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O L O M O U C K Ý  A R C I D I E C É Z N Í  I N F O R M Á T O R

Nemocniční kaplani slouží na 
šestadvaceti místech arcidiecéze
Svou službu průvodce v úzkosti a při 
hledání naděje v době nemoci a umí-
rání nabízí v současné době na území 
olomoucké arcidiecéze 32 nemocnič-
ních kaplanů a dalších 41 dobrovolníků 
v pastorační péči...               (strana 10)

Ženy na cestě života
Ať už jsme na jakékoliv pouti života, občas potřebujeme zastavit.  
Setkávání žen probíhá už řadu let. Jsou to buď setkání jednou za mě-
síc v Olomouci, nebo dvakrát ročně o víkendech...        (strana 13)
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Naši novokněží a noví jáhni

Cyrilometodějské slavnosti – Velehrad 2018
Středa 4. července

 7.00 mše svatá
 16.00 mše svatá pro 

vozíčkáře
 19.30 Koncert lidí 

dobré vůle
 23.00 Biskupská půl‑

noční mše svatá

Mgr. Ondřej Poštulka
nar. 22. 9. 1989 Moravská Třebová

primice:
sobota 7. července 2018, 10.30 hod.

Svitavy (kostel Navštívení Panny Marie)

Mgr. Jiří Šůstek
nar. 26. 1. 1991 Zlín

primice:
neděle 1. července 2018, 14.30 hod.

Pozlovice (kostel sv. Martina)

Mgr. Jan Svozilek
nar. 18. 10. 1990 Prostějov

primice:
pondělí 2. července 2018, 15.00 hod.
Dobromilice (kostel Všech svatých)

Tři noví kněží pro olomouckou arcidiecézi
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner udělí v sobotu 30. června 2018 v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci 
kněžské svěcení třem jáhnům, absolventům Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Noví jáhni
Jáhenské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 23. června 2018 v 9.30 hod. z rukou olomouckého  
pomocného biskupa Mons. Antonína Baslera pro olomouckou arcidiecézi:

Vojtěch Radoch (1991) z farnosti Ostrožská Lhota
Ondřej Talaš (1993) z farnosti Uherský Brod

Neděle 8. července
MALÁ POUŤ

 7.30 mše svatá
 10.00 biskupská mše 

svatá

Čtvrtek 5. července
HLAVNÍ POUŤ

 6.30 mše svatá – za farníky
 7.30 mše svatá, kterou celebruje provinciál Tovaryšstva Ježíšova
 8.30 mše svatá letošních novokněží
 9.40 modlitba růžence v bazilice
 10.30 slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou, kterou 

slouží biskupové Čech a Moravy – je přenášena Českou televizí 
a Českým rozhlasem Praha

 15.00 byzantsko ‑slovanská liturgie svatého Jana Zlatoústého v bazilice

Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
Doprava poutníků poutními autobusy je možná až na Velehrad.
Zdravotní službu zajišťuje Maltézská pomoc, o. p. s.
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Před 150 lety se narodil vynikající český orientalista  
profesor Alois Musil

Byl nejslavnějším rodákem z Rychtářova u Vyškova. Po absolvování teologické fakul‑
ty v Olomouci zde přijal kněžské svěcení (1891) a doktorát teologie (1895). Jeho snaha 
o prohloubení teologických studií ho přivedla k zájmu o arabský svět. S podporou olo‑
mouckého arcibiskupa Theodora Kohna studoval v letech 1895 až 1898 na Dominikán‑
ské biblické škole v Jeruzalémě a na Jezuitské univerzitě sv. Josefa v Bejrútu. Na svých 
cestách, konaných v letech 1896 až 1915, prozkoumal do té doby neznámá místa Blízké‑
ho východu. Při svých výzkumech v Jordánsku v okolí skalního města Petry objevil roku 
1898 vynikající umě‑
leckou památku  – 
pouštní letohrádek 
Quasajr Amra s  ná‑
stěnnými figurálními 
malbami omájjov‑
ského chalify Vali‑
da II. z roku 744, což 
vzbudilo světovou 
senzaci (palác je od 
roku 1985 památkou 
UNESCO).

O d  ro k u  1 9 0 0 
docent, 1902 až 1909 
profesor biblického 
studia na teologické 
fakultě v  Olomouci, 1909 až 1920 profesor pomocných věd biblických a  arabštiny na 
vídeňské univerzitě, odkud přešel na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, 
kde působil do roku 1938 jako profesor arabštiny a pomocných orientálních věd. V roce 
1922 byl jedním z iniciátorů založení Orientálního ústavu v Praze. V letech1923 až 1924 
přednášel v Anglii a později také v USA (1926 – 1928).

Během svých několika dlouhých cest do Palestiny, Sýrie a  Iráku, kde prováděl to‑
pografický výzkum, studoval předislámské a islámské archeologické památky, etnogra‑
fii a  folklór a vytvořil první použitelné podrobné mapy této oblasti. V severní Arábii 
žil dlouhodobě u beduínského kmene Rwala a stal se jeho členem pod jménem šejch 
Músa ar Rueili. Studoval i místní jazyky, a protože byl výjimečně nadaný, ovládal kro‑
mě klasických i  moderních světových jazyků pětatřicet arabských nářečí. Své životní 
dílo – souhrn prací o Arábii – vydal v angličtině v letech 1926 až 1928. Publikoval řadu 
popularizačních děl, zabýval se i moderními dějinami Orientu. V  letech 1929 až 1932 
vydal zjednodušené verze svých cestopisů v osmi svazcích česky a z podnětu prezidenta 
Masaryka začal vydávat řadu Dnešní Orient, poslední svazek, věnovaný Francouzské 
severní Africe, již nedokončil.

Musilova vědecká práce na poli arabistiky dosáhla velkého mezinárodního uznání. 
Profesor Musil byl členem většiny evropských vědeckých společností. V roce 1936 ode‑
šel do důchodu na svůj statek v Otrybech u Českého Šternberku, kde zemřel 12. dub‑
na 1944.   Josef Pala

Poslední vůle kardinála Berana je naplněna,  
jeho ostatky leží ve svatovítské katedrále

Po bezmála 50 letech po odchodu kardinála Josefa Berana na věčnost se napl‑
nila jeho poslední vůle, totiž přání vrátit se zpět do vlasti. Uložením jeho ostatků 
23. dubna 2018 do kaple ve svatovítské katedrále se završil proces repatriace exilo‑
vého pražského arcibiskupa.

Místem odpočinku kardinála Josefa Berana se stala kaple rodu Bartoňů z Dobenína 
ve svatovítské katedrále, jinak zvaná také kaple svaté Anežky. Uložení ostatků proběhlo 
v závěru mše svaté k svátku spolupatrona katedrály svatého Vojtěcha, jehož lebka byla 
během homilie vystavena.

Tím byl završen proces repatriace, který iniciovalo Arcibiskupství pražské. O pře‑
vezení ostatků kardinála Berana do vlasti rozhodl papež František počátkem letošního 
roku.   (apha)
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Snímek Jakub Šerých (Člověk a víra)

AKTUALIT Y

Velehradská mediální pouť povzbudila novináře  
i poutníky k hledání pravdy a šíření dobré zprávy

Poprvé na Velehradě a poprvé s doprovodným programem ve formě přednášek 
i her pro děti se v sobotu 12. května 2018 uskutečnila pouť křesťanských médií. Mši 
svatou v předvečer Světového dne modliteb za sdělovací prostředky, který připadá 
vždy na sedmou neděli velikonoční, jako hlavní celebrant slavil pomocný biskup 
olomoucký Mons. Josef Nuzík.

„Den modliteb za sdělovací prostředky můžeme nejlépe slavit projevem vděčnosti 
vám všem, kdo v médiích pracujete, i vám, kdo jste je přijali za svá,“ upozornil ve své 
homilii biskup Nuzík a zmínil i vděčnost za to, že žijeme v době umožňující svobodné 

fungování médií.
Připomenul pak slova papeže Fran‑

tiška z  jeho poselství ke dni sdělovacích 
prostředků, že novinář má být novinářem 
míru. „Nemá svět idealizovat a vyhýbat se 
vážným problémům, ale svou práci musí 
vnímat jako službu lidem a předávat dob‑
ré poselství,“ připomenul biskup Nuzík. 
Úkolem novináře je podle něj rozkrývat 
skrytý význam událostí a odhalovat jejich 
pozadí. „Proto se za vás novináře modlí‑
me. Dnešní dobu provázejí falešné zprá‑
vy, které není možné zastavit, a  jediná 
strategie je nejít cestou senzace.“

Tento úkol je přitom podle něj spo‑
lečný všem lidem. „Každý z  nás přináší 
vlastní zpravodajství, a  když se vracíme 
z práce, návštěvy nebo z kostela, referu‑
jeme o tom,“ řekl a dodal: „Všechna média 
mají mít za cíl formovat člověka, zapalo‑
vat láskou k  dobru. Modleme se, aby to 
dokázal každý z nás.“

Na téma falešných zpráv a  poznání 
fungování médií se pak zaměřil i dopro‑
vodný program.

Na své si ale přišly i děti, pro které připravili soutěžní hru v okolí Velehradu pracov‑
níci sociální sítě Signály.cz. Dospělí návštěvníci se pak mohli zaposlouchat do vystou‑
pení písničkáře Petra Hudce a pro všechny byly připraveny stánky představující činnost 
širokého spektra křesťanských médií.   František Jemelka

Možnost poslechu nahrávek nedělního čtení
Rok milosrdenství přinesl lektorům Božího slova a  jejich službě po čtrnác‑

ti letech práce jeden významný plod, a  tím je příprava nahrávek nedělního li‑
turgického čtení pro poslech prostřednictvím internetu na webových stránkách  
(www.kulturaslova.cz). Spolu s nahrávkami jsou zde k dispozici všechny nedělní 
texty, u kterých je odkaz na komentáře Českého katolického biblického díla.

Nahrávky jsou pořizovány pod vedení MgA. Martiny Pavlíkové, pracovnice Cent‑
ra pro kulturu Arcibiskupství olomouckého, a interpretačně se na nich podílejí lektoři 
Božího slova a kněží různých farností. První a druhé čtení je nahráno ve třech interpre‑
tačních verzích, v mužském i ženském hlasu, evangelium pak načítá kněz a má jednu 
interpretační podobu. Nahrávání se uskutečňuje na základě modlitby a všichni, kteří 
prostřednictvím internetu těmto nahrávkám Božího slova naslouchají, se k této modlit‑
bě připojují a tvoří tak široké společenství Božího slova.

Význam poslechu nahrávek spočívá v tom, že zde máme možnost se znovu a znovu 
učit pozornému naslouchání, co říká Boží slovo mé osobě. Dalším krokem potom je živé 
setkání nad texty nedělní liturgie ve společenství Božího slova.

Přijměte tedy srdečné pozvání do širokého společenství Božího slova! Udělejte si 
15 minut čas a od středy večera se můžete zaposlouchat do textů nedělního liturgického 
čtení a lépe se tak připravit na společné slavení nedělní mše svaté.

 Martina Pavlíková

Lektoři Božího slova  
a jejich služba

Že lektoři Božího slova v olomouc‑
ké arcidiecézi tuto svou službu ve far‑
nostech opravdu žijí se jasně a viditelně 
ukázalo během prvního pololetí tohoto 
roku.

Děkanáty Konice a Šternberk z vlastní 
iniciativy a  potřeby, po domluvě děkana 
a farářů děkanátu, vznesly žádost na Arci‑
biskupství olomoucké, aby se u nich usku‑
tečnil vzdělávací kurz pro lektory. A sku‑
tečně, během prvního pololetí proběhl 
v  obou děkanátech celý kurz o  čtyřech 
částech (doc.  P.  Petr Chalupa: Úvod do 
Písma svatého; MgA.  Martina Pavlíková: 
Kultura řeči – teoretická a praktická část; 
Mons. Josef Hrdlička: Duchovní rozměr 
lektorské služby – slavnostní závěr).

Konický děkanát uzavřel „Kurz čte‑
ní Božího slova v  liturgii“ v  pastoračním 
centru v  obci Luká, a  to vskutku radost‑
ně a  důstojně. Opravdovou slavnostnost 
vnesla do posledního setkání účast eme‑
ritního pomocného biskupa Mons. Josefa 
Hrdličky a jeho závěrečná přednáška pro 
lektory. Otec biskup Josef svými slovy 
všechny přítomné zapaloval a povzbuzo‑
val. Mimo jiné řekl: „Vždyť kromě kněze 
také prostřednictvím lektora a jeho hlasu 
sám Bůh mluví k lidem a dotýká se jejich 
sluchu, rozumu i srdcí… Proto tato služba 
vyžaduje živou víru, zbožnost, obětavost, 
věrnost církvi a  především hlubší zájem 
o Boží slovo a připravenost pro toto po‑
slání.“ Celý kurz byl zakončen mší svatou 
v  místním kostele sv.  Jana Křtitele, kde 
všichni absolventi kurzu obdrželi osvěd‑
čení z  rukou děkana P.  Milana Ryšánka 
a podali si ruku s Mons. Josefem Hrdlič‑
kou, který je s  požehnáním vyslal hlásat 
slovo Boží. „Tento kurz byl pro mě zásad‑
ní a  výrazně mě posunul jak pro službu 
lektora, tak i lidsky,“ řekla jedna z účastnic 
kurzu a její slova potvrzovali i další účast‑
níci.

Stejně tak proběhl závěr kurzu i  pro 
děkanát Šternberk, odehrál se slavnostně 
v otevřené náruči sester klarisek v kostele 
jejich kláštera sv. Anežky České.

A  na závěr pozvání pro všechny zá‑
jemce o  lektorskou službu v  děkanátu 
Valašské Meziříčí. Na podzim letošního 
roku organizují lektoři tento vzděláva‑
cí kurz na dvou místech děkanátu, a  to 
v Kelči a v Zašové a přilehlém okolí. Slav‑
nostní závěr bude potom na jednom mís‑
tě, společný pro všechny účastníky. Více 
informací bude k nalezení na www.ado.cz 
a dále na www.kulturaslova.cz, kde je také 
nabídka.  Martina Pavlíková
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Věžička se vrátila  
na střechu olomoucké  

radnice, ukrývá i medaile 
z arcibiskupství

Vyzdvižením na střechu radnice 
byla 17. dubna 2018 dokončena finální 
fáze renovace věžičky, která zdobí stře‑
chu olomoucké radnice nad orlojem. 
Do přibližně desetimetrové věžičky při‑
tom o několik dní dříve vložili zástupci 
města tři kovové tubusy s archivními 
i  novodobými dokumenty a  artefakty 
a součástí tohoto poselství pro budou‑
cí generace jsou také tři medaile z olo‑
mouckého arcibiskupství.

Olomoucké arcibiskupství poskyt‑
lo pro uchování ve věžičce tři medaile. 
Pamětní medaili vydanou u  příležitosti 
svatořečení Jana Sarkandera v  Olomouci 
roku 1995 a používanou také k oceňová‑
ní zasloužilých diecezánů vytvořil aka‑
demický sochař Otmar Oliva. Jednu její 
stranu tvoří hlava z  profilu a  text MAR‑
TYR JOANNES SARCANDER, na zad‑
ní straně je pak nápis CANONIZATIO 
OLOMUCII MCMXCV. Pamětní medaili 
cesty papeže sv.  Jana Pavla  II. do České 
republiky v  roce 1995 vytvořil Loredana 
Pancotto a zdobí ji jednak busta Jana Pav‑
la  II. s  textem IOANNES PAULUS PP. II 
a zezadu pak Panna Maria, Matka církve 
a  text PRAHA, OLOMOUC 20. – 22. V. 
1995 MATER ECCLESIAE. Intronizač‑
ní medaili k  20. výročí arcibiskupa Jana 
Graubnera vyrobil akademický sochař 
Karel Zeman. Je na ní vyobrazen jednak 
arcibiskup Graubner s  osobním erbem 
a  textem JAN GRAUBNER ARCIBIS‑
KUP OLOMOUCKÝ / METROPOLITA  
MORAVSKÝ, na zadní straně pak jsou re‑
liéfy poutích bazilik na Svatém Hostýně, 
Svatém Kopečku u Olomouce a Velehradě 
i reliéf olomoucké katedrály sv. Václava.

 (ado)

Mešní intence misionářům
Pokud chcete smysluplně pomoci 

kněžím v  misiích, můžete nechat od‑
sloužit mši svatou na svůj úmysl v mi‑
sijních krajinách. Psaný text úmyslu 
se nepředává. Mše svaté jsou slouženy 
na úmysl, které zná Bůh a osoba, která 
intenci věnovala. Mešní intence je v mi‑
sijních krajinách často jediný způsob 
příjmu, protože kněz nedostává žádný 
plat a musí si vystačit z darů dobrodinců.

Adresa: Papežská misijní díla, Na Kro‑
páčce 30/1, 500 03 Hradec Králové

Číslo účtu: 72540444/2700; variabilní 
symbol: 321; specifický symbol: členské 
číslo (pokud máte). Do zprávy pro příjem‑
ce uveďte počet intencí. Pro opravdovou 
pomoc je dobré na jednu intenci přispět 
částkou alespoň 250 Kč. Za jakoukoli po‑
moc upřímně děkujeme.  (pmd)

Studentský Velehrad 2018
Vysokoškolské katolické hnutí ČR pozvalo všechny studenty vysokých škol a mladé 

pracující od 19. do 22.  dubna na Velehrad. Letošní ročník nabídnul společné slavení 
eucharistie, přednášky, setkání v diskuzních skupinkách a večerní programy. Tematicky 
byly akce zaměřeny na otázku odpovědnosti a důležitosti jejího přijetí v životě každého 
člověka.   (ado)

Znovuobnovená kaple nad Bzencem – obnovená  
dominanta města

Nad Bzencem se po sedmdesáti letech znovu rýsuje bývalá dominanta – obno‑
vená kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána, která byla poničena koncem druhé světové 
války. Slavnostně byla otevřena v sobotu 5. května 2018. Jen o několik dní dříve, 
1. května, se do kaple vrátil také kříž, který byl několik posledních desetiletí uložen 
v kapli sv. Antonína nad Blatnicí. Při pěší pouti jej sem donesli blatničtí farníci se 
svým farářem P. Zdeňkem Stodůlkou.

Na začátku slavnosti místní starosta Pavel Čejka vzpomněl její historii: „Kapli v roce 
1915 zasáhl blesk, který zapálil střechu. Opravdová pohroma ale přišla až s koncem vál‑
ky, kdy ji vybombardovali ustupující Němci. Nejprve jsme prohledávali okolí a hrozilo, 

že najdeme nevybuchlou 
munici. Nikomu se ale nic 
nestalo.“

Po úvodním slovu sta‑
rosty následovaly krátké 
pozdravy dalších význam‑
ných hostů, mezi nimiž 
byla senátorka a  starostka 
Ratíškovic Anna Hubáč‑
ková a olomoucký emerit‑
ní pomocný biskup Mons. 
Josef Hrdlička, který kapli 
požehnal. Následoval pak 
bohatý kulturní program 
na náměstí Míru.

Výstavba znovuobnovené bzenecké kaple trvala necelý rok. Celkové náklady na její 
obnovu dosáhly šestnácti milionů korun. Většinu částky pokrylo město, na výstavbu 
však přispívali i lidé.   Pavel Skála

Kardinál Dominik Duka bude z rozhodnutí papeže dál 
pražským arcibiskupem

Papež František vyzval 9. května 2018 pražského arcibiskupa kardinála Domi‑
nika Duku, OP, aby pokračoval ve své funkci, dokud nebude stanoveno jinak. Dopis 
od Apoštolské nunciatury, který je odpovědí na Dukův rezignační dopis, zveřejnilo 
na svém webu pražské arcibiskupství. Dominik Duka v den svých 75. narozenin, 
26. dubna, poslal papeži svůj rezignační dopis tak, jak to musejí učinit všichni bis‑
kupové po dovršení tohoto věku.

„Z pověření Kongregace pro biskupy je mi ctí Vám oznámit, že Svatý otec přijal Vaši 
rezignaci na úřad pražského arcibiskupa a vyzývá Vás, abyste pokračoval ve svém úřadu 
‚donec aliter provideatur‘ (dokud nebude stanoveno jinak),“ stojí v dopise z Vatikánu.

 (apha)

Snímek Zbyněk Šišpera (Člověk a víra)

Snímek Vojtěch Hlávka (Člověk a víra)
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V maďarském Vácu si 
připomněli olomouckého 
kanovníka, který povznesl 

místní diecézi
Třísté výročí jmenování svého bis‑

kupa Michaela Friedricha von Althanna 
oslavili v severomaďarském městě Vác. 
Dvoudenních oslav (11. a 12. května) se 
zúčastnil také olomoucký pomocný bis‑
kup Mons. Antonín Basler jako zástup‑
ce olomoucké metropolitní kapituly, 
jejímž členem byl Althann před svým 
jmenováním do Vácu.

„Jmenováním Michaela Friedricha 
von Althanna biskupem města a  diecéze 
Vác, které ovšem byly po dlouhém obdo‑
bí turecké nadvlády zcela zničeny, se roku 
1718 začala mimořádně rychlá a úspěšná 
obnova diecéze. Pozoruhodné je, že ten‑
to šlechtic a pozdější kardinál byl předtím 
také kanovníkem olomoucké kapituly.  

Na konferenci zaznělo, že ono rychlé ob‑
novení diecéze se podařilo i  díky tomu, 
že biskup Althann přenesl do své diecéze 
způsob řízení, s jakým se seznámil v Olo‑
mouci,“ upozornil biskup Basler.

Oslavy ve městě, které leží severně 
od Budapešti, zahájila v pátek 11. května 
konference a po ní koncert. „Na druhý den 
dopoledne jsme v místní katedrále Panny 
Marie Nanebevzaté slavili bohoslužbu 
a po ní se průvodem vydali k obnovené‑
mu althannovskému kříži vedle katedrály,“ 
popsal biskup Basler. Po požehnání kříže 
se průvod odebral do rozlehlé krypty pod 
katedrálou k  hrobům biskupů, kde jako 
projev vděčnosti položil k hrobu kardiná‑
la Althanna věnec současný diecézní bis‑
kup Mikuláš Beer, dále přítomní přísluš‑
níci rodu Althannů a také biskup Antonín 
Basler jako zástupce Metropolitní kapitu‑
ly u sv. Václava v Olomouci.

 Jiří Gračka

V arcibiskupském paláci vznikne městské infocentrum
Spolupráce olomouckého arcibiskupství s  městem Olomoucí, díky níž si lidé 

například mohou prohlédnout některé kostely pod vedením průvodce, dostalo 
další konkrétní podobu. V  arcibiskupském paláci bylo na konci dubna otevře‑
no informační centrum města a  své služby bude návštěvníkům nabízet po celou  
turistickou sezonu.

Projekt „Průvodcovské služby a pobočka Informačního centra Olomouc v arcibis‑
kupském paláci“ připravilo Centrum pro kulturu Arcibiskupství olomouckého ve spo‑
lupráci s  oddělením Informační centrum statutárního města Olomouc. Infocentrum 
v paláci funguje od pondělí do soboty od konce dubna do 30. září 2018 vždy od 10 do 17 
hod. Turisté zde najdou základní propagační materiály města a suvenýry nebo mohou 
využít nabídky k prohlídce historických sálů rezidence.

„V olomoucké části zvané Předhradí se nacházejí nejvýznamnější turistické atrak‑
tivity města, jako například katedrála sv. Václava, trojice Arcidiecézní muzeum, Vlas‑
tivědné muzeum a  Muzeum umění anebo i  samotný arcibiskupský palác. Otevření 
pobočky městského infocentra v této strategické lokalitě rozšíří nabízené služby v ob‑
lasti cestovního ruchu,“ říká vedoucí arcidiecézního Centra pro kulturu Martin Kučera 
a dodává: „Dalším cílem je umožnit prohlídky paláce zdarma ve vybraných dnech, jako 
je Muzejní noc, Noc kostelů nebo Dny evropského dědictví.“ Přidanou hodnotu podle 
něho představuje také to, že na rozdíl od mnoha dalších olomouckých památek bude 
díky této službě arcibiskupský palác nově otevřen i v pondělí.

„Jako arcibiskupství cítíme velkou odpovědnost za uchování odkazu našich před‑
chůdců a zároveň považujeme za důležité zpřístupnit toto kulturní bohatství lidem. Už 
před sedmi lety jsme proto veřejnosti otevřeli arcibiskupský palác a jeho historické sály. 
Otevřením městského informačního centra chceme jednak posílit stávající spolupráci 
s městem Olomouc a zároveň rozšířit služby, které v biskupské rezidenci nabízíme ná‑
vštěvníkům a turistům,“ uvedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner.  Jiří Gračka

Ve světě krmí přes milion dětí, poutí na Svatém Hostýně 
teď zahájili působení v ČR

Dát dětem jedno jídlo denně tam, kde se vzdělávají, znamená zajistit jim lepší 
budoucnost. S touto prostou myšlenkou pomáhá ve světě už více než 16 let hnutí 
Mary’s Meals. Požehnání pro svou činnost v České republice si 8. května 2018 přišli 
vyprosit na Svatý Hostýn.

„Když se díváme očima víry, věříme, že můžeme učinit svět krásnější. Utrpení pro‑
bouzí mnoho dobrých sil, z oběti povstává naděje,“ upozornil ve své homilii hlavní ce‑
lebrant poutní mše svaté na Svatém Hostýně Mons. Vojtěch Šíma. Sešli se zde také čle‑
nové a příznivci Mary’s Meals, kteří tak zahájili působení oficiální české pobočky tohoto 
hnutí. To dnes pomáhá v 17 zemích rozvojového světa a poskytuje zde jídlo více než 1,25 
milionu školáků.

„Počátky tohoto hnutí, které 
se už v  názvu odkazuje k  Pan‑
ně Marii, sahají do Medžugorje, 
a právě tam se s ním už dřív se‑
známili i  mnozí čeští poutníci. 
Díky jejich pomoci se mimo jiné 
už delší dobu financuje jedna ško‑
la na severu afrického Malawi,“ 
říká Karel Nečesal z české poboč‑
ky mezinárodního hnutí, které 
má svou centrálu ve Skotsku.

Jeho samotného prý nejví‑
ce oslovila představa, že i jeden 
člověk tu zmůže hodně. „Zajis‑
tit roční stravování jednoho dítěte v rozvojové zemi vyjde na asi 400 Kč a tato úžasně 
nízká částka je možná díky tomu, že se opíráme o dobrovolnickou pomoc jak při shánění 
peněz ve vyspělých zemích, tak při samotné přípravě jídla,“ upozorňuje Nečesal.

Česká pobočka se podle něj chce v nejbližších letech zaměřit především na propa‑
gaci a získávání dalších dobrovolníků. „V prvních letech chceme především sdělovat, že 
tato krásná myšlenka dorazila do České republiky. Počítáme s přednáškami, charitativ‑
ními koncerty nebo sportovními akcemi a chceme lidem rozdávat knihu, kterou sepsal 
zakladatel Mary’s  Meals, Magnus MacFarlane ‑Barrow. Ten bude také hostem letošní 
Katolické charismatické konference v Brně, kde vystoupí v pátek 13. července od 19.30 
hod. v pavilonu F,“ říká Nečesal.

Podrobné informace o působení Mary’s Meals u nás i ve světě lze v češtině najít na 
webu: www.marysmeals ‑podporovatele.cz  Jiří Gračka
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Stalo se již tradicí, že při arcidiecézní pouti k sv. Janu Sarkanderovi pře-
dává olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner „Děkovné uznání“ a me-
daili sv. Jana Sarkandera zasloužilým farníkům z olomoucké arcidiecéze, 
kteří byli na toto vyznamenání navrženi duchovními správci farností za 
aktivní a nezištnou pomoc ve svých farnostech.
Při letošní pouti ocenil moravský metropolita práci 55 zasloužilých farní-
ků z naší arcidiecéze, kterým osobně poděkoval 5. května 2018 v kated-
rále sv. Václava v Olomouci.

Ocenění zasloužilých farníků

Manželé Ludmila a Alois Němcovi z farnosti Chudobín
Manželé Emílie a Antonín Burgetovi z farnosti Konice
Manželé Ludmila a František Miklovi z farnosti Buchlovice
Manželé Ludmila a Jaroslav Zendulkovi z farnosti Velká Bystřice
Manželé Marie a Antonín Uherkovi z farnosti Prakšice
Josef Vlk, Prakšice
František Kovář, Prakšice
Anna Králíčková, Velká Bystřice
Božena Demlová, Zlechov
Drahomíra Gabrielová, Zlechov
Marie Hýblová, Svébohov
Marie Tomášková, Svébohov
Marie Švédová, Klášterec
Tomáš Martiňák, Klášterec
Jana Nováková, Olomouc‑Hodolany
Anežka Nováková, Olomouc‑Hodolany
Jan Ruman, Olomouc‑Hodolany
PhDr.  Ludmila Nováčková, Olomouc (Svatý Václav)
Josef Janiš, Olomouc (Svatý Václav)
Ludmila Graubnerová, Olomouc (Svatý Václav)
Milan Studenka, Slavičín
Svatopluk Dulík, Slavičín
Anna Kuželová, Slavičín
Josef Pěnička, Olomouc‑Hejčín
RNDr. Jan Frydrych, Olomouc‑Hejčín
Ludmila Soukeníková, Dolní Němčí
Anna Matelová, Bílavsko
Marie Juřicová, Bílavsko
Marie Vybíralová, Prusinovice
Ladislava Mlčáková, Prusinovice
Drahomíra Pumprlová, Prusinovice
Jana Tomšíčková, Svitavy
Jindřiška Sejkorová, Svitavy
Marie Jansová, Svitavy
Janina Lustyková, Svitavy
Marie Indráková, Tovačov
Ing. Zdenka Skaličková, Kroměříž (Panna Maria)
Josef Kapounek, Kroměříž (Panna Maria)
Otto Moudrý, Kroměříž (Panna Maria)
Jana Bodláková, Břest
Ludmila Skřebská, Kyselovice
Miroslav Pavelka, Ostrožská Lhota
Ludmila Bartoňková, Ostrožská Lhota
Eva Strommerová, Bojkovice
Jiří Milička, Nezdenice
Ludmila Krystková, Bohdíkov
Zdeněk Kvasnica, Otrokovice
Anna Rafajová, Otrokovice
František Římský, Bohuňovice
Josef Římský, Bohuňovice

Spuštěna česká verze  
Vatican News

Ve Vatikánu byla 4.  5.  2018 uvede‑
na do provozu česká verze oficiálního 
zpravodajského webu Apoštolského 
stolce: www.vaticannews.va/cs.html, za 
jehož obsah zodpovídá česká redakce 
Vatikánského rozhlasu stejně jako za 
původní stránky www.radiovaticana.cz, 
spravované již šestnáctým rokem, za 
nemalé pomoci sponzorů a  dobrovol‑
níků, Českou provincií Tovaryšstva 
Ježíšova. Nadále budou aktualizovány 
i tyto starší stránky, dokud se technic‑
ky nedořeší dostupnost jejich obsahu 
z nového webu.

Forma, tedy vzhled a  strukturace ob‑
sahu je pro všechny jazyky a kulturní ob‑
lasti stejná. Vatican News se tematicky dělí 
do čtyř kategorií: Papež, Vatikán, Církev 
a  Svět. Obsahuje také Podcast s  každo‑
denním rozhlasovým pořadem ve formátu 
mp3, který je archivován dva týdny a pře‑
bírá jej do svého vysílání Radio Proglas.

Přínosem nového webu je možnost 
sledovat přímé audiovizuální přenosy, 
a to ze středečních generálních audiencí, 
nedělních poledních promluv (Angelus, 
Regina Caeli), veřejných vystoupení, ital‑
ských i  zahraničních pastoračních cest 
papeže. Mnohá papežská vystoupení ve 
spolupráci s Vatikánským rozhlasem pře‑
náší televize Noe.

 (www.radiovaticana.cz)

Rekonstrukce kaple 
sv. Anny v Olomouci

Největší rekonstrukcí v novodobých 
dějinách prochází v těchto dnech kaple 
sv. Anny v Olomouci, která je součástí 
olomouckého hradu a dříve sloužila na‑
příklad jako místo pro volbu olomouc‑
kých biskupů a arcibiskupů.

V  celé kapli je postavené lešení. Při‑
dělávaly se nové vitráže a také nová okna. 
Kromě stavebních prací tady probíhají 
také práce restaurátorů. Rozebrán byl na‑
příklad mramorový oltář, který je restau‑
rován v dílně. Celková oprava kaple bude 
stát 17 milionů korun. Pro veřejnost bude 
otevřena v  roce 2020 a  stane se součástí 
prohlídkové trasy katedrálou sv.  Václava 
v Olomouci a Přemyslovským palácem.

 Josef Pala
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Duchovní život – Klekání v kostele od Anny Němcové jako po‑
zvánka k modlitbě a tradičně netradiční Babiččina teologie na 
téma Trollové a Jitky Hosanny Štěpánkové. MUDr. Jitka Krau‑
sová představuje patrona závislých a jejich rodin, ctihodného 
Matta Talbota.
Chybět nebudou hodnotné texty ostatních pravidelných přispě‑
vatelů, recept na Zvěřinovu letní polévku, pozvánky na připra‑
vované akce a tipy na zajímavé knihy.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: 
Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, 
tel. 587 405 250, e ‑mail: rodinnyzivot@arcibol.cz

Víkendové pobyty pro prarodiče s vnoučaty
Termín víkendu: 22. až 24. června, Svatý Hostýn
Termín víkendu: 21. až 23. září, Újezd u Uničova
Bližší informace: Mgr.  Markéta Matlochová, tel. 587 405 250, 
720 110 750, e ‑mail: matlochova@arcibol.cz, 

Letní pobyt pro ženy
Termín: 25. až 29. července, Velké Losiny 
(www.penzionbrnenka.cz)
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel. 720 110 750, 
587 405 250‑1, e ‑mail: reznickova@arcibol.cz

Příměstský tábor pro prarodiče s vnoučaty
Termín: 13. až 17. srpna, Římskokatolická farnost Svatý Kope‑
ček u Olomouce
Bližší informace: Mgr.  Markéta Matlochová, e ‑mail: 
matlochova@arcibol.cz, tel. 587 405 250, 720 110 750

Poradenství
Manželské, rodinné i osobní poradenství – Mgr. Marie Linhar‑

tová
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

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká nelehkého, nicméně 
velmi aktuálního tématu – závislostí.
Pohledem církve – MUDr. Jitka Krausová nahlíží na problema‑
tiku závislosti z pohledu vědy i víry a zkoumá její kořeny v mo‑
derní společnosti.
Rozhovory – hluboká osobní svědectví lidí, kterým démon zá‑
vislosti zasáhl do života. Matka vyrovnávající se se závislostí 
syna na drogách a vyléčený gambler otevřeně hovoří o svých 

zkušenostech se závislos‑
tí, uzdravením a hledáním 
Boha.
Téma – jak život dnešních 
rodin ovlivňují všudy‑
přítomné moderní tech‑
nologie a jak coby rodič 
ustát nápor internetu, 
facebooku a youtuberů? 
Inspirujte se v příspěvku  
P. Libora Všetuly.
Vztahy a  v ýchova – 
úsměvné zamyšlení nad 
tím, že každý den je plný 
drobných zázraků, a že ne 
všechny závislosti musí 
být nutně špatné, si pro 
vás připravili Luboš Nágl a 
Magdalena Strejčková.

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 po‑
hledu biblistiky provede paulínka Anna Mátiková, bude Boží 
království v životě katechety. Těšit se můžete také na tvořivou 
činnost, modlitbu tancem, společenské večery a mnoho dalšího. 
Přihlášky: e ‑mail: katecheti@arcibol.cz

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 
diskusi.
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 ‑mailové 
adrese: 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.
Ústředním tématem kongresu bude Misijní dimenze církve. 
Kongres je příležitostí pro rozšíření odborných znalostí, pro 
načerpání inspirace do další služby a především je to možnost 
setkání a výměny zkušeností mezi „kolegy“. Bude možné se zú‑
častnit také praktických seminářů a k zakoupení nebo k inspira‑
ci budou tematické knihy, pomůcky a další užitečné materiály za 
zvýhodněné ceny.
Konkrétnější informace o programu budou postupně zveřejňo‑
vány na webových stránkách: www.cirkev.cz/katecheze a zde je 
možné také přihlašování.
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Přehled velehradských akcí v červnu
Dny slovanské kultury
 Sobota 2. června od 16.30hod. / VDCM – Sál T. Špidlíka
 Přednáška s biblickou tematikou; na mši od 18 hod. vystou‑

pení hostů ze Srbska a Lužice
Víkend otevřených zahrad
 Sobota 9. a neděle 10. června / zahrady bývalého kláštera
 Možnost komentovaných prohlídek s doprovodným progra‑

mem
Pouť děkanátů Kroměříž a Holešov
 Sobota 16. června od 15 hod. / poutní areál
 V rámci pouti se uskuteční přednáška Podněty pro duchovní 

život od papeže Františka
Varhanní koncert
 Neděle 24. června od 16.30 hod. / bazilika
 Varhanní koncert k poctě sv. Jana Boska, zahraje Jiří Kovář
Více informací: www.velehradinfo.cz

Pouť do kostelíčka Božího Těla nad Bludovem
Pořádá ji v neděli 3. června Římskokatolická farnost v Bludově. 
Toto památné poutní místo se nachází v lesích mezi Bludovem, 
vesničkou Hrabenov a Šumperkem. Zde se pouť k Božímu Tělu 
slaví již od roku 1553, kdy je doložena první zmínka o  tomto 
výjimečném místě.
Mši svatou v  10.30 hod. slouží olomoucký pomocný biskup 
Mons. Antonín Basler, mši svatou v  15 hod. celebruje P.  Otto 
Sekanina, v  15 hod. svátostné požehnání. Bude připraven do‑
provodný program pro děti i dospělé. Stánky nabídnou tradiční 
produkty lidových řemesel. Zisk z prodeje občerstvení bude vě‑
nován na rozvoj tohoto poutního místa.

Pouť zdravotníků na Svatém Hostýně
Osmá pouť lékařů, zdravotních sester, nemocničních kaplanů 
a dalších pracovníků ve zdravotnictví a všech lidí dobré vůle se 
uskuteční na poutním místě Svatý Hostýn v  sobotu 9. června. 
Mši svatou 10.15 hod. slouží pomocný biskup ostravsko‑opav‑
ský Mons. Martin David. Na mši svatou bude navazovat Cesta 
světla, kterou povede Mons. Bohumír Vitásek, biskupský dele‑
gát pro pastoraci nemocných v olomoucké arcidiecézi.

Zpívejme Panně Marii a jejím dětem
Čtvrtá pouť schol a scholiček se koná na Svatém Hostýně v so‑
botu 16. června. Poutní mši svatou v 10.15 hod. bude celebrovat 
P. Ing. Jiří Šolc, SJ, místní duchovní správce. Společná přehlídka 
všech zúčastněných schol se uskuteční od 13.30 hod. ve svato‑
hostýnském amfiteátru.
Vaše přihlášky a informace: e ‑mail: valasskanadace@centrum.cz

Pouť autoveteránů
Pátá pouť klubů a přátel historických vozidel se koná na Svatém 
Hostýně v sobotu 16. června. Mši svatou v 11.30 hod. bude cele‑
brovat P. Ing. Jiří Šolc, SJ, místní duchovní správce.

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.

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

Za nebeskou branou 
Duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská 
zvou členy Matice svatohostýnské a poutníky na duchovní kon‑
cert Za nebeskou branou II. (od svaté Máří do Tří králů) – světci 
v lidových i církevních písních, pranostikách, obyčejích, který se 
koná v neděli 2. září v 13.30 hod. v bazilice Nanebevzetí Panny 
Marie na Svatém Hostýně.

Evangelium na každý den 2019
Knížka kapesního formátu je každodenním průvodcem pro 
ty, kdo touží číst a  rozjímat evangelium v  rytmu liturgie círk‑
ve. Evangelijní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým 
komentářem. Podněty k  rozjímání 
pro rok 2019 připravila sestra Anna 
Mátiková, FSP. Evangelium dne je 
uvedeno v  plném znění. Nechybí 
však odkaz na ostatní liturgická čte‑
ní a informace o slavnosti, svátku či 
památce daného dne.
Brož., 237 str., 109 Kč
Objednávky:
Nakladatelství Paulínky, Jungma‑
nnovo nám. 18, 110 00 Praha 1, 
tel. 224 818 757, www.paulinky.cz,  
e‑mail: objednavky@paulinky.cz 

Červnový Nezbeda a Cvrček
Červnový Nezbeda mimo obvyklé rubriky přináší čtenářům 
rozhovor s biskupem Josefem Nuzíkem V lidech je mnoho dob-
rého a krásného, další povídky jako například Souhvězdí raka, 
Spolupráce a Biblická přísloví.
Červnový Cvrček učí děti ctít a zachovávat pravidla, aby vše bylo 
v pořádku.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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65letá nemocná se kaplance svěřuje: „Paní kaplanko, chtěla 
bych ještě vidět svou rozkvetlou zahrádku, ještě jednou se na‑
dechnout vůně šeříků…“ Kaplanka naslouchá přání ženy, která se 
nachází v posledním stádiu rakoviny slinivky. Ví, že není možné, 
aby pacientka ještě zavítala domů. Uvědomuje si však, že ces‑
tou do nemocnice viděla v jedné zahradě kvést šeříky. Po obědě 
se proto vydává za majitelem zahrady s prosbou o dvě větévky 
z  kvetoucího stromu, které vnesou jiskřičku naděje do závěru 
života umírající ženy. Majitel vyslechne kaplančinu prosbu a ula‑
muje pět větévek. Když kaplanka za půl hodiny vstupuje do ne‑
mocničního pokoje s kyticí, oči pacientky se rozzáří, nedočkavě 
vztáhne ruce po šeřících a vdechuje jejich omamnou vůni: „Tak 
přece jsem nedoufala zbytečně…“

Za týden se tato nemocná ptá kaplanky: „Až budu umírat, 
nechci být sama. Budete se mnou, paní kaplanko?“ Ta nemocnou 
ujišťuje: „Ano, budu s vámi, paní Aničko, budu vás držet za ruku! 
Budu vám vyprávět příběh lásky vaší a vašeho manžela a věřím, 
že ve smrti se setkáte s ním, obejme vás pevně a už se od sebe 
neodloučíte.“

„Povolání nemocničního kaplana je především záležitostí 
srdce,“ říká Marta Hošťálková, koordinátorka nemocničních kap‑
lanů v olomoucké arcidiecézi, a Mons. Bohumír Vitásek, biskup‑
ský delegát pro pastoraci nemocných v  olomoucké arcidiecézi, 
doplňuje: „Když jde nemocniční kaplan k  pacientovi, dává mu 
své srdce. Je pro pacienta a  s pacientem, naslouchá mu ušima, 
očima a především srdcem. A když od něho odchází, bere si ho 
zpět a všechnu vyslechnutou bolest a trápení odevzdává Bohu.“

Nemocniční kaplani vykonávají pastorační péči ve zdravot‑
nických, případně sociálních službách. Působí na základě pově‑
ření daného svou církví a smlouvy s nemocnicí. Nabízejí nemoc‑
ným svou službu průvodce v úzkosti, v hledání naděje a odpovědí 
na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době nemoci, umí‑
rání a smrti.

Na území olomoucké arcidiecéze k 31. prosinci 2017 půso‑
bilo 32 nemocničních kaplanů ve 26 zdravotnických a sociálních 
zařízeních, především nemocnicích, které je zaměstnávaly na 
7,18 úvazku a 5 DPP. Mimoto v těchto zařízeních působí 41 dob‑
rovolníků v pastorační péči. Arcibiskupství olomoucké zaměst‑
návalo nemocniční kaplany na 6,25 úvazku.

Nemocniční kaplani v  roce 2017 poskytli 25 345 intervencí 
/ návštěv (1 intervence je v rozsahu 5 až 30 min.) celkem 18 314 
hospitalizovaným pacientům a uskutečnili také 13 504 kontaktů / 
krátkých návštěv (1 kontakt trvá do 5 min.) u hospitalizovaných 
pacientů. Vedle toho podali celkem 10 480 svatých přijímání 

a 1 758× kontaktovali kněze kvůli zprostředkování zpovědi. Dále 
se věnují ambulantním pacientům, příbuzným pacientům a po‑
zůstalým i personálu v nemocnicích.

Webové stránky věnované práci nemocničních kaplanů v olo‑
moucké arcidiecézi mají adresu: www.ado.cz/kaplan, součástí je 
i přehled obsluhovaných zařízení.

I vy můžete udělat nemocným radost
Vážení a milí – seniorky, senioři i nesenioři!
V  únoru 2018 jsme dostali od sestry Martiny několik von‑

ných pytlíků pro pacienty na Onkologické klinice Fakultní ne‑
mocnice v Olomouci. Pytlíky byly naplněny sušenými aromatic‑
kými bylinkami. Obdarovali jsme jimi nemocné a setkali jsme se 
s úsměvy a díky. Jedna pacientka říká: „Moc vám děkuji, přinesli 
jste mi vůni z mé zahrádky.“ Druhá zase řekla: „Vůně levandu‑
le mi připomněla mou babičku, která byla laskavá a dobrá žena.  
Děkuji vám.“

Tyto pozitivní reakce nemocných nás vedou k  oslovení vás 
s prosbou o zapojení do výroby aromatických pytlíků. Nemoc‑
niční kaplani je použijí pro nemocné nebo i  jako dárek pro ne‑
mocniční personál. Věřte, že to má význam.

Můžete vyrobit celý aromatický pytlíček nebo podle svých 
možností jen ušít pytlíčky (tvořivosti se zde nekladou meze) nebo 
třeba dodat jen bylinky, protože je pěstujete nebo sbíráte, ale na 
šití nejste.

Návod:
Postačí odstřižek látky o  rozměru 18 x 15 cm, který se po 

delší straně přeloží na půl a sešije (stačí i ručně) po spodní krat‑
ší a  boční delší straně. Výzdobě se meze nekladou, stačí však 
i jednoduchá lněná látka. K vyrobenému pytlíku přiložte stužku 
k zavázání. Pokud pěstujete bylinky, můžete po jejich nasušení 
i pytlíky naplnit.

K naplnění jsou vhodné tyto:
Levandule, rozmarýn, mateřídouška, majoránka, šalvěj, me‑

duňka, máta, květ černého bezu, dobromysl, saturejka, heřmánek 
a libeček. Je vhodné přiložit lístek, čím jste sáček naplnili, kvůli 
možné alergii na některé bylinky.

Výrobou pytlíku u pacientů navodíte vůni domova, vzpomí‑
nek na dětství a především uděláte jim radost. K tvoření můžete 
připojit také modlitbu za nemocné nebo nemocniční kaplany.

Hotové výrobky můžete zaslat poštou na adresu: Nemoc‑
niční kaplani AO, Biskupské náměstí 2, 779 00 Olomouc

 Připravili nemocniční kaplani arcidiecéze olomoucké

Nemocniční kaplani slouží na šestadvaceti 
místech arcidiecéze

Svou službu průvodce v úzkosti a při hledání naděje v době ne-
moci a umírání nabízí v současné době na území olomoucké ar-
cidiecéze 32 nemocničních kaplanů a dalších 41 dobrovolníků 
v pastorační péči. Setkat se s nimi lidé mohou ve zdravotnických 
a sociálních zařízeních všech bývalých okresních měst, ale také 
v Holešově, Vizovicích, Pasece u Uničova nebo Moravské Třebo-
vé. V loňském roce přitom obsloužili více než 18 tisíc pacientů.
Naděje je jednou z nejniternějších potřeb, umožňuje člověku jít 
dál i v těžkostech a bolesti. Když se jednou Václava Havla no-
vinář zeptal, co je to naděje, dostalo se mu odpovědi: „Naděje 
není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco 
smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“
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SP OLE Č NÁ C E STA K OŽ IVENÍ C ÍRKVE ( V.)

Plenární sněm připomíná, že výrazem pastýřské služby laika je láska ve 
všech autentických podobách: v rodině, v manželství, ve světě kultury, ve 
výchově a vzdělávání, v umění, v zaměstnání, v politickém životě a v círk-
vi. (23) Vyzývá k větší účasti laiků na liturgii, katechezi i diakonii církve. 
(26) Žádá, aby finanční zajištění pastorace a odměňování i vzdělávání 
pastoračních pracovníků včetně laiků bylo chápáno jako důležitější než 
zajištění oprav a výstavby objektů. (162)
Základní aktivita křesťanských laiků je zaměřena do světa, který mají po-
svěcovat. Všichni jsou povoláni k tomu, aby spoluvytvářeli místní spole-
čenství živé církve především ve farnosti. Jen tam, kde laici budují zdravé 
křesťanské rodiny a dobře vychovávají děti, má místní církev budouc-
nost. V tom je role laiků nenahraditelná.

Snímky Leoš Hrdlička

Pastýřská služba v umění
Je typickou službou laiků. Můžeme 

zmínit řadu hudebních festivalů různých 
žánrů pořádaných pod záštitou bisku‑
pů (např.  Varhanní festival, 25 ročníků 
Podzimního festivalu duchovní hudby, 
30 ročníků Forfestu), výstavy výtvarné‑
ho umění, zvláště v  Arcidiecézním mu‑
zeu, ale i velehradské Dny lidí dobré vůle 
a programy jako měsíční Setkání u studny 
či každoroční Pěší pouť za umělce.

A jak je to s financemi,
které jsou adresovány na opravy kos‑

telů, far a  škol ve srovnání s  investicemi 
na platy pracovníků v  hlavní činnosti, 
tedy v pastoraci? Je třeba říci, že zvláště na 
opravy památek se snažíme zajistit různé 
dotace, k nimž jsou ale nutné vlastní po‑
díly. Náklady na mzdy v pastoraci jsou za‑
tím kryty částečně ze státní dotace, která 
se ovšem každým rokem zmenšuje o pět 
procent. Zbytek je ze zdrojů církevních. 
Jisté je, že počty pracovníků v  pastoraci 
stoupají a  bez jejich pravidelné formace 
by se s dobrými výsledky počítat nedalo. 
Tím také stoupají náklady na pastoraci.

  arcibiskup Jan

Zapojení laiků v liturgii
Můžeme ilustrovat na některých číslech. Kurzem lektorů Božího slova prošlo za 

14 let dva a půl tisíce laiků, z nich mnozí se účastní dalších formačních a pracovních 
setkávání. Pověření pomáhat při podávání svatého přijímání a donášet je nemocným, 
má v současnosti 480 laiků, kteří se připravili v kurzu pastoračních pomocníků, který 
obsahoval sto hodin přednášek, a každé dva roky se účastní aspoň krátkých duchovních 
cvičení.

Zapojení laiků v katechezi
V poslední době sice klesl nejen počet narozených dětí, ale i katechizovaných, ať už 

ve školách či na farách. S tím souvisí i pokles počtu katechetů, z nichž velká většina učí 
jen nějakou hodinu týdně po svém zaměstnání. V současnosti má pověření učit jménem 
církve (kanonickou misi) 273 katechetů s průměrným věkem 47 let, z nichž 50 % má 
vysokoškolské vzdělání.

Diakonie
Je především polem pro laiky. V  diecézi máme 29 Charit s  právní subjektivitou. 

Všechny vedou laici jmenovaní arcibiskupem. V téměř každé Charitě je pastorační asi‑
stent placený biskupstvím. Charita má v diecézi 1700 laických zaměstnanců. Do pasto‑
rační služby je třeba započítat nemocniční kaplany, z nich jeden je kněz, tři jsou jáhni, 
tři řeholní sestry a zbytek laici, celkem 32.

Do přímé pomoci pastoraci je třeba počítat i  odborné pracovníky v  terénu, kteří 
přebírají některé laické práce kněží. V  děkanátech máme 29 účetních a  26 techniků. 
Olomoucká arcidiecéze zřizuje 16 církevních škol. Všechny vedou laici. Centra pro mlá‑
dež a pro rodinu mají přes 30 pracovníků.
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Ze života našich bohoslovců

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT / KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

Deset let v čele Centra pro rodinný život
Pane Záboji, v květnu je to již deset let, co jste ve vedení 
Centra pro rodinný život. Můžete čtenářům krátce před‑
stavit, jak to bylo na začátku a kde se vzala děkanátní Cen‑
tra pro rodinu?
Myslím, že pravidelní čtenáři OLDINu už odpověď znají, 

protože se v každém čísle setkávají jak s naší nabídkou progra‑
mů, tak s články o tom, co se na poli rodinné pastorace podařilo. 
Přece jen bych rád zmínil, že celé spektrum aktivit, které dnes 
zasahuje od miminek po seniory, vychází z dlouhé historie cent‑
ra, která se píše od roku 1990, kdy tehdejší olomoucký arcibiskup 
František Vaňák ustanovil svým dekretem Centrum pro rodinný 
život jako první pastorační centrum. Poté vznikla další Centra: 
pro katechezi, pro mládež, církevní školství… Samozřejmě, že to 
nebyly snadné roky, nic nebylo předem nalinkováno a teprve se 
hledaly cesty, jak pomáhat manželům a rodinám v prvních letech 
svobody, ale nadšení tehdy nikomu nechybělo.

Já jsem do centra naskočil už jako do jedoucího rychlíku, to 
bylo v roce 1999. Jako čerstvý absolvent Cyrilometodějské teolo‑
gické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a ještě svobodný 
muž, jsem se v prvním týdnu po nástupu stal svědkem životem 
pulsujícího kurzu Manželských setkání v Kroměříži a nechápal 
jsem, jak tak veliká akce se stovkami účastníků může tak hladce 
běžet… Ale dnes už to chápu. Je zatím spousta dnů a týdnů práce, 
která není ani vidět, ale ukáže se až na místě při vlastní akci. Do 
tohoto všeho jsem byl svými kolegy, zejména tehdejším vedou‑
cím panem Náglem trpělivě zasvěcován. Jemu vděčím za mnohé 
a někdy si říkám, že spíše sklízím to, co ti přede mnou zaseli. To 
se týká zejména sítě děkanátních Center pro rodinu, která jsou 
unikátní nejen mezi českými a moravskými diecézemi, ale i v ev‑
ropském měřítku a mnozí nám ji závidí. Tato děkanátní centra 
začala vznikat z popudu otce arcibiskupa Jana Graubnera a jeho 
myšlenky, aby ti, kteří mají pomáhat kněžím s pastorací rodin, 
byli nablízko tam, kde rodiny žijí. A protože naše arcidiecéze je 
opravdu velká, bylo jasné, že z Olomouce ji celou obsáhnout ne‑

můžeme. Díky otci arcibiskupovi a  vstřícnosti 
otců děkanů dnes máme centra v každém děka‑
nátu. Věřím, že mnozí čtenáři znají to „své“ cen‑
trum, ale co dělají na druhém konci arcidiecéze, 
asi netuší… Tak i děkanátní Centra pro rodinu 
se liší svojí činností. Základní poslání se samo‑
zřejmě neliší… být nablízku rodinám, pomáhat 
kněžím a naplňovat pastorační plán. Ale jak se to konkrétně děje, 
to už vychází ze specifik daného děkanátu. Snad mohu čtenářům 
slíbit, že se v některých budoucích číslech OLDINu dozví, co se 
v jiných centrech odehrává právě třeba na druhém konci naší ar‑
cidiecéze, a třeba to bude i inspirací pro život v jejich farnosti.

Co je tedy náplní činnosti Center pro rodinu, zmínil jste 
pastorační plán?
Nevím, jestli by bylo čtivé, udělat teď výčet toho, co vše centra 

dělají a organizují v těch místech, kde působí. Byl by to dlouhý se‑
znam a mnohé názvy programů by neznalým nemusely nic říkat. 
Ale přece jen to základní, co se snaží všichni postupně naplňo‑
vat, obsahuje náš pastorační plán. Zmíním tedy základní okruhy 
činností:

– uvádění do vztahu k Bohu
– podpora společenství
– účast na přípravě ke svátostem
– podpora života rodin
– evangelizace
Ideál je, abychom v každém centru obsáhli všechny okruhy. 

Ale jak už jsem hovořil o specifikách různých děkanátů, tak mu‑
sím konstatovat, že ne vše se všude daří, a některé programy je 
obtížné uvést do života. Z čeho, ale myslím, můžeme mít radost, 
je to, že systém přípravy snoubenců se stále více dostává do pra‑
xe. Je to konkrétní program, na kterém se ukazuje, jak přínosně 
může fungovat spolupráce laiků a  kněží při svátostné přípravě 
věřících.  Markéta Matlochová

Víkend s mentory
Na čtvrtou neděli velikonoční, neděli Dobrého pastýře, jsme ze semináře znovu vyjeli na praxi do farností našich mentorů (kněží 

určených pro posílení pastorační formace nás bohoslovců), abychom viděli život diecézního kněze v praxi. A ani tentokrát jsme se ne‑
vraceli zpět zklamáni. Každý mentor má svůj vlastní styl, jakým 
bohoslovce uvádí do života farnosti. Můj mentor mě tentokrát 
především bral na mše svaté a na pastorační rozhovory, také na 
rozhovory úplně běžné. Z akcí farnosti jsem se mohl zúčastnit 
výletu pro prvokomunikanty a jejich rodiče, nebo přípravy na 
svátost manželství. Podstatnou část praxe pro mě tvořily roz‑
hovory přímo s mentorem, při nichž jsem se ho mohl ptát, co 
řeší a jak to řeší, a on naopak mohl reagovat na mě a můj pobyt 
ve farnosti. Alespoň v  Třebíči, kde můj mentor působí, bylo 
krásné počasí, což byl zvlášť pro výlet užitečný bonus. Samo‑
zřejmě byl celý víkend velkou výzvou, kterou se mi ne vždy po‑
dařilo využít nejlépe, ale i tak jsem za něj velmi rád.

Za všechny bohoslovce mohu určitě poděkovat všem, koho 
jsme během tohoto víkendu potkali, a  to především našim 
mentorům, kteří nám věnovali svůj čas.  Jan Kříž

bohoslovec
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Ať už jsme na jakékoliv pouti života,  
občas potřebujeme zastavit

Setkávání žen probíhá už řadu let. Jsou to buď setkání jed‑
nou za měsíc v Olomouci, nebo dvakrát ročně o víkendech. Tato  
setkání vznikla původně z potřeby být více nablízku ženám, které 
v životě zažily těžkou ztrátu a jsou buď ovdovělé, nebo rozvede‑
né. Před dvěma roky se ženy rozhodly otevřít tato setkání pro 
všechny ženy, bez ohledu na životní stav a věk. Vždyť každá žena 
potřebuje prostor, kde se může cítit přijímaná taková, jaká je.  
Je zde prostor pro sdílení s druhými, účastnice si rozšiřují obzo‑
ry při přednáškách na různá témata. Snažíme se pomocí těchto 
setkání pro ženy udržovat ohýnek, k němuž si může přisednout 
každá žena, která potřebuje vydechnout a zase se nadechnout.

Letní pobyt pro ženy na cestě života  
v lázních Velké Losiny

Nejbližším setkání pro ženy je letní pobyt ve Velkých Losi‑
nách, který je určen pro ženy všech věkových skupin, vdané, svo‑
bodné, rozvedené i vdovy, které prožívají obyčejný život a zna‑
jí i  třeba problémy v rodině, v práci, s dětmi menšími nebo už 
dospělými, nebo prodělaly těžkou nemoc, zažily úmrtí někoho 
blízkého a podobné situace. Setkání bude bez dětí.

Začátek je ve středu 25. července večer, závěr v neděli 29. čer‑
vence odpoledne.

Na pobyt stačí jen dva dny dovolené a zažijete přednášky od‑
borníků, po nich schůzky v  menších skupinách se zamyšlením 
nad předneseným tématem, vycházky, kreativní dílny, táborák, 
mše svaté ve společenství žen… Po celou dobu je přítomen kněz 
i  odborníci k  možnostem individuálních konzultací. Budete 
moci prožít i čas, který si rozvrhnete podle své představy. Buď že  

Ženy na cestě života
potřebujete být více sama, v modlitbě, nebo nechat se povzbudit 
silou žen, které tam budou přítomné.

Z ohlasů z loňského setkání 
na Svatém Hostýně

Jsem moc spokojená s pobytem pro ženy na pouti života. Mně 
to moc pomohlo. Přednášky byly úžasné. Paní doktorka mně při 
rozhovoru řekla přesně to, co potřebuji, P.  Antonín měl skvělý 
humor a sloužil mši svatou vroucně a opravdově a nám obětavě, 
Vlastička a Hanka vybíraly a krásně doprovázely písničky. Ačkoli 
si na rytmické písně nepotrpím a některé doslova protrpím, ty, 
které vybraly, se mi moc líbily a dokonce oslovily. Stále mi znějí 
v uších písně Do tvých starostí, smutků, úzkostí…, nebo Naplňuj 
mě Duchem svým…

Úžasný zážitek byl ze zpěvu v  bazilice, tam se to rozléhalo 
jako ve studni. Nezapomenutelný zážitek jsem prožila na Cestě 
světla s lucerničkami: listy vzrostlých stromů nad námi se chvě‑
ly a pohled ve ztemnělém lese přes ně na nebe byl jako v krás‑
nohledu. Líbil se mi potok podél cesty, dále nad zastavením  
s  Nanebevstoupením Páně vzrostlý buk vzpínající větve k  nebi 
a nad posledním zastavením se sesláním Ducha Svatého kaštan 
se sedmičetnými listy ve tvaru jazyků.

Celý pobyt byl provázený milým úsměvem odborníků i všech, 
kteří se o nás s láskou starali.

Přijeďte poznat, jaké bude letošní setkání žen v krásném pro‑
středí lázní Velké Losiny, dobít si baterky, dozvědět se něco zají‑
mavého a vůbec užít si toho, že jsem stvořená jako žena.

Bližší informace o  setkání: Marcela Řezníčková, tel. 
587 405 251, e ‑mail reznickova@arcibol.cz

 Marcela Řezníčková
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Oslava 130. výročí  
narození arcibiskupa 
Josefa Karla Matochy  

v Pitíně
Na letošní 14. květen připadá 130. vý‑

ročí narození olomouckého arcibiskupa 
ThDr. Josefa Karla Matochy, rodáka z Pití‑
na. Z jeho životopisu i ze svědectví něko‑
lika jeho současníků, kteří ještě zde mezi 
námi žijí, víme, že si nikdy nezakládal na 
tom vnějším, že mu šlo na prvním místě 
o rozvoj víry Božího lidu.

Proto jsme se rozhodli, že jádrem 
oslav budou v  naší farnosti lidové misie, 
na ně naváže pitínská hodová mše svatá 
a další týden oslavy završí slavnostní mše 
svatá den před samotným výročím.

Lidové misie se konaly v poslední dub‑
nové dekádě. Každá domácnost ve farnos‑
ti dostala pozvánku s obrázkem arcibisku‑
pa Matochy, s  jeho biskupským heslem, 
s vysvětlením, co jsou lidové misie a proč 
se konají, a  s  programem misií. Otcové 
misionáři z  řádu sv.  Vincenta de Paul se 
snažili oslovit účastníky všech věkových 
skupin a stavů, aby si každý mohl vybrat 
to, co je pro něho a  jeho vztah k  Bohu 
vlastní. Misionáři rovněž opakovaně při‑
pomínali odkaz arcibiskupa Matochy pro 
současnou dobu. Účast byla na poměry 
malé venkovské pohraniční farnosti hoj‑
ná, možná i proto, že kromě místních se 
jich účastnilo i nemálo věřících z okolních 
farností. Do přípravy misií se aktivně za‑
pojili místní farníci, pitínská schola, obě 
scholičky, pomáhal pan starosta i  místní 
hasiči, zejména při svozu účastníků z při‑
fařených obcí a  zajišťování dalších tech‑
nických a  organizačních úkolů. Protože 
závěr lidových misií připadl na neděli po 
sv. Jiří, vzali si otcové misionáři na starost 
také mši svatou „za vítěze nad drakem“ 
(za účastníky postní iniciativy 40 dnů bez 
alkoholu), která o této neděli už tradičně 
bývá u  kaple Panny Marie na Pitínských 
pasekách – na hranici mezi Moravou 
a Slovenskem. A protože sv. Jiří byl nejen 
vítězem nad drakem, ale je také patronem 
jezdců, na závěr mše svaté požehnali mi‑
sionáři také přítomným jezdcům a koním.

Na neděli 6. května pak připadly tra‑
diční pitínské hody. Při slavnostní mši 
svaté jsme si připomněli odkaz patrona 
pitínského kostela, sv.  Stanislava, bisku‑
pa a  mučedníka, a  také odkaz arcibisku‑
pa Matochy, který je považován za ne‑
krvavého mučedníka minulého režimu.  

Návštěva studentů v Maďarsku
Základní škola Salvátor z Valašského Meziříčí se zapojila do mezinárodního projek‑

tu Unity díky Evropskému projektu Erasmus+. Až do roku 2020 se mají její žáci podílet 
na společných aktivitách, tvorbě materiálů, poznávání kultur, výměnných stážích žáků 
a na zdokonalování angličtiny spolu se školami v Anglii, Maďarsku, Slovensku a Polsku.

V dubnu se někteří žáci zúčastnili prvního výměnného pobytu v Maďarsku. Společ‑
ně s dětmi z maďarské školy ve Vésztó spolupracovali na realizaci projektového výstupu, 
kterým je výtvarné vyjádření vzájemné spolupráce. Kromě toho zažívali setkání, spolu‑
pracovali na aktivitách, poznávali památky, hráli sportovní hry, soutěžili, ochutnávali 
nejrůznější národní jídla, společně se bavili, učili se písně a tance.

V  budoucnu čeká naši školu návštěva žáků z  Maďarska, nahrávání CD s  písněmi 
jednotlivých zemí, přičemž společná píseň má být nahrána v Anglii. Rovněž se bude 
pracovat na vytvoření pexesa s konkrétními národními kulturními klenoty zapojených 
států nebo na komiksu příběhů (pohádek) typických pro každou zemi.

 Ludmila Černochová
ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí

Studenti Teologického konviktu  
na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Na začátku května zavítali na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži čtyři studenti 
Teologického konviktu v Olomouci. Tomáš Zámečník, Vojtěch Razima, Jan Pecháček 

a  František Zloch si připravili 
pro studenty 1. ročníku a  tercie 
zajímavý program, který se do‑
týkal základních hodnot a touhy 
po prožití šťastného života.

Studenti gymnázia se ve sku‑
pinkách zamýšleli nad prioritami 
ve svém životě a  ostatním pak 
prezentovali výsledky a zdůvod‑
nění pořadí jednotlivých hodnot. 
Ve druhé části programu studen‑
ti konviktu odpovídali na dotazy 

posluchačů a vyprávěli o důvodech a okolnostech svého rozhodnutí pro kněžské povo‑
lání, o svých zálibách, koníčcích a názorech na různá společenská i náboženská témata.

Beseda byla velmi podnětná a vedla studenty k zamyšlení nad smyslem naší existen‑
ce a nad prostředky k dosažení šťastného a hodnotného prožívání lidského života.

 Ing. Marie Kvapilíková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Zamýšleli jsme se také nad tím, co bylo těmto biskupům společné a čeho my bychom se 
podle jejich vzoru měli držet. Oslavy pak završila slavnostní mše svatá v neděli 13. května, 
jejímž hlavním celebrantem byl P. Dr. Jan Rajlich, OP. O hudební doprovod liturgie se stří‑
davě starala dechová hudba Záhorovjané a Pitínská scholička.  Lenka Juřenová

Pitín
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Snímek Pavel Záleský

1957 utekl s  kamarády Petrem Esterkou 
a  Vladimírem Syrovátkou poblíž Miku‑
lova přes železnou oponu do Rakouska. 
„Už tam tehdy byly dráty a minová pole. 
V  noci jsme se plížili k  hranicím. Sypali 
jsme za sebou pepř, aby nás nemohli sle‑
dovat psi pohraničníků,“ popisoval dra‑
matické chvíle, které prožíval, když mu 
bylo dvacet let. Měli štěstí, že zrovna vy‑
šel měsíc, takže v  jeho bledé záři uviděli 
a mohli přeskočit první tenký, asi signál‑
ní drát. Potom si prostříhali malý otvor 
v prvním plotě. Když zdolávali druhý plot 
s vodičem pod elektrickým napětím, pře‑
střižený drát spadl na zem a zapálil trávu. 
Ve vzduchu se objevily signální rakety. 
Přesto se jim podařilo ještě před příjez‑
dem Pohraniční stráže překročit přes čáru 
a dostat se do Rakouska. „Dozvěděli jsme 
se, že to ve stejném úseku zkoušelo asi tři‑
cet lidí a  jen nám třem se útěk do ciziny 
podařil,“ dodal otec Šupa.

Mons. Josef Šupa strávil 16  měsíců 
v uprchlickém táboře, potom se dostal do 
Ameriky. Pracoval v  továrně na foukané 
sklo, sloužil v  americké armádě. Pozdě‑
ji v  Římě vystudoval na kněze. Působil 
v  americké armádě jako vojenský kaplan 
u  letectva. Začátkem 90. let byl po dobu 
jednoho roku poradcem ministra obrany 
Antonína Baudyše a zakládal v naší armá‑
dě oddělení humanitární služby.

Během téměř dvouhodinové besedy 
odpověděl česko ‑americký kněz na celou 
řadu otázek přítomných. Hovořilo se o ži‑
votě katolíků a náboženském složení spo‑
lečnosti v USA, o náletech v Sýrii, migraci 
z  Mexika do Spojených států, o  obavách 
obyvatel z expanze islámu na evropském 
kontinentu nebo také o  vlivu některých 
miliardářů na média a  prosazování urči‑
tých utopických globalistických myšlenek.

Na závěr otec Šupa připustil, že má 
sice v Americe řadu dobrých přátel, ale že 
ho to v poslední době z důvodu mezilid‑
ských a  rodinných vztahů táhne více do 
Česka.  Mgr. Vojtěch Cekota

Zlín

Zahájení letošní sezony Otevřených bran
Na poutním místě Provodov – Maleniska byla 1. května slavnostně zahájena sezona 

Otevřených bran 2018 – projektu, díky němuž je ve Zlínském kraji od května do září 
zpřístupněno s výkladem průvodce 29 sakrálních staveb.

Farnost Provodov ve spolupráci s obcí a Zlínským krajem připravila bohatý kulturní 
program, který následoval po slavnostním požehnání návštěvníkům, poutníkům, prů‑
vodcům a všem, kdo letos vstoupí do kostelů díky Otevřeným branám.

Přítomné na poutním místě přivítal provodovský duchovní správce P. Pavel Mar‑
tinka a také uherskohradišťský děkan P. Josef Říha, který Provodovu předal pomyslnou 
zahajovací štafetu, protože vloni byly Otevřené brány slavnostně uvedeny koncertem 
v Uherském Hradišti.

Výzvu a přání, aby projekt otevíral nejen brány kostelů, ale také brány lidských srdcí 
vyslovil radní Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mlá‑
dež a sport Miroslav Kašný, který je garantem Otevřených bran.

Starosta Provodova Marek Prachař poděkoval všem, kdo se zapojili do přípravy pro‑
gramu. Během odpoledne hrála dechová hudba Provodovjané, pásmo písní a recitace 
předvedli i ti nejmenší členové folklorního souboru Leluja, sdružujícího zpěváky a ta‑
nečníky Luhačovického Zálesí, provodovské ochotnické divadlo Pro LiDi nastudovalo 
dramatizaci legendy o zázračném uzdravení vážící se k poutnímu místu a zájemci si také 
mohli prohlédnout kostel Panny Marie Sněžné s výkladem ředitelky zdejší školy Jany 
Černé a historika Jana Slováka. Zpřístupněno bylo rovněž muzeum archeologických ná‑
lezů lokality Provodov Miroslava Černého.

Děti si opekly špekáčky u  ohně na zahradě místní fary. Pěknému prvomájovému 
odpoledni přispělo i vydařené počasí.   Mgr. Helena Mráčková

Zlín

Otec Josef Šupa vzpomínal ve Zlíně  
na své životní osudy

Poučnou formu trávení části nedělního odpoledne 15. dubna si vybraly asi čtyři de‑
sítky farníků ze Zlína i vzdálenějších míst, kteří přišli do klášterní budovy Regina na 
besedu s Mons. ThDr. Josefem Šupou. Osmdesátiletý kněz, který se narodil v Mutěni‑
cích a šedesát roků žije ve Spojených státech amerických, hovořil o svých nevšedních 
životních osudech a odpovídal na dotazy posluchačů.

„Dostalo se mi velké milosti, že mi Pán Bůh pomohl přejít přes hranice,“ řekl otec 
Šupa posluchačům. Poměrně narychlo, když už po něm šla Státní bezpečnost, v červnu 

Snímek Milan Románek
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ČERVEN 2018
1. 6. pátek
 17.00 hod. • Prostějov – Svatý Kříž – mše svatá a předávání 

maturitních vysvědčení pro Cyrilometodějské gymnázi‑
um • arcibiskup Jan Graubner

2. 6. sobota
 10.00 hod. • Přerov – biřmování • biskup Antonín Basler
3. 6. neděle
 10.00 hod. • Kojetín – biřmování • biskup Josef Nuzík
 10.30 hod. • Boršice u Buchlovic – biřmování • arcibiskup 

Jan Graubner
 10.30 hod. • Bludov – patrocinium kostela • biskup Anto‑

nín Basler
 10.30 hod. • Morkovice  – mše svatá za členy pěveckého 

sboru Cantus • biskup Josef Hrdlička
4. 6. pondělí
 16.00 hod. • Kroměříž – předávání maturitních vysvědčení 

v Arcibiskupském zámku a mše svatá v Arcibiskupském 
gymnáziu • biskup Josef Nuzík

 17.15 hod. • Velehrad – mše svatá pro Historický seminář 
o P. Ignáci Stuchlém • arcibiskup Jan Graubner

5. 6. úterý
 9.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť kněží za vlastní posvěcení 

• arcibiskup Jan Graubner
7. 6. čtvrtek
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá kněží jubilantů • 

arcibiskup Jan Graubner
8. 6. pátek
 10.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

mše svatá a Te Deum pro Teologický konvikt na poděko‑
vání • arcibiskup Jan Graubner

 17.30 hod. • Slavkovice – mše svatá na zahájení Kongresu 
o Božím milosrdenství • biskup Antonín Basler

 19.00 hod. • Velehrad – Stojanov – mše svatá na zahájení 
volební kapituly pro SFŘ v ČR • arcibiskup Jan Graubner

9. 6. sobota
 10.00 hod. • Pravčice  – mše svatá k  130. výročí založení 

hasičského sboru • arcibiskup Jan Graubner
 10.00 hod. • Šumice – biřmování • biskup Josef Nuzík
 10.00 hod. • Popovice – biřmování • biskup Antonín Basler
10. 6. neděle
 10.00 hod. • Šumvald – mše svatá k 100. výročí narození 

P. Antonína Kryla • biskup Antonín Basler
 11.00 hod. • Svatá Hora  – 100. výročí korunovace sochy 

Panny Marie Svatohorské • arcibiskup Jan Graubner
 14.30 hod. • Nedachlebice – 20. výročí posvěcení filiálního 

kostela • biskup Josef Nuzík
12. 6. úterý
 Praha – Stála rada České biskupské konference • arcibiskup 

Jan Graubner

Uzavřeno k 18. 5. 2018
Změna programu vyhrazena

13. 6. středa
 16.00 hod. • Olomouc – dominikáni – děkovná mše svatá 

a  Te Deum pro Cyrilometodějskou teologickou fakultu 
Univerzity Palackého • arcibiskup Jan Graubner

 17.00 hod. • Svatý Antonínek – domácí pouť k 350. výročí 
založení Svatého Antonínka • biskup Antonín Basler

 18.30 hod. • Žarošice – pouť ke Staré Matce Boží • biskup 
Josef Nuzík

16. 6. sobota
 10.00 hod. • Potštát  – mše svatá k  700. výročí města 

• biskup Josef Nuzík
 11.00 hod. • Deštné v Orlických horách – diecézní cent‑

rum života mládeže Vesmír – mše svatá pro Ligu pár páru 
• biskup Antonín Basler

 15.00 hod. • Velehrad  – pouť za nová kněžská a  řeholní 
povolání děkanátů Kroměříž a Holešov • arcibiskup Jan 
Graubner

17. 6. neděle
 10.30 hod. • Svatý Antonínek  – mše svatá k  350. výročí 

založení Svatého Antonínka • arcibiskup Jan Graubner
 11.00 hod. • Dolní Morava – poutní mše svatá k sv. Aloisovi 

• biskup Josef Hrdlička
 13.00 hod. • Beňov – mše svatá k 700. výročí obce • biskup 

Josef Nuzík
23. 6. sobota
 9.30 hod. • Olomouc  – dóm  – jáhenské svěcení • biskup 

Antonín Basler
 10.00 hod. • Štítná nad Vláří – biřmování • biskup Josef 

Nuzík
24. 6. neděle
 9.00 hod. • Pohořelice – biřmování • biskup Josef Nuzík
 9.15 hod. • Brodek u Přerova – biřmování • arcibiskup Jan 

Graubner
 9.45 hod. • Kelč ‑Zámrsky – mše svatá s žehnáním oprave‑

né hasičské zbrojnice • biskup Josef Hrdlička
 10.30 hod. • Kněždub – mše svatá k 120. výročí posvěcení 

kostela • biskup Antonín Basler
26. 6. úterý
 10.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá na závěr 

školního roku pro Arcibiskupské gymnázium • biskup  
Antonín Basler

28. 6. čtvrtek
 9.00 hod. • Olomouc – akademická farnost • mše svatá na 

závěr akademického roku Caritas ‑VOŠs. • arcibiskup Jan 
Graubner

29. 6. pátek
 10.00 hod. • Velehrad – mše svatá na závěr školního roku 

pro Stojanovo gymnázium • biskup Josef Nuzík
30. 6. sobota
 9.30 hod. • Olomouc – dóm – kněžské svěcení • arcibiskup 

Jan Graubner
 10.00 hod. • Slavičín  – svěcení kostela a  oltáře • biskup 

Antonín Basler
 10.00 hod. • Litenčice  – mše svatá ze slavnosti sv.  Petra 

a Pavla a žehnání hasičské zbrojnice • biskup Josef Nuzík 


