteří psychologové a méně 
psychiatři pracují i  s  alternativními metodami. Někdy se ještě 
setkáme i s tím, že víra je brána negativně, obecně i třeba hod‑
nota věrnosti, čistoty. Samozřejmě je mnoho nevěřících odbor‑
níků, kteří naprosto respektují hodnoty klienta, jeho víru. Sama 
jsem jako psychiatrička spolupracovala s nevěřící psycholožkou, 
k níž jsem bez rozpaků posílala věřící i kněze. Na druhé straně 
věřící chtějí mít k odborníkovi důvěru, a proto hledají věřícího. 
Ovšem někdy si myslí, že ten věřící vyřeší něco, co nelze. Chtějí 
zázrak. Na co se skoro nemyslí, je to, že mnohé psychologické 
směry přeceňují seberealizaci, vyvyšují člověka, až do kultu Já (to 
je odborný termín), protože nejvyšší je člověk. Situace, kdy člo‑
věk je mírou všeho, vede k narcistním způsobům (R. Honzák), 
k  pýše s  možnými důsledky i  pro vztahy, rodinu. Pro nás není 
přece středem člověk, natož moje Já, (ehmm skutečně?), ale Bůh. 
Cílem není hlavně štěstí, maximální seberealizace (kterou Frankl 
nazval jednou maskovacím slůvkem pro egoismus). Cílem křes‑
ťana je spása, naplnění povolání od Boha. Seberealizace také, ale 
jako realizace toho, kým mám být – obrazu Božího, křesťana atd.

V našich poradnách pracují věřící odborníci, kteří umějí sla‑
dit odbornost s vírou. Máme poradnu pro problémy v manžel‑
ství, rodině, ve vztazích (Mgr. Hušek, Mgr. Linhartová), poradnu 

Součástí služby našeho Centra pro rodinný ži-
vot je i poradenství. Poradny jsou dnes snad 
už úplně na všechno možné i nemožné. Je to 
jak důsledek byznysu, tak zesložiťování života 
a společnosti a ztráty starých možností poradit 
se. Dříve, pokud nešlo o zcela odbornou věc, se 
hledala dobrá rada v široké rodině, u sousedů, 
přirozené autority a u přátel. Jenže je méně 
přirozené autority a i opravdového přátelství. 
Dnes je velmi důležité poradenství psychologic-
ké a psychologicko-pedagogické.

pro děti, náctileté a rodiče (Mgr. Ševčíková), poradnu pro rodiče 
(Bc.  Kořenková). Tito odborníci jsou naši externisté. Poradnu 
pro lidi v  obtížných životních situacích (rozpad rodiny, úmrtí, 
chronický stres v rodině…) vede Bc. Řezníčková, zde někdy jde 
i  o  dlouhodobější životní doprovázení. Pastorálně terapeutická 
poradna MUDr. Krausové je určena pro psychické problémy, de‑
prese, úzkosti, pro potíže spojené s vírou (skrupule atd.), krom 
úpravy životního stylu, psychologických metod se využívá tera‑
pie na podkladě víry, Písma. Všechny poradny nejsou náhražkou 
za léčbu u  psychiatra nebo dlouhodobou psychoterapii u  psy‑
chologa. Výsledkem návštěvy poradny je proto také často dopo‑
ručení jiné péče, někdy i  v  kombinaci s  poradenskou. Poradny 
nejsou určeny pro závislé na alkoholu a drogách, ale pro jejich 
rodinné příslušníky nebo jejich dospělé děti poznamenané svým 
dětstvím. Nepatří sem vážně psychicky nemocní; ti mohou jen, 
je ‑li to vhodné, kombinovat běžnou léčbu s psychicky duchovní 
podporou v poradně. A rozhodně není poradna pro dvoudomé, 
co si zároveň zahrávají s  New Age i  katolictvím a  hodlají sou‑
běžně využívat obojí. Naopak poradna je ekumenická, otevřená 
pro křesťany z  jiných církví (měla jsem i  buddhistu a  židovku) 
a hledající.

Do všech našich poraden se objednává telefonicky: 
587 405 250, 720 110 750 v pracovní dny do 15 hod. Poradny jsou 
i v odpoledních hodinách, nikoliv ale večer ani o víkendech (ta‑
kové požadavky se stále objevují). Objednat se musí každý sám, 
s  výjimkou dětí do 18  let. Naše poradny jsou zdarma nebo za 
minimální poplatek. Na své problémy, otázky se můžete také ptát 
e ‑mailem: poradna.krol@seznam.cz Leckdy lze takto situaci vy‑
řešit nebo hledajícího nasměrovat, kam je potřeba. Zde může‑
te psát i otázky na nějakou alternativní metodu, s níž se setkáte 
a nevíte, zda je možná nebo ne.

Nestyďte se za své potíže a problémy. Je bludem, že křesťan 
nesmí trpět depresemi (to by také nesměl trpět cukrovkou a dal‑
šími nemocemi, na nichž se také podepisuje stres a hodnoty – ty 
zprostředkovaně přes životní styl – stravu, ctižádostivost, honě‑
ní se atd.) Nechtít si nechat pomoci není znakem hluboké víry, 
ale spíše strachu či pýchy. Psychické problémy mají kněží, sestry, 
i biskupové a psychoterapií prošel i sám papež František. Tak kdo 
jsem já, že já nemohu, že by to byla ostuda?! Pokora je pravda, 
přijetí pravdy o sobě a Bohu a tato pokora je prvním krokem na 
cestě z problémů, potíží.

Přejeme vám tedy pokoru jako průvodkyni na cestě životem 
a na ní pro některé možná i do poradny.

 MUDr. Jitka Krausová
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Krizové centrum – záchranný kruh  
v těžkých životních situacích

CHARITA

Krizové centrum pomáhá lidem na cestě ven z obtížné životní 
situace. „V první chvíli je vždy třeba hodit tonoucímu záchranný 
kruh. To znamená ošetřit bezprostřední psychickou krizi, stabili‑
zovat a uklidnit klienta a v případě, že třeba přišel o střechu nad 
hlavou, nebo nemá co jíst, mu poskytnout naplnění základních 
potřeb. Poté je možné začít hledat konkrétní východiska ze stavu, 
v němž se klient ocitá,“ vysvětluje Eva Kubečková, koordinátorka 
Krizového centra Charity Olomouc. Sociální pracovníci a krizoví 
interventi zůstávají s lidmi na jejich cestě tak dlouho a takovým 
způsobem, jak klienti sami potřebují.

Rozpoznat hranici
Když Karel přišel o práci, Milada věřila, že se nestalo nic dra‑

matického. Pořídili sice dům se zahradou na hypotéku, ale pár 
měsíců s podporou z úřadu práce se dá přežít. Jenže Karel ne‑
chtěl vzít jen tak ledajakou práci.

„Jak šel čas a byl stále bez zaměstnání, začal propadat depresi. 
Celý den ležel v posteli, doma s ničím nepomohl a jen si stěžoval,“ 
líčí Milada. Začal být cholerický, vznětlivý, několikrát se stalo, že 
manželku fyzicky napadl, ve vzteku hodil po dítěti nějaký před‑
mět. Poté co kamarádka Miladu upozornila, že Karlovo chování 
je za hranou, neváhala a obrátila se na Krizové centrum Charity 
Olomouc. V případě Milady bylo třeba za pomoci odborníka zís‑
kat objektivní náhled na situaci v manželství.

„Paní Milada k nám docházela ambulantně. Rozebíraly jsme 
společně rodinné poměry a snažili se klientce ukázat, co je nor‑
mální a co už ve vztahu s manželem zachází za rámec běžného 

Někdy s námi život pořádně zatočí. Stačí přijít o dosavadní jis-
toty, blízkého člověka, práci či střechu nad hlavou. To je příběh 
mladé maminky Petry, které po návratu z Anglie nejbližší pří-
buzní znemožnili kontakt s vlastní dcerou, či Milady, která ne-
tušila, že z počátečního vyhrožování ze strany manžela může 
dojít až k fyzickému napadení. Člověk jakoby se ocitl sám na 
širém moři, kde se proti němu vzdouvají mocné vlny, břeh 
v nedohlednu…

Poděkování Papežských misijních děl
Poděkování za sbírku Misijní neděle

Chceme vyjádřit upřímné poděkování farnostem, společenstvím, rodinám i všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili Misijní neděli 
22. října 2017. V roce 2017 z arcidiecéze olomoucké přišlo na tento účel do kanceláře Papežských misijních děl celkem 4 520 577 Kč. 
Celkové příjmy ze sbírky Misijní neděle v rámci České republiky dosáhly 16 032 481 Kč. V loňském roce jsme z České republiky v rám‑
ci finančních darů této sbírky podpořili 37 projektů určených pro světové misie a šíření víry. V sedmi diecézích v Ugandě, Zambii, 
Paraguayi, Bangladéši a na Srí Lance. Jsme si vědomi, že mnozí se na podpoře misií podílí i přes nesnadnou ekonomickou situaci.  
Za tuto systematickou, dobře využívanou a  opravdu potřebnou pomoc papežským misiím bychom vám chtěli jménem biskupů,  
misionářů, řeholníků a chudých lidí v misiích upřímně poděkovat.

Poděkování za dary přijaté na Jeden dárek navíc pro děti v Africe
Díky štědrým dárcům se během adventní a vánoční doby sešlo 190 064 Kč, které podpoří projekt rehabilitačního centra v Keni. Skle‑
ník na pěstování zeleniny, který si klade za cíl snížit náklady na jídlo pro děti, které se zde zotavují nebo rehabilitují po úrazech nebo 
nemocech pohybového aparátu. Za pomoc a lásku pro misie všem upřímně děkujeme.

Kontakt a  více informací: Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové, tel.: 604 838 882, e ‑mail: 
pmd@missio.cz, www.missio.cz, číslo účtu: 72540444/2700, Facebook: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila, Twitter: 
https://twitter.com/missio_cz

soužití,“ vypráví sociální pracovník a  krizový intervent centra 
Petr Nosálek.

Přišla o domov i o dceru
Petra žila s manželem a čtyřletou dcerkou Laurou. Na mladou 

rodinu v  pronajatém bytě doléhala nepříznivá finanční situace 
z důvodu manželova invalidního důchodu. Po vzájemné dohodě 
s manželem se Petra chopila nabízené příležitosti odcestovat na 
čas za prací do Anglie. Ukázalo se, že manžel v její nepřítomnosti 
zažádal o  svěření dcery do péče a  odstěhoval se i  s  Laurou ke 
své matce. Zároveň podal na soud žádost o svěření dcery do své 
péče a požádal o rozvod. Petra se po návratu ocitla bez přístřeší, 
manžela i dcery. „Klientka byla psychicky na dně. Protože přišla 
o  domov, poskytli jsme jí ubytování a  podporu s  doprovodem 
na sociální úřady,“ sděluje Petr Nosálek. Zdravotní stav manžela 
paní Petry se mezitím rapidně zhoršil, o dítě se již nemohl dál 
starat. Matce se s pomocí pracovníků centra podařilo získat svoji 
dceru zpět do své péče, a protože se neměly kam uchýlit, Chari‑
ta jim zprostředkovala azylové bydlení ve vhodném zařízení pro 
matky s dětmi.

Krizová pomoc Charity Olomouc je jedinou registrova-
nou službou tohoto druhu v rámci sítě Charit olomoucké ar-
cidiecéze. Obracet se na ni mohou lidé ze všech koutů České 
republiky, kteří se octli v akutní krizi. Služba je poskytována 
zdarma v ambulantní a pobytové formě.             Eva Štefková

Charita Olomouc

Snímek: Člověk a víra
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Co je vlastním posláním Krizové pomoci?
Služba Krizové pomoci si klade za cíl 

poskytnout psychickou podporu a  soci‑
ální pomoc lidem v akutní krizi, kteří se 
ocitli v komplikované životní situaci, kte‑
rou sami vnímají jako zátěžovou, nepříz‑
nivou a ohrožující. Často jde o chvíle, kdy 
se přihodí nějaká událost, člověk padne 
pocitově až na samé dno a v dané chvíli si 
nedokáže sám poradit. Je třeba mu pomo‑
ci se ode dna zase odrazit.

Co všechno si lze představit pod pojmem 
krize a kdo se na vás může obrátit?

Krize vzniká v životě člověka z nejrůz‑
nějších příčin. Spouštěčem může být na‑
příklad smrt či ztráta blízké osoby, vážná 
nemoc, ztráta či změna zaměstnání, za‑
dlužení, svatba, narození dítěte, rozchod, 
klimakterium, stáří, nedostatek bezpečí, 
citových podnětů, ale i  hledání identity, 
samota, extrémní děsivé prožitky jako au‑
tonehoda, napadení, sebevražda blízkého, 
kriminalita a podobně. Obrátit se na nás 
tedy může kdokoliv, kdo se cítí v ohrožení 
či v  situaci, kdy už není schopen zvlád‑
nout svůj stav. Služba je poskytována bez‑
platně a anonymně. Na konzultaci se není 
třeba předem objednávat.

Eva Kubečková: Podstatou naší služby je  
pomoci klientovi odrazit se ode dna

Vlivem traumatických životních událostí člověk snadno ztratí 
pevnou půdu pod nohama i směr cesty. Sociální pracovníci 
a krizoví interventi jsou připraveni podat pomocnou ruku, 
poskytnout potřebnou pomoc, podporu či zprostředkovat 
kontakt na další navazující odborné služby. O fungování am-
bulantní a pobytové formy služeb pro lidi ocitající se v akut-
ní krizi s Evou Kubečkovou, koordinátorkou Krizové pomoci 
Charity Olomouc.

V  uplynulém roce se u  vás udála řada 
změn. Co považujete za nejvýznamnější?

Tak především je to přestěhování služ‑
by z Wurmovy 5 na adresu: Řezníčkova 8 
v Olomouci‑Hodolanech. Tímto přesunem 
jsme se stali součástí střediska Psychosoci‑
ální pomoci sv. Vincence a Kryštofa.

Co se díky přesunu ve fungování služby 
změnilo?

Změnou adresy jsme získali mnohem 
klidnější zázemí a také vhodnější prostory 
pro individuální práci s klientem. K dispo‑
zici nyní máme dvě konzultační místnos‑
ti. Služba je dobře dostupná jak veřejnou 
městskou dopravou, tak pěšky z hlavního 
či autobusového nádraží. Stěhování při‑
neslo řadu změn i  ve fungování služby, 
není již poskytována nepřetržitě. Ambu‑
lantní služba má otevřeno v pracovní dny 
od 8 do 18 hod., o víkendech a svátcích od 
8 do 16 hod. Pobytová forma je nyní po‑
skytována na jiné adrese, kterou z důvodu 
ochrany soukromí našich klientů nezve‑
řejňujeme.

Jak taková pomoc probíhá v praxi?
Pracovníci pracují metodou krizové 

intervence, která mapuje klientovu situ‑

aci tady a teď, to znamená, že hledají, co 
bylo spouštěčem krizové situace, jaké jsou 
klientovy rezervy a zvládací mechanismy 
a kde může ve svém přirozeném prostředí 
najít oporu. Cílem je v první řadě zklidnit 
klienta, aby došlo ke snížení napětí a nale‑
zení ztracené stability. Poté, co se situace 
pro člověka v krizi zpřehlední a on jí po‑
rozumí, je zplnomocněn k  jejímu řešení. 
A to je právě cílem krizové intervence.

Co v  případě, kdy se klient z  důvodu 
ohrožení nemůže vrátit do svého do-
mova nebo o domov přijde?

Krizová pomoc zahrnuje i pobytovou 
službu. To znamená, že pokud se klient 
nemá kam vrátit z důvodu náhlé a neoče‑
kávané ztráty bydlení, nebo nemůže zpět 
do svého přirozeného prostředí, protože 
se například ocitá v  nebezpečí vystavení 
se dalšímu násilí ze strany partnera, je 
mu nabídnuto na přechodnou dobu uby‑
tování. Pobytová služba však může být ze 
zákona poskytována maximálně na 7 dnů. 
Pobytová služba však může být ze zákona 
poskytována zpravidla na dobu 7 dnů, bě‑
hem kterých intenzívně hledáme s klien‑
tem východisko z dané situace.

Kdo se na vás nejčastěji obrací?
V  uplynulém půlroce jsme nejčastě‑

ji pomáhali klientům řešit problematiku 
odchodu od partnera z důvodu domácího 
násilí, ale i sebevražedné sklony v důsled‑
ku špatné životní situace, zhoršení dlou‑
hodobě neřešených psychických potíží 
a  také akutní ztrátu bydlení. Se změnou 
působiště se snažíme také o  jasnější vy‑
mezení cílové skupiny pobytové služby, 
nesuplujeme azylová pobytová zařízení. 
Klienty dále navazujeme na další odborné 
služby podle jejich potřeb, doprovázíme 
je na úřady. Součástí Střediska psycho‑
sociální pomoci je i  odborná Dluhová 
poradna, která je našim klientům rovněž 
k dispozici.  Eva Štefková

Snímky: Vojtěch Duda
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Zdolání nesjízdných cest a do-
prava školních pomůcek, léků, 
jídla a zásob vody pro chudé. To 
vše zvládnou s novým autem se-
stry z řádu sv. Josefa, které s Ar-
cidiecézní charitou Olomouc po-
máhají na Haiti. Charita vyhlašuje 
sbírku Auto pro Haiti. Štědří dárci 
mohou ještě v těchto dnech posí-
lat své příspěvky na účet Charity: 
43-9935450227/0100, VS: 2525 
Jejich peníze pak přispějí na ná-
kup terénního vozu s nákladovým 
prostorem. Ten bude rozvážet po-
moc v Gonaïves a okolí.

Auto dopraví pomoc k  chudým ško‑
lákům a  maminkám i  dětem, které trpí 
hlady a  jsou podvyživené. Těm všem se‑
stry z řádu sv. Josefa s podporou Charity 
pomáhají ve své škole a  v  ortopedickém 
a nutričním centru. „Centrum i škola sest‑
řiček stojí na okraji Gonaïves na kopci, kde 
se nedaří vyvrtat studnu s kvalitní pitnou 
vodou. Té je na celém Haiti nedostatek. 
Sestry tak musí několikrát týdně vyjíždět 
pro zásoby vody. Přivážejí i  zásoby jídla, 
léků a  potřebné věci do školy, jako jsou 

Auto pro Haiti. Pomozme s dopravou zásob 
vody, jídla a léků pro chudé

třeba každý rok nové učebnice. Jejich vůz 
nyní dosluhuje, chceme jim tedy přispět 
na nové terénní auto. To využijeme i my 
při našich misích, které podnikáme na 
Haiti každý rok,“ uvedla Klára Lőffelma‑
nnová z  Arcidiecézní charity Olomouc. 
I ona má zkušenosti s náročným terénem 
na Haiti, horkem, erozí při deštích a  do 
toho ještě mnohdy špatným stavem aut. 
„To vše komplikuje práci. Když nenasta‑
nou problémy spojené s přírodními živly, 
blokádami silnic či demonstracemi, při‑

Snímky: J. Kocian, V. Kanyza

jdou na řadu technické problémy – píchlá 
pneumatika na kamenité cestě, problémy 
s  převodovkou, která v  hornatém terénu 
dostává pořádně zabrat… Mít kvalitní 
auto v dobré kondici je na Haiti nutností, 
bez něj se nikam nedostanete,“ přibližuje 
Klára s tím, že navíc hrozí, že auto vypoví 
službu a  tým humanitárních pracovníků 
zůstane nepojízdný v pustině.

Za peníze ze sbírky Charita přispěje 
na nákup terénního vozu s  nákladovým 
prostorem značky Toyota Land Cruiser 
MWB.

Děkujeme všem lidem, kteří pro-
střednictvím Arcidiecézní charity Olo-
mouc podpoří sestřičky v  pomoci chu-
dým Haiťanům.

 Karolína Opatřilová
Arcidiecézní charita Olomouc
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DUBEN 2018
1. 4. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zmrtvýchvstání 

Páně • arcibiskup Jan Graubner

3. 4. úterý až 4. 4. středa
 Velehrad – Stojanov – rekolekce pro technické administrá‑

tory a účetní • arcibiskup Jan Graubner

5. 4. čtvrtek
 9.00 hod. • Kojetín – mše svatá v rámci Mezinárodního dne 

Romů • biskup Antonín Basler

7. 4. sobota
 Praha – Národní pochod pro život a rodinu • arcibiskup 

Jan Graubner
 17.00 hod. • Napajedla – poutní mše svatá za úctu k životu 

• biskup Antonín Basler

8. 4. neděle
 15.00 hod. • Slavkovice – hlavní pouť k Božímu milosrden‑

ství • biskup Josef Nuzík

9. 4. pondělí až 11. 4. středa
 Nitra (Slovensko) – Plenární zasedání České biskupské 

konference a Konference biskupů Slovenska • arcibiskup 
Jan Graubner, biskup Antonín Basler a biskup Josef Nuzík

13. 4. pátek až 15. 4. neděle
 Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – rekolekce 

pro bohoslovce • biskup Josef Hrdlička

14. 4. sobota
 10.00 hod. • Nezdenice – mše svatá na poděkování za opra‑

vu kostela • biskup Josef Nuzík
 11.00 hod. • Velehrad – kněžské svěcení MUDr. Martina 

Uhra a vzpomínka k výročí kardinála Tomáše Špidlíka • 
arcibiskup Jan Graubner

 15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a  
řeholní povolání děkanátů Zábřeh a Šumperk • biskup  
Antonín Basler

Uzavřeno k 14. 3. 2018
Změna programu vyhrazena

15. 4. neděle
 10.00 hod. • Prakšice – mše svatá a Stonožková akce •  

biskup Josef Nuzík
 10.30 hod. • Morkovice – biřmování • biskup Antonín  

Basler

20. 4. pátek
 16.00 hod. • Velehrad – mše svatá pro Studentský Velehrad 

• arcibiskup Jan Graubner
21. 4. sobota
 9.30 hod. • Luká – přednáška a mše svatá pro lektory • bis‑

kup Josef Hrdlička
 Praha – Svatý Vít – uložení ostatků kardinála Josefa Berana 

• arcibiskup Jan Graubner

22. 4. neděle
 10.00 hod. • Lutín – mše svatá u příležitosti patrocinia • 

biskup Josef Nuzík
 10.30 hod. • Velký Ořechov – biřmování • arcibiskup Jan 

Graubner
 10.30 hod. • Pivín – mše svatá u příležitosti patrocinia ke 

cti sv. Jiří • biskup Antonín Basler

24. 4. úterý
 17.00 hod. • Náklo – mše svatá u příležitosti patrocinia a 

beseda s farníky • arcibiskup Jan Graubner

28. 4. sobota
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – XXV. pouť hasičů • arcibiskup 

Jan Graubner
 15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a 

řeholní povolání děkanátů Olomouc a Přerov • biskup  
Antonín Basler

29. 4. neděle
 13.00 hod. • Olomouc – Svatý Michal – mše svatá pro  

Komunitu Sant´ Egidio k 50. výročí jejího založení •  
arcibiskup Jan Graubner


