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Pastýřský list Letnice 2018
Drazí bratři a sestry!
Velikonoční doba se dnes završuje. Ten, který nám ukázal 
lásku až do krajnosti, když o Velikonocích zemřel místo nás, 
abychom my mohli žít, nám dnes dává svého Ducha, aby-
chom mu byli podobní...                                              (strana 2)

Dílo koncilové obnovy
Před půl stoletím – 14. května 1968 – byla na Ve-
lehradě ustanovena nová církevní organizace 
s názvem Dílo koncilové obnovy (DKO). V první 
polovině roku 1968, kdy celou společnost pohltily 
obrodné myšlenky Pražského jara, to bylo spontán-
ní hnutí za obnovu katolické církve v Českosloven-
sku v návaznosti na výsledky Druhého vatikánské-
ho koncilu.                                                       (strana 7)

Zůstat co nejdéle v důvěrně 
známém prostředí je přáním 
většiny z nás
S přibývajícím věkem či v důsledku ne-
moci přicházejí chvíle, kdy člověk již není 
schopen zvládat běžné denní činnosti 
vlastními silami a je odkázán na pomoc 
druhých. V ideálním případě se pomocní-
ky stávají rodinní příslušníci...
                                                            (strana 13)
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Drazí bratři a sestry!
Velikonoční doba se dnes završuje. 

Ten, který nám ukázal lásku až do kraj‑
nosti, když o  Velikonocích zemřel místo 
nás, abychom my mohli žít, nám dnes 
dává svého Ducha, abychom mu byli po‑
dobní. Ne podle těla, ale podle ducha. 
I o  lidech, kteří podobně myslí a  jednají, 
říkáváme, že jsou stejného ducha. Mít 
Svatého Ducha, kterého je Kristus plný, 
znamená podobat se mu, mít božský život 
jako on. Boží život jsme získali už ve křtu. 
Čím se projevuje? Láskou, protože Duch 
Svatý je Boží láska, Láska mezi Otcem 
a Synem. Kdo miluje čistě a nezištně, vy‑
zařuje Boha, který je láska, i kdyby Boha 
neznal. Proto nás láska přitahuje a  dělá 
šťastnými. Proto toužíme po ráji, po nebi, 
protože v něm vládne jen láska. Napros‑
tým opakem nebe je peklo, kde láska chy‑
bí, kde nikdo není schopen milovat.

Někdy si děláme peklo z vlastního ži‑
vota sami, nebo nám ho vyrobí jiní. Ale 
dokud žijeme na zemi, je možné každé 
peklo překonat a  proměnit, když do něj 
pustíme Boha. Stačí milovat. Při jednom 
duchovním setkání v  Nigérii vyprávě‑
lo malé děvče: „Včera, když jsme si hráli, 
strčil do mne jeden kluk a já jsem spadla. 
Řekl mi: Promiň a já jsem mu odpustila.“ 
Slyšel to muž, kterému bojovníci z Boko 
Haram zabili otce. Řekl si: Když může 
odpustit takové malé dítě, znamená to, 
že mohu odpustit i  já. (Srov. Nové město, 
3/2018, s. 12)

Odpustil a  našel svobodu, získal po‑
koj. Nejsou naše situace většinou daleko 
lehčí?

Ale jak získat božskou lásku? Jak získat 
schopnost vítězit láskou? Vytvářet v sobě 
prostor pro Boha. Nechat v  sobě Boha 
působit skrze jeho slovo, které necháme 
vtělit do našich skutků. Bůh sám je příto‑
men ve svém slově. Když jeho slovo při‑
jmeme, přijmeme Boha. Když podle jeho 
slova jednáme, on sám se v  nás vtěluje. 
Chceme, aby Bůh přišel k nám? Aby v nás 
posilnil svou přítomnost? Žijme jeho slo‑
vo. Jsem například mezi lidmi? Nabízí se: 
Miluj svého bližního, jako sám sebe. Mám 
bolest a chci naříkat, nebo nějaká povin‑
nost je příliš těžká? On mně radí: Kdo chce 
jít za mnou, ať vezme svůj kříž a následuje 
mě. Ztrácím trpělivost? Kdo vytrvá až do 
konce, bude spasen.

„Tak se Ježíšova slova osvětlí a Ježíš do 
nás vstoupí se svojí pravdou, se svojí silou 
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a se svojí láskou. Náš život bude stále více 
životem s ním, spoluprací s ním. Ani fy‑
zická smrt, která nás čeká, nás už nebude 
moci lekat, protože s Ježíšem v nás již za‑
čal opravdový život, život, který neumírá.“ 
(C. Lubich, La vera vita, Citta Nuova, 35 
/1991/, 14, s. 32)

Velikonoční člověk, který je naplněn 
Božím Duchem, má moc měnit svět. Ne 
podle svých představ, ale podle toho nej‑
lepšího Božího plánu. Křesťan se nesni‑
žuje k  nečestným praktikám, aby získal 
výhody či dosáhl svých cílů. Ani neuráží 
Boha hledáním okultních sil, používá‑
ním amuletů nebo spoléháním na kouzla 
či věštění. On dostal neskonale víc, když 
přijal pozvání ke spolupráci se samotným 
Bohem na spáse světa.

Apoštolové a první učedníci se po Let‑
nicích rozešli do celého světa, aby hlásali 
evangelium všem a uzdravovali svět mocí 
Božího slova. Bůh skrze ně dělal zázraky. 
Tak to bylo i  v  životě mnoha svatých až 
do dneška. Skrze ně se svět měnil k  lep‑
šímu i za nejtěžších okolností. Chceme ‑li 
patřit k těm, kteří v jejich stopách přiná‑
šejí uzdravení a naději, spolehněme se na 
moc Božího slova a sílu Boží lásky. Štědře 
se podělme o  poklad, který jsme dostali. 
Podílejme se na uzdravování světa.

Kritizujeme ty, kteří kazí či zneužívají 
sdělovací prostředky, kulturu či politiku? 
Pokud máme potřebné schopnosti, an‑
gažujme se sami. V každém případě však 
podporujme zvláště modlitbou a osobním 
nasazením pro život z  Božího slova ty, 

kteří ve sdělovacích prostředcích, v kultu‑
ře a politice pracují. Zaslouží si naši du‑
chovní podporu stejně jako misionáři vy‑
slaní šířit evangelium v cizích zemích. I na 
ně číhá mnohé nebezpečí. Jak vidíme ze 
života, i  mnozí dobří lidé to nezvládnou 
a přijdou o soukromí, o svou čest a nako‑
nec i o  rodinu. Církev jim musí vytvářet 
duchovní zázemí stejně jako misionářům, 
protože všechny své členy angažované 
v těchto oblastech bere jako své vyslance 
s úkolem měnit svět k  lepšímu prostřed‑
nictvím pravdy Božího slova a mocí Boží 
lásky. Každého z  vás upřímně prosím 
o tuto duchovní podporu pro ně.

Sestry a bratři,
když jsme dostali Svatého Ducha, kte‑

rý nás uvádí do celé pravdy, žijme podle 
Ducha a ne podle těla, jak nás vyzývá apo‑
štol Pavel. Všichni chceme plody Ducha, 
jako je láska, radost, pokoj, shovívavost, 
vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdr‑
ženlivost. Proto podle Ducha také žijme, 
aby náš život vytvářel tyto hodnoty, kte‑
rých je ve světě pořád takový nedostatek. 
Zázrak uzdravení světa závisí i  na nás. 
Žádný z nás ať neříká, že není důležitý, že 
nemůže nic ovlivnit. Každý z nás je povo‑
laný ke svatosti a  k  životu podle Ducha. 
Kdo žije Boží slovo a miluje Boží láskou, 
nepřijal Ducha Svatého nadarmo, nese 
plody Ducha a roste ke svatosti.

Děkuji všem, kteří Boží pozvání přijí‑
mají, a všem ze srdce žehnám.

 arcibiskup Jan

Snímek Leoš Hrdlička

Pastýřský list Letnice 2018
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Na titulní straně: socha Panny Marie 
Fatimské ve farním kostele v Křenovicích 
u Kojetína

Snímek Pavel Ryšavý

Květen 2018

1. květen – Mezinárodní den rodiny
2. května 1948 přijal v Olomouci biskupské svěcení nově jmenovaný olomoucký arci-

biskup ThDr. PhDr. Josef Karel Matocha (70 let)
8. květen – Mezinárodní den Červeného kříže – výročí narození Henriho Dunanta, 

zakladatele ČK v roce 1828
14. 5. 1888 se narodil ThDr. PhDr. Josef Karel Matocha, olomoucký arcibiskup v le-

tech 1948 až 1961 (130 let)
14. 5. 1968 na Velehradě bylo ustanoveno Dílo koncilové obnovy v čele s biskupem 

ThDr. Františkem Tomáškem, apoštolským administrátorem pražským 
(50 let)

15. 5. 1868 se narodil v Žamberku profesor ThDr. Jan Nepomuk Hejčl, český katolic-
ký teolog, starozákonní biblista (150 let)

31. 5. 1868 zemřel v Bystřici pod Hostýnem P. František Sušil, katolický kněz, básník, 
sběratel lidových písní, národní buditel (150 let)  (jpa)

LI ST Z K ALENDÁŘE

Kardinál Josef Beran doma
Návrat kardinála Berana je splněním jeho přání. Komunisty byl vyhnán ze země, 

kterou miloval. Tehdy se vrátit nesměl, i když si to moc přál. Pro věřící je to návrat jejich 
pastýře i projev úcty ke statečnému svědkovi víry, jemuž by rádi jednou projevili i poctu 
oltáře. Všem občanům připomíná, že totalitě je nutné vzdorovat a jejímu vzniku před‑
cházet moudrou angažovaností.  arcibiskup Jan
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AKTUALIT Y

Nová křížová cesta  
v Července

Za účasti představitelů obce a mno-
ha spoluobčanů byla 24.  března slav-
nostně otevřena a  požehnána nová 
křížová cesta v  zahradě Domova pro 
seniory v Července u Olomouce.

Slavnost uvedl starosta obce Vladimír 
Navrátil, který nastínil složitou cestu od 
prvotního nápadu až po výslednou reali‑
zaci a  instalaci. Za krásného počasí, do‑
provodu hudby a zpěvu místních farníků 
se poté všichni účastníci vydali na pouť 
po jednotlivých zastaveních křížové cesty, 
kterým požehnal litovelský farář P. Miro‑
slav Bambuch. U posledního 14. zastavení 
pak autor celé instalace Jiří Petráš, pra‑
vnuk autora původních plastik Františka 
Flasara, stručně popsal postup výroby 
i problémy, které ji provázely.  (ado)

Nové vedení kapucínské 
provincie v ČR

Na 105. volební kapitule bylo zvole‑
no nové vedení Provincie kapucínů v ČR: 
provinciál br. Dismas Michael Tomaštík, 
OFMCap.; vikář br. Seraf ín Robert Bení‑
ček, OFMCap.  (aco)

Projekt Otevřené brány 
letos zahájí setkání  

na Provodově
Poutní místo Malenisko v  Provodově 

se v  úterý 1.  května stane dějištěm slav‑
nostního zahájení letošní sezóny projek‑
tu Otevřené brány. Program, na kterém 
se podílejí Zlínský kraj, místní farnost 
a také obec, začíná v 15 hod. požehnáním 
v poutním kostele Panny Marie Sněžné.

  (ado)

Svatohostýnský  
kalendář 2019

V minulých dnech vydala Matice sva‑
tohostýnská (jako vždy s velkým předsti‑
hem) svůj tradiční stolní Svatohostýnský 
kalendář na rok 2019 (s přehledem poutí 
na tento rok).  (jpa)

Společný list biskupů českých a moravských diecézí  
ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy

Drazí bratři a sestry,
v knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby 

byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (Gen 1,27) Lidské pokolení, které je 
od počátku povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvoři‑
tel svěřuje vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem že‑
nám, kteří odvozují svou důstojnost a své povolání ze společného počátku. (Mulieris 
dignitatem 6)

Muž a žena jsou tedy odlišní, ale stejní ve své důstojnosti, a tento přirozený řád 
člověk zakouší od počátku věků, stejně jako touhu po vztahovosti.

Podle Božího záměru panuje mezi mužem a ženou od počátku přátelství, jsou si 
vzájemně oporou, nestojí proti sobě, ale spolu v nejtěsnějším společenství ve všech 
rozměrech své bytosti: jsou jedno tělo a  jedna duše a  jejich vzájemný vztah je od‑
razem Boží lásky k člověku. Společně Bůh muži a ženě svěřil úkol: „Ploďte a množ‑
te se a naplňte zemi.“ Gen 1,28) Toto přátelství mezi lidmi bylo narušeno prvotním 
hříchem obou biblických prarodičů. Jedním z projevů tohoto narušení je i násilí, kte‑
ré je důsledkem hříchu.

Jakékoli násilí vůči člověku je z  tohoto pohledu narušením všeobecně lidských 
i křesťanských hodnot, těch hodnot, z kterých vyrůstá nejen evropská civilizace, ale 
i principy lidských práv. Jedním ze zvláště zavrženíhodných forem násilí je násilí na 
ženách, dětech a dalších zranitelných osobách, zvláště tehdy, pokud se děje v prostře‑
dí rodiny a domácnosti. Křesťanské tradici je vlastní úcta k ženě, která vychází z její 
nezastupitelné role při předávání života a v nejvyšší míře se uskutečňuje v obrazu 
Bohorodičky, skrze kterou byl světu dán Spasitel. Díky tomu křesťanská evropská 
kultura prošla vývojem, jehož ovocem je zásada zvýšené ochrany žen v nebezpeč‑
ných situacích a další formy rytířského chování vůči ženám. Můžeme to pozorovat ve 
společenském chování, kdy etiketa považuje ženu za společensky výše postavenou. 
Tyto společenské vzorce předávají rodiče ve výchově svým dětem. Rodina je tak první 
a základní školou sociálního chování: jako společenství lásky nalézá v sebeodevzdání 
zákon, který ji vede a umožňuje jí růst. (Familiaris consortio 37) I z hlediska těchto 
společenských hodnot je násilí na ženě zásadně nepřijatelné.

Jakkoli je tedy třeba principiálně vítat všechny snahy o prevenci a potírání násilí 
vůči ženám a domácího násilí, nesmí se tak dít na úkor zastínění a zpochybnění při‑
rozeného řádu. V posledních letech se objevují snahy spolu s řešením problému násilí 
na ženách nastolit i nový pohled na roli člověka, který je ale neslučitelný s přiroze‑
ným zákonem, zdravým rozumem a křesťanskou zkušeností.

Jsme přesvědčeni, že tímto směrem se nešťastně vydává i  takzvaná Istanbulská 
úmluva, která staví muže a ženu do zásadní opozice a veškeré chování vůči ženám 
chce vidět jen ve světle historicky nerovného poměru sil mezi muži a ženami. Tato 
mezinárodní úmluva, jejíž ratifikace bude v nejbližší době projednávána v Parlamen‑
tu ČR, stejně jako v dalších evropských zemích, vytváří svým širokým pojetím gen‑
derové identity, které není zakořeněné v přirozeném řádu, prostor pro zpochybnění 
základních společenských daností. S  tímto trendem nesouhlasíme a  nepřejeme si, 
aby ratifikací Istanbulské úmluvy bylo ohrožujícím způsobem zasaženo do života stá‑
tu a jeho institucí, zvláště škol, ale i do života rodin a jednotlivců.

Vyvstává otázka, co v této situaci můžeme a máme jako křesťané – a to napříč 
konfesemi – dělat. V první řadě nezapomínat na přirozený řád stvoření, které muže 
a ženu nestaví proti sobě, ale vidí v nich dvě bytosti, které se vzájemně doplňují a te‑
prve spolu vytváří Bohem zamýšlenou jednotu. Je nám také uloženo uvádět tento 
řád do každodenního života. Při vědomí, že Bůh může napravit i  to, co se zdá být 
nevratně poškozováno, nezapomínejme na modlitbu za ochranu přirozeného lidství, 
ochranu principu lásky, soudržnosti a harmonie, včetně harmonie mezi mužem a že‑
nou. Zároveň v modlitbě pamatujme i na ty, na jejichž odpovědnosti leží politické 
rozhodnutí ve věci Istanbulské úmluvy, aby rozhodovali ve shodě se svým svědomím 
a přirozeným zákonem.

K tomu vám ze srdce žehnají
 čeští a moravští biskupové
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Kněžské svěcení
Jáhen Mgr.  Pavel Barbořák, SDS, 

z farnosti Trnava u Zlína, přijme kněž-
ské svěcení v  sobotu 26.  května  2018 
v  bazilice Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
v Trzebinii u Krakova v Polsku z rukou 
p o m o c n é h o 
k a t o w i c k é -
h o  b i s k u p a 
Mons. Adama 
Wodarczyka.

S p o l u 
s  ním přijmou 
kněžské svě‑
cení další čtyři 
salvatoriánští 
kněží (jeden 
z  Hondurasu, 
jeden z Běloruska a dva Poláci), kteří stu‑
dovali v Polsku.

Novokněz Pavel Barbořák (narozen 
27. 8. 1986 v Gottwaldově/Zlíně) pochá‑
zí z  farnosti Trnava u  Zlína. Je členem 
řeholní společnosti salvatoriánů (Společ‑
nost Božského Spasitele/ Societas Divi‑
ni Salvatoris (SDS). Teologii vystudoval 
v  Polsku. Po jáhenském svěcení, které 
přijal 27. května 2017 v Trzebinii z rukou 
pomocného katowického biskupa Mons. 
Marka Szkudla, působil rok jako jáhen ve 
farnosti Určice.

P r imiční  mše svat á novokně-
ze Pavla Barbořáka bude v  neděli 
3.  června  2018 v  15 hod. ve farním 
kostele Navštívení Panny Marie v Trna-
vě u Zlína.  Josef Pala

Audiospot zve 
na Noc kostelů

Program jubilejní 10. Noci kostelů 
nyní v  České republice připravuje na 
1200 kostelů a modliteben. Návštěvní-
ky zve také audiospot, který byl vyro-
ben ve studiu Radia Proglas a bude pre-
zentovat Noc kostelů v radiovysílání.

V  loňském roce se do Noci kostelů 
v  České republice zapojilo víc než 1400 
kostelů, ve kterých připravili pořadatelé 
pro návštěvníky více než 6700 programů. 
O  mimořádném zájmu veřejnosti o  pro‑
gram Noci kostelů svědčí i  více než 450 
tisíc návštěvnických vstupů zaznamena‑
ných během večera a noci.

Také letos budou moci návštěvníci 
ve stovkách otevřených kostelů poznávat 
a obdivovat duchovní a umělecké skvosty 
křesťanství, které nejsou pouze výrazem 
minulosti, ale i  živé přítomnosti. O  tom 
svědčí i  bohatý kulturně duchovní pro‑
gram, v němž opět nebudou chybět kon‑
certy, komentované prohlídky, zajímavé 
přednášky, duchovní rozhovory, možnost 
nahlédnout do kostelních sakristií či kláš‑
terních zahrad, zkusit si zahrát na varha‑
ny, vystoupat na věže aj.   (ado)

Kněžské svěcení na Velehradě
Jáhen MUDr. Martin Uher, Ph.D. (1962), obdržel kněžské svěcení z rukou olomouc‑

kého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera na Velehradě 14. dubna 2018. Při slavnosti kon‑
celebrovali také biskupové Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha Řeckokatolické 

církve v  České republice, žilinský biskup Mons. Tomáš Galis a  olomoucký pomocný 
biskup Mons. Antonín Basler. Při této mši svaté bylo připomenuto také osmé výročí 
úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka, který je pohřben ve velehradské bazilice.

P. Martin Uher je knězem olomoucké arcidiecéze a je propůjčen pro Dílo Mariino.
 (jpa)

V Olomouci četli z Bible ve světových jazycích
Ve dnech 26. až 27. března proběhlo v kapli sv. Jeronýma na olomoucké radnici 

čtyřiadvacetihodinové čtení z Bible, které je součástí projektu Paschalia Olomu-
censia. Letošní šestý ročník byl zajímavý i mezinárodním rozsahem. Do čtení se 
zapojilo hned několik cizojazyčných čtenářů žijících v současné době v Olomouci.

„Díky spolupráci s Čajkovského gymnáziem mohli účastníci první hodiny slyšet text 
např. ve španělštině, a to z úst rodáka z Madridu Eugenia Riego Santose. Kromě špa‑
nělštiny zazněl tento úryvek také v portugalštině, ukrajinštině, italštině, francouzštině, 
estonštině, ale i v polštině, slovenštině či němčině. Úvodní hodina byla také tlumočena 
do znakového jazy‑
ka,“ uvedla za orga‑
nizátory „Čtení Bible 
24 hodin“ M. Kořen‑
ková.

Jedná se o  výji‑
mečný projekt, kte‑
rý má svůj počátek 
v  Římě (kde probí‑
há pod názvem „Bi‑
ble dnem i  nocí“) 
a  v  České republice 
nemá obdoby. Le‑
tošní čtení zahájil 
26. března v 17 hodin 
dětský sbor Campanella Olomouc pod vedením Jany Synkové. Po úvodní řeči začali číst 
primátor statutárního města Olomouce Antonín Staněk a  olomoucký arcibiskup Jan 
Graubner z první kapitoly Janova evangelia.

Do čtení se mohl zapojit každý, kdo se předem registroval na webových stránkách 
projektu.

Zajímavá jistě byla i atmosféra v kapli sv. Jeronýma v nočních hodinách, která byla 
umocněna pouhým světlem svící. Kromě cizojazyčného čtení přinesl letošní ročník ještě 
jednu zajímavost. „Potěšilo nás, že na pozvání k „Čtení Bible 24 hodin“ poprvé zareago‑
vali i někteří muži z vazební věznice v Olomouci, kteří přišli v doprovodu vězeňského 
kaplana. Každý z nich vybraný úryvek z Písma svatého přečetl a nutno dodat – přečetl 
ho i s náležitou úctou,“ dodala Kořenková.  Monika Babincová

Snímek František Ingr (Člověk a víra)
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Mons. Piťha představil 
v Olomouci svou knihu
„Triptych na oltáři lásky“ je název 

knihy, která vyšla právě v  uplynulých 
dnech. Nově vydaný titul byl představen 
olomoucké veřejnosti 12. dubna. Nejen 
Olomoučané mohli ve slavnostním sále 
arcibiskupského paláce přivítat autora 
prof.  Petra Piťhu, kanovníka kapituly 
Všech svatých na Hradě pražském.

Uvedení nové knihy se uskutečnilo 
za přítomnosti olomouckého arcibiskupa 
Mons. Jana Graubnera, všech pomocných 
biskupů olomouckých a  také vzácných 
osobností, mimo jiné politika a diplomata 
Pavla Fišera a hostů ze Slovenska.

„Kniha je rozhovorem dvou starých 
mužů, kteří rekapitulují své životy a naby‑
té poznání. Je shrnutím životní moudrosti 
z dob minulých i z doby dnešní, zároveň je 
také zrcadlem pro současnost… Opravdo‑
vá poezie má vždy tu vlastnost, že není jen 
subjektivní, soukromou prezentací autora 
a  jeho vnitřního světa, ale především se 
básník stává mluvčím mnohých, ve kte‑
rých probouzí a  evokuje to, co v  lidech 
našich dnů zůstává často nevysloveno, 
nedopovězeno, a přitom touží být pojme‑
nováno…“, napsal v  předmluvě ke knize 
biskup Mons. Josef Hrdlička.

Ten také setkání s  prof.  Piťhou slav‑
nostně uvedl svým laudatio. Hosté se 
samozřejmě dočkali i  autorského čtení: 
„Když Bůh řekl: Ať je svět, / proč by ne‑
mohl i  nás zavolat jménem / a  dát nám 
místo a úkol v něm. / V životě jde jenom 
o  to dítě, / abys je poznal, přijal a  zůstal 
jím, ať se děje, co se děje“ (Slib cíli povo‑
lání).

Celý program doplnil komorní soubor 
Ensemble Flauto Dolce, jehož členy jsou 
studentky hry na zobcovou flétnu olo‑
moucké Konzervatoře Evangelické aka‑
demie. A  jak je dobrým zvykem u  před‑
stavování nově vydaných knih, tak i  zde 
patřil závěr setkání autogramiádě. Zájem‑
ci o  knihu ať se obrátí na nakladatelství 
Poustevník: www.poustevnik ‑pitha.cz

 Martina Pavlíková

Začíná beatifikační proces biskupa Josefa Hloucha
Českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil na Zelený čtvrtek při mši sva-

té se svěcením olejů v katedrále sv. Mikuláše oznámil souhlas Svatého stolce s pro-
cesem blahořečení českobudějovického biskupa Mons. Josefa Hloucha, který jako 
kněz působil také v olomoucké arcidiecézi.

„Je mi potěšením po náležitém přezkou‑
mání odpovědět, že ze strany Svatého stolce 
nic nebrání tomu, aby proces beatifikace a ka‑
nonizace jmenovaného služebníka Božího  
Josefa Hloucha mohl být dokončen,“ odpo‑
věděl kardinál Angelo Amato, prefekt vati‑
kánské Kongregace pro svatořečení, v dopise 
reagujícím na žádost biskupa Kročila z listo‑
padu 2017. Tomu všemu předcházelo schvá‑
lení zahájení diecézní fáze beatifikačního pro‑
cesu ze strany ČBK.

„Možná to bude ještě dlouhá cesta, možná 
kratší, ale v každém případě to bude cesta vel‑
mi náročná, na jejímž konci však bude – jak 
pevně věřím a  modlím se za to  – prohláše‑
ní Božího služebníka Josefa Hloucha za bla‑
hoslaveného. Vždyť tento v  pověsti svatosti 
zesnulý biskup je znám především svou mi‑
mořádnou a  neutuchající láskou k  bližním, 
odpuštěním pronásledovatelům a pevnou vírou, kterou osvědčil i v letech nesvobody, 
internace a krutého teroru“, říká ke dnešní události nynější českobudějovický biskup, 
který ve velikonočním pastýřském listu prosí věřící o modlitbu za zdárný průběh pro‑
cesu svatořečení.

Zároveň jsou věřící žádáni, aby vydali svědectví o ctnostech života Josefa Hloucha, 
anebo překážce, která by mohla zabránit procesu jeho svatořečení. Současně mohou 
poskytnout písemnou korespondenci s Josefem Hlouchem či týkající se jeho osoby. Tito 
svědci se mohou písemně přihlásit postulátorovi procesu prof. Martinu Weissovi.

Ve výroční den úmrtí biskupa Hloucha, 10. června 2018, biskup Kročil zveřejní v ka‑
tedrále sv. Mikuláše text modlitby za zázrak na přímluvu Josefa Hloucha, a vyzve k ní 
věřící. Dojde ‑li k  vyslyšení proseb připisovaných přímluvě Josefa Hloucha (zázračné 
uzdravení či jiná mimořádná skutečnost), bude tato záležitost prošetřena dle daných 
postupů a za pomoci odborníků jmenovaných diecézním biskupem.

Mons. ThDr. Josef Hlouch (1902–1972) byl devátým českobudějovickým biskupem 
v letech 1947 až 1972. Narodil se 26. 3. 1902 v Lipníku u Třebíče. Na kněze vysvěcen 
5. 7. 1926 v Olomouci. Promován doktorem teologie a profesorem byl na Cyrilometo‑
dějské bohoslovecké fakultě v Olomouci. Českobudějovickým biskupem byl jmenován 
25. 6. 1947 a konsekrován 15. 8. 1947 apoštolským internunciem Xaveriem Ritterem 
v Olomouci. Do úřadu byl uveden 7. 9. 1947 v Českých Budějovicích, ale od května 1950 
ho představitelé komunistické moci internovali ve své rezidenci. Od března 1952 pak 
musel pobývat mimo diecézi, do které se mohl vrátit až 9. 6. 1968, kdy se ujal svého 
úřadu. V letech 1969 až 1971 provedl generální opravu katedrály sv. Mikuláše. Zemřel 
10. 6. 1972 v Českých Budějovicích, pohřben je na hřbitově sv. Otýlie.  (čbk)

Zemřel P. Heřman Gustav Rakowski, OPraem.
Ve věku 72 let zemřel 14. dubna 2018 v Kroměříži premonst-

rátský kněz P. Gustav Heřman Rakowski.
Narodil 8. 8. 1945 v Petrově nad Desnou, kněžské svěcení přijal 

23. 6. 1968 v Brně. Po svěcení působil rok jako kaplan v Prostějově. Po‑
stupně působil ve farnostech na severní Moravě a ve Slezsku. V letech 
1986 až 1990 byl děkanem šumperským. Od roku 1999 do roku 2016 
působil na čtyřech místech v  ostravsko ‑opavské diecézi. Naposledy 
jako rektor poutního kostela Panny Marie Pomocné u  Zlatých Hor. Necelé dva roky 
prožil u sester sv. Kříže v Kroměříži.

Pohřeb zesnulého kněze se konal 19. dubna 2018 z kaple sester sv. Kříže v Kroměříži.
 (jpa)
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Dílo koncilové obnovy

Před půl stoletím – 14. května 1968 – byla na Velehradě ustanovena nová 
církevní organizace s názvem Dílo koncilové obnovy (DKO). V první polo-
vině roku 1968, kdy celou společnost pohltily obrodné myšlenky Pražské-
ho jara, to bylo spontánní hnutí za obnovu katolické církve v Českoslo-
vensku v návaznosti na výsledky Druhého vatikánského koncilu.

POHLED DO HISTORIE

Minulý komunistický režim od svého 
vzniku v únoru 1948 se zcela zaměřil na 
postupnou likvidaci církví, zvláště pak se 
zaměřil na církev katolickou. Snažil se vše‑
mi způsoby zabraňovat její modernizaci, 
kterou vyhlásil Druhý vatikánský koncil 
(1962–1965). Na jaře roku 1968 po dlou‑
hých jednáních z  iniciativy Jiřího Němce 
a P. Vladimíra Rudolfa vzniklo hnutí, kte‑
ré mělo otevřít dveře naší církve do světa. 
Tehdejší pražský apoštolský administrátor 
biskup ThDr. František Tomášek tuto my‑
šlenku podpořil. V Katolických novinách 
ze dne 12.  5.  1968 vyšel program DKO. 
Jeho novinkou byl záměr sdružovat nejen 
biskupy a  kněze, ale vyzval také laiky ke 
společné práci na obnově církve v Česko‑
slovensku v duchu Druhého vatikánského 
koncilu. Nové hnutí podporovaly stovky 
kněží i věřících, zvláště však ti, kdo strávili 
léta života v komunistických vězeních.

Mši svatou ve velehradské bazilice 
14.  května  1968 koncelebrovali bisku‑

pové, mnozí ještě známí z  minulé doby 
(Štěpán Trochta, Karel Skoupý, Josef 
Hlouch), jiní veřejnosti zcela neznámí 
(Karel Otčenášek, Ladislav Hlad), ale také 
slovenští biskupové bez státního souhla‑
su – Ján Chryzostom Korec, Peter Dubov‑
ský a řeckokatolický biskup Vasil Hopko, 
vedle nich také apoštolští administrátoři 
se státním souhlasem, biskupové Fran‑
tišek Tomášek z  Prahy a  Ambróz Lazík 
z Trnavy. Poprvé téměř po dvaceti letech 
(od roku 1949) se tak sešli českoslovenští 
biskupové ke společnému slavení eucha‑
ristie. Bylo to něco fantastického, na tu 
dobu neuvěřitelného. Vždyť mnozí věřící 
viděli skutečného biskupa poprvé ve svém 
životě.

Předsedou Díla koncilové obnovy 
byl zvolen biskup František Tomášek. 
Vrcholem „sněmu“ byl projev ThDr. An‑
tonína Mandla, blízkého spolupracov‑
níka pražského arcibiskupa ThDr.  Josefa  
Berana.

Byl schválen Akční program a Organi‑
zační řád DKO za dobré východisko další 
práce, protože „smyslem DKO je pomáhat 
ustavené církevní hierarchii k  plnění zá‑
věru 2. vatikánského koncilu v naší vlasti“.

Komunistický režim však nakonec 
oficiální založení Díla koncilové obnovy 
nepovolil a po srpnové okupaci už ani ne‑
byla jeho další činnost možná, takže DKO 
nakonec její představitelé sami rozpustili, 
aby nemohlo být zneužito. Normalizační 
režim jej v roce 1970 zařadil mezi „reakční 
představitele a  ideology církevní hierar‑
chie…“

Má nám dnes po padesáti letech ješ-
tě něco říci Dílo koncilové obnovy, a co 
po něm zůstalo?

Některé výdobytky Pražského jara 
1968, k  nimž přispělo DKO (v  dnešní 
době již zcela normální), přežily dobu, 
některé více, některé méně: předně to 
byl návrat biskupů do čela jejich diecézí, 
obnova řeckokatolické církve, zřízení olo‑
moucké bohoslovecké fakulty (existovala 
do roku 1974), Adámkův Logos v  Brně, 
tiskové středisko Josefa Vlčka v Olomou‑
ci; jiné, např. exercicie, katechetické kurzy, 
kněžské pastorační kurzy a  přednáškový 
cyklus Živá teologie pokračovaly pod hla‑
vičkou diecézních pastoračních rad.

  Josef Pala
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Aktuální nabídky
Pouť tatínků a  dětí k  sv.  Josefovi  – 1.  května v  Dubu nad  

Moravou
Pouť pro nezadané aneb: „Došlápni si na samotu“ – 13. květ‑

na od katedrály v Olomouci na Svatý Kopeček
Setkání žen na cestě života – 15. května v Olomouci
Víkend pro seniory – 18. až 20. května na Svatém Hostýně
Pouť rodin a  modliteb za nejmenší  – 20.  května na Svatém 

Kopečku u Olomouce
Víkendová příprava na manželství  – 8. až 10.  června na  

Svatém Hostýně
Víkendový pobyt pro prarodiče s vnoučaty – 22. až 24. června 

na Svatém Hostýně
Letní pobyt pro ženy na cestě života  – 25. až 29.  července 

v lázních Velké Losiny
Bližší informace: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 
2, 779 00 Olomouc, tel. 587 405 250‑3, e ‑mail: rodina@arcibol.cz, 
www.rodinnyzivot.cz, www.rodinnyzivot.eu

Nové číslo časopisu Rodinný život  
se věnuje tématu „Křesťan a sport“

Patří sportovní aktivity do života věřícího křesťana? Rozvíjíme 
jimi pouze své tělesné schopnosti? Je sport etický? Na tyto a dal‑
ší otázky související s možná trochu neobvyklým spojením křes‑
ťanství a sportu odpovídá nové číslo časopisu Rodinný život.
„Abych mohl být knězem, musím být člověkem,“ říká v rozhovo‑
ru P. Klement Rečlo, přičemž myslí jednoznačně člověka v dobré 
tělesné (i duševní) kondici.
O tradici duchovně rekreačních zájezdů do italských Dolomitů 
i vlastní potřebě zdolávat vrcholy hovoří průkopník akce Kamil 
Psotka a současný správce pastoračního domu Velehrad P. Anto‑
nín Hráček.
Ukončit profesionál‑
ní sportovní kariéru 
z  duchovních pohnu‑
tek a  vrátit se k  týmu 
jako evangelizátor? Že 
to není fantasy, svědčí 
dnes a  denně hokejista 
Matouš Venkrbec.
O svých sportovních ra‑
dovánkách se rozepsali 
mj.  i  členové redakce 
časopisu. Jako vynika‑
jící prostředek duševní 
hygieny je pak „ordi‑
nuje“ také MUDr.  Jitka 
Krausová. Vždyť sportu 
se aktivně věnovali i ně‑
kteří světci.
Prostřednictvím dalších 
textů nahlédnete na 
svět z ptačí perspektivy 
a prozkoumáte i základy země. Číslo přináší spoustu zajímavých 
tipů k aktivnímu trávení volného času nejen během nadcházející 
letní dovolené.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: 
Centrum pro rodinný život, Biskupské náměstí 2, 779 00 Olo‑
mouc, tel. 587 405 250, e ‑mail: rodinnyzivot@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

XI. celostátní katechetický kongres
Uskuteční se v Třešti u Jihlavy ve dnech 26. až 28. října. Je určen 
katechetům, učitelům náboženství, kněžím, řeholníkům a všem, 
kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdě‑
lávání.
Kongres je příležitostí pro rozšíření odborných znalostí, pro 
načerpání inspirace a výměny zkušeností s ostatními účastníky. 
Nebude chybět ani nabídka různých materiálů, pomůcek či te‑
matických knih. Konkrétní informace budou postupně zveřej‑
ňovány na webových stránkách:

Metodický den ke kurzům  
Výchova dětí a Výchova teenagerů

Kurzy Výchova dětí a  Výchova teenagerů jsou vytvořeny jako 
pomoc rodičům při výchově. Jedná se vždy o pět nebo deset se‑
tkání k různým tématům vztahujícím se k výchově dětí a komu‑
nikaci s nimi. Téma je prezentováno prostřednictvím krátkého 
videa, které je doprovázeno také zkušenostmi rodičů z  celého 
světa. Na základě těchto videí účastníci vedou diskuzi nad té‑
maty. K tomu jim pomáhají předem vypracované podněty k této 
diskuzi.
Náš metodický den bude určen kněžím a katechetům, kteří by 
se rádi věnovali také rodičům dětí, které učí v náboženství nebo 
mají ve farnosti. Účastníci metodického dne zde získají vhled do 
obou kurzů. Na jeho základě budou schopni si sami ve svých far‑
nostech a děkanátech tyto kurzy uspořádat či využít jejich bo‑
haté nabídky při práci s rodiči dětí. Oba kurzy kromě videí mají 
také perfektně zpracované metodiky, které jsou pro animátory 
kurzu velkou pomocí.
Metodický den proběhne v sobotu 22. září v Olomouci a pove‑
dou jej manželé Güntterovi. Přihlašovat se můžete na e ‑mail: 
katecheti@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
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Přehled velehradských akcí v květnu
Přednáška M. Herolda, SJ
 Neděle 6. května, od 16 hod./ poutní areál
Pouť křesťanských médií
 Sobota 12. května, mši svatou v 11 hod. celebruje pomocný 

biskup olomoucký Mons. Josef Nuzík
Pouť děkanátu Uherské Hradiště
 Sobota 12. května/ poutní areál
 Duchovní program a přednáška na téma: Úcta k Panně  

Marii v pohledu papeže Františka
Seminář duchovního filmu
 Neděle 13. května, od 16.30 hod. / VDCM – Sál T. Špidlíka
 Film Tak jako v nebi uvede lektor Vladimír Suchánek
Mezinárodní pobožnost se zvonem
 Pátek 18. května, od 12 hod. / kaplička Pražského Jezulátka
 Pobožnost se zvonem putujícím z východní Evropy přes  

Velehrad do Francie
Varhanní koncert
 Neděle 20. května, od 16.30 hod. / bazilika
 Varhanní koncert k výročí zjevení Panny Marie v Lurdech 

(varhaník Pavel Černý)
Noc kostelů
 Pátek 25. května, od 19 hod. / bazilika
Pouť děkanátu Vsetín
 Sobota 26. května, od 15 hod. / poutní areál
 Duchovní program a přednáška na téma: Modlitby papeže 

Františka k Panně Marii
Výroční koncert
 Neděle 27. května, od 17.30 hod. / bazilika
 Slavnostní koncert k  10. výročí národní kulturní památky 

Velehrad a 100. výročí založení Československa
Více informací: www.velehradinfo.cz

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

Duchovní cvičení VIA
Duchovní cvičení určená pro mladé muže od 17 do 40 let a za‑
měřená na rozlišování povolání se uskuteční od 6. do 10. srpna 
v  Arcibiskupském kněžském semináři v  Olomouci. Duchovní 
cvičení povede P. Jan Regner, SJ, studentský kaplan ve farnosti 
Panny Marie Sněžné v Olomouci.
Informace a přihlášky: www.knezskyseminar.cz/via

Setkání nemocničních kaplanů
Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice ve 
spolupráci s Pastoračním střediskem Biskupství brněnského po‑
řádají v Brně v pondělí 21. května již VII. jarní celorepublikové 
setkání nemocničních kaplanů.
Přihlášky: e ‑mail: sekretariat.kank@seznam.cz,
www.kaplan ‑nemocnice.cz

Pozvání na misijní pouť
Papežská misijní díla v  České republice zvou na misijní pouť, 
která se uskuteční v sobotu 26. května v Třebíči. Program bude 
probíhat v areálu místní baziliky sv. Prokopa. Hlavním celebran‑
tem poutní mše svaté v 10 hodin bude brněnský diecézní biskup 
Mons. Vojtěch Cikrle. Můžete se těšit na hry pro děti, misijní 
program v bazilice, vystoupení hostů, Misijní jarmark a koncert 
Pavla Helana. Výtěžek akce podpoří projekty papežských misií 
pro chudé děti v misijních zemích.

Hospodaření církve – zkušenosti  
 a perspektiva

Přednášku olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera na 
toto téma, která se koná ve středu 9. května v 19 hod. v sále fary 
v Uherském Brodu (Masarykovo náměstí 68), pořádá regionální 
pobočka Moravskoslezské křesťanské akademie.

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.

Provozování stylového penzionu Ovčárna  
na Svatém Hostýně

Podmínky pronájmu a  další informace poskytne vedoucí hos‑
podářské správy MSH Dagmar Fojtů, tel. 607 832 207, nabídky 
posílejte na adresu: Matice svatohostýnská, z. s., Svatý Hostýn 
č. 115, 768 72 Chvalčov do 3. května do 15 hod.

Květnový Nezbeda a Cvrček
Květnový Nezbeda mimo obvyklé rubriky přináší čtenářům 
nový komiksový příběh Zakladatel charity, který pojednává o 
životě sv. Vincence z Pauly, první povídku z nového cyklu Na 
každý den jedna a rozhovor s profesionálním hasičem.
Květnový Cvrček učí děti, že udržování nejrůznějších rodinných 
slavností a slavení svátků přispívá k lepší soudržnosti rodiny.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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SP OLE Č NÁ C E STA K OŽ IVENÍ C ÍRKVE (IV.)

Rodina
Sněm připomíná, že manželství je 

svátost a rodina má být domácí církví. 
Zároveň upozorňuje na protirodinné 
tlaky ve společnosti, nechuť uzavírat 
manželství, rostoucí rozvody a nedoce-
nění mateřství. Požaduje vytvoření cír-
kevní strategie, ovlivňování státní ro-
dinné politiky, vytváření prorodinného 
klimatu v  obcích, budování diecézních 
center pro rodinu, manželských pora-
den, solidní přípravu na manželství 
i nabídku programů pro manžele, jejich 
doprovázení a duchovní vedení.

Doporučuje:
a) zařazovat pastoraci manželů a rodin 

jako nedílnou součást pastoračních 
plánů

b) hledat cesty k zajištění dalšího vzdě-
lávání kněží, jáhnů a laiků v oblasti 
pastorace rodin

c) rozvíjet různé formy pastorace man-
želů a rodin (167 – 184)
Osobně jsem se účastnil synody o ro‑

dině v Římě v roce 2014. Tam jsem zdů‑
raznil potřebu nejen lidské péče o rodinu, 
ale i Boží pomoci, proto je třeba vtáhnout 
manžele do života s Bohem, naučit je žít 
ze svátosti manželství. Dnes máme k dis‑
pozici postsynodální papežský dokument 
o manželství Amoris laetitia.

V atmosféře, která není přátelská k ro‑
dině, věnuji řadu pastýřských listů tématu 
rodiny. Jednou jsem pozval rodiče počet‑
ných rodin do Olomouce na Pololáníkovu 
operu Noc plná světla, abych jim vyjádřil 
úctu a  vděčnost. Plné divadlo bylo pře‑
kvapením i milým povzbuzením. Biskup‑
ská nadace Adiuvare poskytuje každý rok 
stipendia asi stovce studentů z početných 
rodin.

Národní centrum  
pro rodinu

Sídlí v Brně a má za úkol přípravu cír‑
kevní strategie a ovlivňování státní rodin‑
né politiky.

Arcidiecézní centrum  
pro rodinu

Má pobočky ve všech (21) děkanátech. 
Pracovník je především koordinátorem 
a  animátorem služeb, které většinou za‑
jišťují dobrovolníci. Struktura center pro 
rodinu je potřebný nástroj, ale podstatný 
je život. Proto se snažíme i s lidmi z této 
struktury učit společně žít to, co chceme 
předávat.

Kána
Jeden z domů, který dostala diecéze v restitucích, se nachází v Rajnochovicích, v sou‑

sedství mládežnického tábora Archa. Upravuje se pro stálé formační centrum rodin.

Příprava snoubenců
Podle pravidel vydaných ČBK má čtyři setkání se snoubenci kněz a čtyři manželé 

z centra. Instruktorské páry procházejí přípravou a dostávají pověření. I když se někde 
dělají společné přednášky pro velké skupiny, snažíme se o přípravu jednotlivých párů 
snoubenců jedním párem manželů. Někde přednáší každé téma jiný pár, jinde provází 
jeden manželský pár celou přípravou. Chceme nabídnout možnost vybudování přátel‑
ského vztahu, aby později mohlo dojít k dalšímu doprovázení či zapojení se do spole‑
čenství manželů. Aby nedošlo k velkému přetížení manželského páru, když k přípravě 
snoubenců si přiberou i vedení společenství, snažíme se získat instruktorů víc. Právě 
probíhají dva kurzy pro lektorské páry a další chystáme.

Animáro
Vzdělávací cyklus Animáro je kurz pro manželské páry, které chtějí sloužit ostatním 

rodinám a pomáhat jim nejen na cestě k Bohu. Službou rodinám se myslí pomoc při za‑
kládání společenství a jejich vedení, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin, po‑
dílení se na přípravě snoubenců a přípravě rodičů na křest a první svaté přijímání jejich 
dětí, popř. mládeže ke svátosti biřmování  apod. Kurz obsahuje přednášky odborníků 
a manželských párů, diskuze a práci ve skupinách i v páru, interaktivní práci s tématy. 
Výstupem je osvědčení o absolvování s pověřením ke službě rodinám v církvi. Rozsah 
kurzu činí 6 víkendů a jedno letní soustředění v průběhu dvou let.

Manželské poradny
Službu nabízí diecézní centrum pro rodinu a sdružení Poradna pro ženy a dívky.

Vstupy do škol – etické otázky všedního dne
Když nemůžeme zamezit destruktivní sexuální výchově ve školách, které nabízejí 

různé organizace, přicházíme s vlastní nabídkou rodinné výchovy pod hlavičkou Center 
pro rodinu (Zlín, Hranice, Uherský Brod), které za rok osloví asi 5260 dětí nebo Poraden 
pro ženy a dívky, o. p. s. (Olomouc, Rožnov, Zlín), dalších 6391 dětí. Zájem mají více 
venkovské školy. Městské mají více jiných nabídek. Školy bývají spokojené a zvou na 
příští rok samy.



OLDIN • 5 / 2018 11ŽIVÁ CÍRKEV

Rodiče prvokomunikantů
Zatím jen v několika místech, kde je větší počet prvokomunikantů, se osvědčila na‑

bídka přednášek pro rodiče v době, kdy se kněz věnuje dětem, a rodiče čekají (např. v dě‑
kanátech Valašské Klobouky, Hranice, Uherský Brod, Vsetín). Přípravou už prošlo 410 
rodičů.

Příprava biřmovanců
Zatím ne povinně či všude v rámci přípravy biřmovanců jsou zváni k jedné přednáš‑

ce s besedou lektoři z centra pro rodinu. Zatím proběhly přednášky pro 240 biřmovanců.

Kurz Škola partnerství
Nabízí zajímavý a přijatelný způsob blízké přípravy na manželství a rodinný život. 

Probíhá formou šesti víkendových setkání v přibližně měsíčních intervalech. Během ka‑
ždého víkendu se probírají tři témata. Tímto způsobem je během šesti víkendů možné 
probrat základní problematiku partnerských a manželských vztahů a mnoho oblastí ro‑
dinného života. To vše je doplněno duchovní formací, ale i zábavným a odpočinkovým 
programem. Děje se tak ve spolupráci s Centrem mládeže v Rajnochovicích. Každoroč‑
ně se účastní asi 70 až 80 mladých lidí.

Manželské večery
Jedná se kurz osmi setkání pro manže‑

le. V diecézi proběhlo 11 kurzů, zúčastni‑
lo se 67 párů.

Kurzy pro rodiče o výchově
255 rodičů v 16 kurzech (5 až 10 se‑

tkání) + jednotlivé přednášky pro rodiče, 
136 účastníků.

Duchovní obnovy  
pro manžele

Víkendovou duchovní obnovu pro 
rodiny pořádáme dvakrát ročně na Sva‑
tém Hostýně. Mládež zajišťuje nejen 
hlídání dětí, ale i  katechezi pro ně. Pra‑
videlně se účastní 15 až 20 rodin na ka‑
ždém turnuse. V  postní a  adventní době 
jednodenní duchovní obnovy pro 40 až  
60 osob.

Duchovní obnovy
Jednodenní (543 účastníků) nebo ví‑

cedenní (125 účastníků), víkendové pro 
seniory (80) – pro manžele, pro maminky 
na mateřské, pro ženy, pro seniory, poutě, 
adorace, křížové cesty za rodiny, za man‑
žele.

Týden manželství
Krásný příklad spolupráce farnosti, 

školy obce a dalších – NTM v Tovačově: 
www.web.tydenmanzelstvi.cz/clanky/
923/akce/ntm ‑v‑tovacove.html

  arcibiskup Jan

Snímky Člověk a víra
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Pilotní kurz Animáro (2016 – 2018)
Od října 2016 do března 2018 proběhl pilotní kurz pro ani‑

mátory rodin, který absolvovalo devět manželských párů a dva 
jednotlivci. Absolventi během dvou let prohloubili své znalosti 
v oborech, jako jsou teologie těla Jana Pavla II., biblické a morál‑
ní teologie, církevního práva, psychologie, sociologie a antropo‑
logie  atd. Zároveň měli možnost prožít zkušenost společenství 
a modlitby.

Celý kurz účastníky doprovázel tým složený z kněze, psycho‑
loga a  pastoračních pracovníků diecézního centra pro rodinu. 
„Viditelným plodem“ bylo to, že účastníci připravili a realizovali 
ve své farnosti/děkanátu konkrétní program pro rodiny. Věříme, 
že tento kurz účastníky mnohému praktickému naučil, ale hlavně 
motivoval účastníky pracovat na svém manželství a sloužit dru‑
hým manželům a rodinám nejen svým příkladem…

Z ohlasů účastníků pilotního kurzu Animáro
Zdá se mi, jako by nás s manželem Pán Bůh během těch dvou 

let nějak hezky vybarvil. Byli jsme už po těch společných letech 
manželského života nějací vybledlí a teď mám pocit, že manžel‑
ství je krásný barevný obraz, který s naším milým Pánem Bohem 
můžeme společně malovat a to je velmi hezké. Potom tedy každá 
společná setkání manželská nebo rodinná jsou jako výstava obra‑
zů, kde se můžeme vzájemně překvapovat a obohacovat. Úžasné! 
Také jsem vděčná za spoustu nových přátelství, která jsme navá‑
zali se skvělými lidmi z různých částí naší republiky. Byli jsme si 
bratry a  sestrami a mohli jsme zakoušet Boží přítomnost mezi 
námi.

Animáro mi určitě rozšířilo duchovní obzory, načerpali jsme 
nové vědomosti a inspiraci pro další pastorační činnost, výborné 
bylo, že jsme se i mohli sdílet i s ostatními a podělit o jejich zku‑
šenosti. Také si myslím, že se vytvořila dobrá parta a nová přátel‑
ství mezi křesťanskými rodinami (to podpořily chvíle společných 
aktivit, her i společná plavba). Výborné byly i chvilky odpočinku 
mezi programem, kdy jsme mohli vstřebat přednášky (utřepat si 
myšlenky), takže jsem z Animára odjížděl obohacený ale i odpo‑
činutý.

Co jste očekávali?
Úplně něco jiného, než jsme nakonec dostali. V pozitivním 

slova smyslu. Ač jsme si to možná v průběhu kurzu neuvědomo‑
vali, posouvali jsme se v chápání pastorace rodin ke konkrétním 

způsobům a možnostem díky vzájemnému obohacování se a po‑
vzbuzování. Zvolená témata přednášek tomu napomáhala…

Nevěděla jsem, do čeho jdeme, ale po počátečních obavách 
jsem byla mile překvapena. Za celé ty dva roky jsme poznali 
spoustu úžasných lidiček, kteří se nám věnovali, jak po stránce 
odborné, tak i duchovní. Načerpali jsme spoustu nových poznat‑
ků, jsme vděčni i za vaši modlitební podporu. Dostali jsme toho 
spoustu a máme chuť to všechno zase rozdávat dále. Za to jsme 
vám nesmírně vděčni.

Komu je kurz určen?
Kurz je určen manželským párům, které chtějí sloužit ostat‑

ním rodinám a  pomáhat jim (nejen) na cestě k  Bohu. Službou 
rodinám se myslí pomoc při zakládání společenství a jejich vede‑
ní, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin, podílení se na 
přípravě snoubenců a přípravě rodičů a dětí ke křtu a k prvnímu 
svatému přijímání, popř. mládeže ke svátosti biřmování, apod.

Rozsah kurzu
6 víkendů + třídenní letní soustředění (od čtvrtečního večera do 
nedělního obědu)
Cena: 1000 Kč / osobu / víkend (ubytování a  strava na Svatém 
Hostýně), účastníci hradí polovinu, zbývající náklady jsou do‑
továny jak z příspěvků kněží manželům z farnosti, tak z dotací 
a darů.

Termíny
Víkendy prvního ročníku:
9. až 11. řájna 2018; 7. až 9. prosince 2018; 22. až 24. března 2019 
(poutní domy na Svatém Hostýně)
Letní soustředění:
1. až 4. srpna 2019 (Rekreační středisko Brněnka, Velké Losiny)
Víkendy druhého ročníku: budou zveřejněny v září 2018

Obsah
– přednášky odborníků
– diskuze a práce ve skupinách i v páru
– interaktivní práce s tématy, budování společenství
– zajištěný katechetický a volnočasový program pro děti účastníků

Požadavky na absolvování kurzu
– účast na kurzu (max. absence 1 víkendu)
– prezentace pastoračního projektu
– příprava a realizace konkrétní aktivity pro rodiny ve farnosti

Výstup z kurzu
– osvědčení o absolvování s pověřením ke službě rodinám v církvi

Kontakt na pořadatele
Centrum pro rodinný život – pastorační centrum Arcibiskupství 
olomouckého, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoby
Mgr. Josef Záboj, tel. 731 402 102, e ‑mail: zaboj@arcibol.cz
Bc.  Marcela Řezníčková, e ‑mail: reznickova@arcibol.cz;  
tel. 605 274 915
Závaznou přihlášku si můžete co nejdříve vyžádat a potvrze-
nou knězem z vaší farnosti je nutné ji odevzdat na výše uve-
dených kontaktech.  Připravil Josef Záboj

Animáro

Název Animáro je složen ze dvou slov: „animátor“ 
a „rodina“. Slovo „anima“ v latině znamená duše. Cí-
lem kurzu je tedy připravit manželské páry, aby v pře-
neseném slova smyslu mohly pomáhat k “oživování 
duší” rodin.
Vzdělávací cyklus Animáro vznikl na přání otce arci-
biskupa Jana Graubnera, který si přál, aby v diecézi 
působily manželské páry, které se budou ve spolu-
práci s kněžími farností věnovat pastoraci, formaci 
a vzdělávání rodin. Pilotní projekt naplnil očekávání, 
proto bude otevřen nový kurz pro další zájemce z řad 
pracovníků děkanátních center pro rodinu a jejich 
spolupracovníky – manželské páry.
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Zůstat co nejdéle v důvěrně známém prostředí 
je přáním většiny z nás

CHARITA / CENTRUM PRO KATECHEZI

Camp pro katechety
V  létě vás zveme na Camp pro katechety, který 

proběhne od 19. do 22. července v Újezdu u Uničova. 
Tématem, kterým nás z  pohledu biblistiky provede 
paulínka Anna Mátiková, bude Boží království v živo-
tě katechety. Těšit se můžete také na tvořivou činnost, 
modlitbu tancem, společenské večery a mnoho dalšího. 
Přihlášky: e ‑mail: katecheti@arcibol.cz

Co o campu říkají účastníci minulých ročníků?
„Seznámila jsem se s novými hrami, které nás vedly 

k veselému a spontánnímu dovádění, a které též mohu 
využít v praxi.“ (Marie)

„Odjížděla jsem odpočatá a s pocitem, že být kate‑
chetou je fajn. Bylo mi tam moc příjemně, i když jsem 
dříve neznala vůbec nikoho. Hned jsem se cítila přija‑
ta.“ (Hana)

Domov je bezpečné místo, kam se rádi vracíme, kde odpočí‑
váme, prožíváme radosti, ale i životní strasti. „Prostředí domova 
je nenahraditelné jak ve zdraví, tak ve stáří a nemoci, kdy si tuto 
skutečnost uvědomujeme naléhavěji než kdy jindy, a právě po‑
moc, která k nám přichází zvenčí, nám umožňuje zůstat doma co 
nejdéle,“ vysvětluje koordinátorka a sociální pracovnice pečova‑
telské služby Charity Olomouc Renata Vidrasová.

Zůstat se svými blízkými
Paní Jarmila vychovala dvě děti. Ráda jezdila na kole, chodila 

po horách, starala se o zahrádku, milovala květiny. Vlivem nemo‑
ci se však stala závislou na pomoci své dcery. Postupem času se 
zdravotní stav paní Jarmily nadále zhoršoval, nebyla již schopna 
samostatné chůze a byla odkázána na invalidní vozík. V té době 
se její dcera obrátila na charitní pečovatelskou službu, protože 
péče o maminku byla čím dál více náročnější.

„Naše pečovatelky navštěvovaly paní Jarmilu třikrát den‑
ně. Pomáhaly s hygienou, oblékáním, přípravou a podáním jíd‑
la, přinášely informace zvenčí, zkrátka staly se součástí jejího 
každodenního života,“ vypráví Renata Vidrasová a  pokračuje:  
„Za krátký čas si paní Jarmila bez návštěv charitních pracovnic 
nedokázala představit den. Péče u  ní probíhala nepřetržitě ně‑
kolik let, a to i přes to, že se její zdravotní stav zhoršil a bylo tře‑
ba, aby ji začaly navštěvovat i zdravotní sestry.“ Díky propojení  

S přibývajícím věkem či v důsledku nemoci přicházejí chví-
le, kdy člověk již není schopen zvládat běžné denní činnosti 
vlastními silami a je odkázán na pomoc druhých. V ideálním 
případě se pomocníky stávají rodinní příslušníci. Ale i oni 
sami často čelí zdravotním problémům, jsou zaměstnáni, 
a nemohou poskytnout pomoc a oporu v potřebném roz-
sahu. Charitní terénní pečovatelská a zdravotní služba při-
chází za svými klienty do jejich vlastního domova a umož-
ňuje tak seniorům a nemocným zůstat ve svém přirozeném 
prostředí.

pečovatelské, zdravotní a terénní hospicové péči mohla paní Jar‑
mila dožít ve svém domově za přítomnosti své dcery, která jí byla 
po celou dobu spolu s charitními pracovnicemi oporou.

Pečovatelky poskytují pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu jako je osobní hygiena, zajištění stravy, zajiš‑
tění chodu domácnosti včetně zprostředkování kontaktu se spo‑
lečenským prostředím. „Pomáháme seniorům v Olomouci a na 
venkově, kde disponujeme čtyřmi středisky v obcích Velká Bys‑
třice, Tršice, Těšetice a Věrovany, která poskytují pečovatelskou 
službu občanům 40 okolních obcí. Pracovníci jsou pravidelně 
vzděláváni a pomoc je tak poskytována na profesionální úrovni 
s ohledem na fyzické, biologické, psychické, sociální ale také spi‑
rituální potřeby jedince,“ dodává Jarmila Pachtová, vedoucí stře‑
diska sv. Alžběty pro lidi s tělesným handicapem.

Domácí hospicová péče, jinými slovy „mobilní hospic“, na‑
bízí podporu nejen těm, kteří se nacházejí v závěrečném stádiu 
života, ale i  pečujícím osobám, jimiž jsou především rodinní 
příslušníci. Součástí multidisciplinárního týmu je i  psycholog 
a pastorační asistent. Se souhlasem pacienta tak Charita zajistí 
potřebnou psychologickou a  duchovní podporu, na přání ne‑
mocného zprostředkuje kontakt s knězem.  Eva Štefková

Charita Olomouc

Snímek J. Kropáč
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Ze života našich bohoslovců

Snímek L‘Osservatore Romano

Velikonoční vigilie se Svatým otcem
Bohoslovci papežské koleje Nepomucenum zůstali o letošním Svatém týdnu a Ve‑

likonocích v Římě. Součástí zdejší seminární formace je totiž možnost prožít jednou 
Velikonoce ve Věčném městě. Nad všechny naše ostatní zážitky vyniká to, že jsme směli 
ministrovat v bazilice sv. Petra při velikonoční vigilii, kterou celebroval papež František. 

Bylo samozřejmě potřeba celou liturgii nacvičit. A tak jsme na Bílou sobotu dopoled‑
ne a ještě večer poctivě nacvičovali s papežskými ceremoniáři. Jejich profesionální, ale 
zároveň velmi laskavý přístup nám napomohl k prožití vigilie bez výrazné nervozity. 
Přítomnost Svatého otce, mnoha kardinálů, biskupů a věřících z celého světa, krása celé 
liturgie, nádherný hudební doprovod a kouzlo baziliky sv. Petra vytvořily nepopsatelnou 
atmosféru, která nás vtáhla do tajemství oné posvátné noci. Věřím, že jsme se skutečně 
setkali se vzkříšeným Pánem.   Michal Staufčík

bohoslovec Papežské koleje  
Nepomucenum v Římě

Víkend  
s otcem arcibiskupem

Druhý březnový víkend se nesl v mo‑
ravských diecézích ve znamení setkání 
s  otci biskupy. Devět olomouckých bo‑
hoslovců se čtyřmi studenty teologické‑
ho konviktu vyrazilo do Boršic na Uher‑
skohradišťsku, kde je přivítal místní farář 
P. Anton Kasan a povyprávěl jim stručně 
svůj životní příběh. Páteční program po‑
kračoval adorací, kterou vedl otec arci‑
biskup Mons. Jan Graubner, a  zábavním 
večerem se společenskými hrami. Sobotní 
program musel být upraven; místo celo‑
denního výletu se bohoslovci s otcem ar‑
cibiskupem vydali na pohřeb jezuitského 
kněze P.  Františka Měsíce, který dlouhé 
roky působil na Svatém Hostýně; zde byl 
také pohřben. Po příjezdu z pohřbu mohli 
bohoslovci osobně pohovořit s otcem ar‑
cibiskupem, čehož mnozí využili. Sobot‑
ní den byl završen návštěvou místního 
vinného sklepa a rodného domu P. Josefa 
Cukra, jezuity, který byl sedm let vězněn 
komunistickým režimem. V  neděli otec 
arcibiskup bohoslovcům přednesl kate‑
chezi o Panně Marii a pak společně s míst‑
ními farníky slavili nedělní mši svatou.

Olomoučtí bohoslovci děkují boršic‑
kým farníkům za vřelé přijetí a  zvláště 
za nedělní oběd. Ohlasy ze setkání jsou 
pozitivní, jak dokládá i bohoslovec Jakub 
Gajdošík: „Udržet dobré společenství 
mezi bohoslovci není jednoduché, ale 
velice potřebné s  výhledem na budoucí 
kněžský život. Akce tohoto tyto typu vní‑
mám proto pozitivně a těším další víken‑
dové setkání bohoslovců s otcem arcibis‑
kupem.“  Jan Slepička

 bohoslovec

Lektorát v olomouckém semináři
Na 5. neděli postní přijel do semináře brněnský diecézní 

biskup Mons. Vojtěch Cikrle, aby při mši svaté udělil čtyřem 
bohoslovcům třetího ročníku – Jiřímu Dyčkovi, Filipu Ho‑
chmanovi, Dominiku Kovářovi a  Milanu Werlovi – službu 
lektora. Touto službou jsme byli vybídnuti, abychom předčítali 
Boží slovo při liturgii a abychom ho hlásali všem lidem.

Pro mě osobně je lektorát na prvním místě výzvou, abych 
žil z  Božího slova, abych mu naslouchal, denně ho rozjímal 
a čerpal z něj. Boží slovo mám předávat druhým, od těch nej‑
menší až po starší. Mám ho hlásat a přibližovat lidem kolem 
sebe. K tomu ale potřebuji, abych ho znal já.

Druhou výzvu předkládá sv. Jakub ve svém listě: „Slovo mu‑
síte uvádět ve skutek, a ne abyste ho jen poslouchali.“ Zdůraz‑
ňuje tím, že máme žít podle Božího slova, že to, co slyšíme i hlá‑
sáme, máme také konat. A ne se chovat, jak se říká v  jednom 
lidovém rčení: „Káže vodu, pije víno.“  Filip Hochman

 bohoslovec
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Pouť studentek k hrobu Aničky Zelíkové
V  pondělí 9.  dubna na slavnost Zvěstování Páně se vydalo 29 studentek Arcibis‑

kupského gymnázia v Kroměříži na v pořadí již pátou pěší pouť do Napajedel k hrobu 
Aničky Zelíkové.

Studentky se 
v  poledne shromáž‑
dily v  kapli Panny 
Marie, kde jim po 
společné modlitbě 
Anděl Páně požeh‑
nal na cestu jáhen 
Jiří Šůstek. Během 
pouti zpívaly písně, 
zaposlouchaly se do 
úryvků z  evangelia, 
pomodlily se korunku k Božímu milosrdenství a také měly příležitost k tichému usebrá‑
ní se a rozjímání.

Po příchodu do Napajedel se poutnice zúčastnily večerní mše svaté ve farním kos‑
tele sv. Bartoloměje, kterou celebroval školní kaplan P. Martin Sekanina. Poté se vydaly 
k hrobu Aničky Zelíkové a celou pouť, kterou obětovaly za počatý život a také za budou‑
cí partnery a rodiny, zakončily společnou modlitbou.  Ing. Marie Kvapilíková

  Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Společná pouť moravských Matic
Jarním sluncem prosluněná třetí velikonoční neděle provázela účastníky páté spo‑

lečné pouti moravských Matic ve valašském poutním místě Zašová. Organizátoři letoš‑
ní matiční poutě (Matice zašovská a Matice radhošťská) přivítali zástupce Matice cy‑
rilometodějské, Matice svatoantonínské, Matice svatohostýnské, Matice svatokopecké 
i Matice velehradské v poutním areálu kostela Navštívení Panny Marie i v prostorách 
bývalého trinitářského kláštera. Poutní mši svatou celebroval Mons. Jan Peňáz, předseda 
Matice velehradské, koncelebrovali místní farář P. Jiří Polášek a P. Bernard Petr Slaboch,  
OPraem., ze Svatého Kopečku u Olomouce. Homilie otce Peňáze se nesla v duchu obou 
novozákonních čtení k  významu poutnictví a  o  mateřské starostlivosti Matic v  péči 
o  věřící a  poutníky. Kázání ukončil slovy: „Každý z  nás na této zemi, poutníkem je 

k věčnosti.“ Po mši 
svaté následova‑
la komentovaná 
prohlídka kostela, 
společná polední 
modlitba Regina 
coeli a  prohlídka 
areálu trinitářské‑
ho kláštera.

V  odpoledním 
programu se nám 
představily obě 
valašské Matice 
(Matice zašovská 
i  Matice radhošť‑
ská) s velice půso‑

bivým vystoupením vystoupila zašovská schola, proběhla prezentace o historii trini‑
tářského kláštera (Mgr. Jan Matyáš).

V rámci rozvíjející se církevní turistiky byla prezentována Evropská kulturní stezka 
sv. Cyrila a Metoděje. Ti, kteří vydrželi až do konce matiční poutě, navštívili společně 
přírodní poutní areál Stračka s pramenem léčivé vody. Pouť byla zakončena svátostným 
požehnáním na cestu (P. Jiří Polášek).

Dá ‑li Pán Bůh, příští šestá společná pouť moravských Matic v roce 2019 se uskuteční 
na Svatém Kopečku u Olomouce.   MUDr. Mořic Jurečka

Příbor

Snímek Vojtěch Pospíšil (Člověk a víra)

HL A SY A OHL A SY

Socha Panny Marie v Kře-
novicích má novou ozdobu

V  únoru byla při mši svaté, kterou 
celebroval otec biskup Josef Nuzík, po‑
žehnána korunka pro sochu Panny Ma‑
rie Fatimské ve farním kostele sv.  Jana 
Nepomuckého v Křenovicích u Kojetína. 
Nápad zhotovit korunku se zrodil celkem 
nenápadně. V  loňském roce jsme si při‑
pomněli sté výročí zjevení Panny Marie 
ve Fatimě, a protože Svatý otec František 
udělil plnomocné odpustky těm, kteří se 
shromáždí okolo její sochy a vykonají ve‑
řejnou pobožnost, začali jsme se scházet 
vždy 13. dne v  měsíci, modlili se a  pro‑
žívali mši svatou. Mariánských ctitelů se 
scházelo okolo šedesáti. Na závěr jubi‑
lea mnozí říkali, že je škoda, že už to vše 
skončilo… Během roku padl návrh k  to‑
muto výročí nechat vyrobit korunku. Lidé 
místní i  z okolí věnovali šperky a peníze 
na zhotovení korunky. Ta se stala vidi‑
telným znamením zasvěcení srdci Panny 
Marie, které se uskutečnilo při 160. výročí 
zjevení Panny Marie v Lurdech.

Proč se dnes vlastně zasvěcovat Panně 
Marii? Důvod je prostý  – být v  blízkosti 
Marii znamená sloužit Kristu. Dobrovol‑
ně a vědomě se dáváme do služby Panně 
Marii, nechceme bránit Bohu, aby se na‑
šeho života zcela zhostil.

V květnu uctíváme Pannu Marii májo‑
vými pobožnosti. V Křenovicích lidé stále 
pamatují na odkaz P. Jana Josefa Novobil‑
ského, OP, který své farníky povzbuzoval 
k  tomu, aby kostel nezůstal žádný den 
prázdný. I když ve farnosti není mše sva‑
tá, scházejí se věřící denně k modlitbě rů‑
žence a o prvních sobotách přijíždějí lidé 
z blízka i z dálky.  P. Pavel Ryšavý

Křenovice u Kojetína

Snímek Pavel Ryšavý
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KVĚTEN 2018
1. 5. úterý
 14.00 hod. • Dub nad Moravou – pouť otců a dětí • biskup 

Antonín Basler
5. 5. sobota
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – arcidiecézní pouť k sv. Janu 

Sarkanderovi • arcibiskup Jan Graubner
 10.00 hod. • Bzenec – žehnání znovuobnovené kaple  

sv. Floriána a sv. Šebestiána • biskup Josef Hrdlička
6. 5. neděle
 9.15 hod. • Svatý Hostýn – zahájení poutní sezony a val‑

ná hromada Matice svatohostýnské • arcibiskup Jan  
Graubner

 9.30 hod. • Holešov – poutní mše svatá k sv. Janu Sarkande‑
rovi • biskup Antonín Basler

 10.00 hod. • Ivanovice na Hané – biřmování • biskup Josef 
Nuzík

7. 5. pondělí
 9.30 hod. • Olomouc – porada děkanů • arcibiskup Jan 

Graubner, biskup Josef Nuzík, biskup Antonín Basler
8. 5. úterý
 9.30 hod. • Zlín-Jižní Svahy – 15. výročí posvěcení kostela 

a biřmování • biskup Antonín Basler
9. 5. středa
 19.00 hod. • Olomouc – akademická farnost – biřmování a 

křest dospělých • biskup Antonín Basler
10. 5. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Nanebevstoupení 

Páně • biskup Josef Nuzík
11. 5. pátek až 12. 5. sobota
 Vác (Maďarsko) – jubileum biskupství • biskup Antonín 

Basler
11. 5. pátek
 9.30 hod. • Újezd u Uničova – mše svatá pro setkání dětí • 

biskup Josef Nuzík
12. 5. sobota
 11.00 hod. • Velehrad – poutní mše svatá u příležitosti 

Světového dne modliteb za sdělovací prostředky • biskup  
Josef Nuzík

 15.00 hod. • Velehrad – pouť za nová kněžská a řeholní  
povolání děkanátu Uherské Hradiště • biskup Josef Nuzík

13. 5. neděle
 10.00 hod. • Napajedla – biřmování • biskup Josef Nuzík
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť podnikatelů, živnostníků 

a zaměstnanců • arcibiskup Jan Graubner
 10.30 hod. • Štípa – pouť matek • biskup Antonín Basler

Uzavřeno k 19. 4. 2018
Změna programu vyhrazena

15. 5. úterý
 18.00 hod. • Praha – Svatý Vít – mše svatá u příleži‑

tosti Svatojánských slavností Navalis • arcibiskup Jan  
Graubner

19. 5. sobota
 Praha – Svatý Vít – svěcení pomocného biskupa • biskup 

Antonín Basler a biskup Josef Nuzík
 9.00 hod. • Šternberk – přednáška a mše svatá pro lektory • 

biskup Josef Hrdlička
 11.00 hod. • Švábenice – biřmování • arcibiskup Jan  

Graubner
20. 5. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Seslání Ducha Sva‑

tého – biřmování • arcibiskup Jan Graubner
 10.00 hod. • Hustopeče – biřmování • biskup Antonín  

Basler
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť včelařů • biskup Josef  

Nuzík
 10.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – pouť rodin • 

biskup Josef Hrdlička
22. 5. úterý
 18.00 hod. • Olomouc – dominikáni – biřmování • arcibis‑

kup Jan Graubner
26. 5. sobota
 10.00 hod. • Svatý Antonínek – mše svatá pro pouť vdov a 

vdovců • biskup Josef Nuzík
 11.00 hod. • Jablonné v Podještědí – mše svatá u příleži‑

tosti hlavní poutě • arcibiskup Jan Graubner
 15.00 hod. • Velehrad – pouť za nová kněžská a řeholní  

povolání děkanátu Vsetín • biskup Antonín Basler
27. 5. neděle
 8.00 hod. • Vlčnov – mše svatá u příležitosti Jízdy králů • 

biskup Josef Nuzík
 10.30 hod. • Boršice u Blatnice – mše svatá k výročí po‑

svěcení kostela a první svaté přijímání • arcibiskup Jan 
Graubner

 10.30 hod. • Horní Lhota – biřmování • biskup Antonín 
Basler

31. 5. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – Svatý Mořic – slavnost Těla a Krve 

Páně – po mši svaté eucharistický průvod • arcibiskup Jan 
Graubner

 18.00 hod. • Uherské Hradiště – slavnost Těla a Krve Páně 
– po mši svaté eucharistický průvod • biskup Antonín  
Basler


