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Na konci prázdnin oslaví 70. narozeniny
Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
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ŽIVÁ CÍRKEV

SP OLE Č NÁ C E STA K OŽ IVE N Í C ÍRKVE ( VI.)
Misijní poslání církve

Celá poslední kapitola závěrečného dokumentu Plenárního sněmu mluví o misii
a evangelizaci. Pán Ježíš přikázal nejen apoštolům: Jděte do celého světa a hlásejte evan‑
gelium všemu tvorstvu! Misie jsou povinností každého křesťana. Na tomto poli musíme
spíše mluvit o úkolech, které jsou před námi, než o zkušenostech. Můžeme mluvit o li‑
dových misiích v některých farnostech, o evangelizačních kurzech, nebo o úspěšných
projektech jako Dny lidí dobré vůle, Noc kostelů či Otevřené brány, Tříkrálová sbírka
a různé duchovní koncerty, výstavy a soutěže. Může to však stačit?
V dokumentu Radost evangelia papež František píše: Misijní zájmy musí stát na prv‑
ním místě. Nebojme se s důvěrou v Boha a s odvahou dělat rozhodnutí, která promění
církev, aby byla více misijní, otevřená, aby ti, kterým nabízíme své přátelství, snadněji
odpovídali na Ježíšovo pozvání. Dnes je třeba s obnoveným nadšením hlásat světu ra‑
dostnou zvěst, že v Ježíši zvítězilo odpuštění nad hříchem, život nad smrtí a láska nad
strachem. Je třeba si hlásání evangelia vzít k srdci a růst v misijní horlivosti, aby v nás
rostla vášeň pro Ježíše a jeho lid.
i

i

i

Jeden z letošních konvertitů mi napsal: Poznal jsem kněze, který mě přímo oslovil
a pozval do katolické církve. Jiná napsala: K mému obrácení stačila jediná věta, kterou
jsem na radu kněze zašeptala ve svém srdci: Ježíši, dej se mi poznat. Jiný biřmovanec
napsal: Měl jsem velký problém přejít z víry dítěte do víry dospělého člověka. Trvalo mi
téměř šest let, kdy jsem sám se sebou bojoval a snažil se žít po svém. Tento boj mě ale
přivedl do úzkých. Bydlel jsem na ulici, kradl jsem jídlo v obchodech, bral drogy a nežil
plnohodnotným životem. Z těch časů nemám příliš radostné vzpomínky, ale ta doba
byla důležitá pro obrovskou změnu v mém životě. Pomohla mi rodina, kmotři, kněží
a později přátelé z kláštera, kde jsem asi rok bydlel a znovu poznával Krista. Jsem za tu
dobu velmi vděčný.
S radostí můžeme vyprávět řadu hezkých svědectví. Ale stačí to? V čem má být dneš‑
ní evangelizace jiná, aby byla úspěšná?
Svatý Jan Pavel II. říkal, že evangelizace musí být nová svým zápalem. A to bude
tehdy, když poroste naše spojení s Bohem a vzplane v nás oheň Ducha.
Nová bude tím, že nebudeme čekat na profesionální misionáře, ale evangelizovat
bude každý, kdo objevil, že ho má Bůh rád.
Nová musí být i ve způsobu, kdy nejde jen o poučování, ale o dialog vycházející
z lásky a úcty k druhému i k pravdě. Dialog ovšem neznamená, že diskutujeme o tom, co
z Boží pravdy přijmeme a co ne. Přijetím druhého člověka vytváříme společenství Círk‑
ve, v němž se setkáváme se samotným Kristem. Jsme‑li v jeho lásce, můžeme zakusit,
že on sám je uprostřed nás. V pokoře se sami stáváme ničím, abychom v jistém smyslu

Snímky Člověk a víra

mohli do druhého proniknout. Tak se my
inkulturujeme do světa druhého, sezna‑
mujeme se s jeho kulturou, s jeho jazy‑
kem a on se disponuje k tomu, aby nám
naslouchal. Pak můžeme sdělovat, co učí
naše víra, aniž bychom něco vnucovali,
nebo se snažili někoho přetahovat. Prostě
dáváme z lásky.
Není však možné evangelizovat dru‑
hé, jestli neevangelizujeme nejprve sebe.
Jen člověk proměněný zákonem Kris‑
tovy lásky může obrátit srdce a mysli
druhých.
Lásku Boží k lidem nelze jen hlásat, je
třeba ji přinášet. Podle toho všichni pozna‑
jí, že jste moji učedníci, když milujete jeden
druhého. První křesťané vydávali toto svě‑
dectví tak, že se říkalo: Podívejte se, jak se
milují. Kdo věří, že Bůh je láska, ten ví, že
darováním lásky daruje Boha.
Podmínkou účinné evangelizace je
naše svatost a také hlásání ze střech toho,
co jsme prožili v intimním spojení s Bo‑
hem, i sdělování zkušeností s Bohem
a jeho slovem. Každý křesťan má přinášet
Boha tam, kde žije. To je úkol. Sejděme se
ve farnosti k výměně osobních zkušeností
s plněním tohoto úkolu, abychom se také
navzájem povzbudili.
A na závěr inspirace. V jedné farnosti
chtěla babička přihlásit vnuka do nábo‑
ženství, ale ve škole se nemohlo učit, pro‑
tože nejnižší počet ve třídě je sedm. Babič‑
ka obešla své známé, kteří mají vnoučata,
a výsledkem bylo osm přihlášených dětí.
Najdou se i u vás takové babičky? Probu‑
díte apoštolského ducha i v dětech, aby
dovedly přivést k Ježíši své kamarády?

 arcibiskup Jan
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L I S T Z K A L E N DÁ Ř E
Červenec – srpen 2018
1. červenec – Světový den architektury
25. 7. 1968 vydal papež Pavel VI.
významnou encykliku
Humanae vitae o předávání lidského života
(50 let)
21. 8. 1968 začátek okupace
Československa armádami Varšavské smlouvy
(50 let)
23. 8. 1868 se narodil Dušan
Jurkovič, slovenský
architekt a etnograf, výrazný představitel secesní
architektury (150 let)
29. 8. 1948 se narodil v Brně
Mons. Jan Graubner,
olomoucký arcibiskup
a moravský metropolita
(70. narozeniny)
 (jpa)

Před 150 lety se narodil
významný architekt Dušan Jurkovič

Narodil se 23. srpna 1868 v obci Turá Lúka (dnes součást Myjavy) na Slovensku.
Po studiu na nižším gymnáziu v Šoproni odešel do Vídně, kde v letech 1884 až 1889
studoval na Státní průmyslové škole. Po návratu na Slovensko spolupracoval s lido‑
vými tesaři z Oravy, jejichž práce ho zaujala. Poté studo‑
val valašské lidové stavby u vsetínského stavitele Michala
Urbánka, s nímž navrhoval pro národopisnou výstavu
v Praze valašskou dědinu a další folklórní stavby. Postupně
začal být známým a od roku 1896 již působil jako samostat‑
ný architekt v Brně. Ocenění práce mu přineslo zakázku na
stavbu souboru výletních ubytoven Pustevny na Radhošti
(1897–1899). Mezi lidmi začal být nazýván básníkem dřeva.
Během své „brněnské“ životní etapy realizoval projekty lá‑
zeňských domů v Luhačovicích (1901–1903), úpravy zám‑
ku v Novém Městě nad Metují (1908–1913). V době první
světové války postupně navrhl a realizoval řadu vojenských
hřbitovů a památníků doma i v cizině. Je autorem návrhu mohyly M. R. Štefánika na
Bradle. V době spolupráce s malířem Jožou Uprkou, který navrhoval původně skleněné
mozaiky křížové cesty na Svatém Hostýně (keramické mozaiky zde rovněž vytvořil Jano
Köhler), přestavěl také jeho dům a ateliér v Hroznové Lhotě včetně vnitřního zařízení.
Po vzniku Československé republiky se vrátil na Slovensko a usadil se v Bratislavě.
Roku 1919 se stal přednostou Památkového úřadu v Bratislavě. Vedle bohaté architek‑
tonické a návrhářské tvorby se usilovně věnoval i objevování krás slovenské krajiny a její
propagace v Čechách a na Moravě. Stal se „uměleckým“ architektem, který dokázal po‑
stavit pohádkové obytné domy, stejně tak jako průmyslové objekty.
Zemřel po životě naplněném tvůrčí uměleckou prací 21. prosince 1947 v Bratislavě.
Jeho dílo, specifické svým výrazem a charakterem, zahrnuje téměř 400 architektonic‑
kých návrhů. Jejich část nebyla vinou války a tím i nedostatku financí ke škodě budou‑
cích časů realizována (např. projektované stavby na Svatém Hostýně).
 Josef Pala
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A K T UA L I T Y
Velehrad navštívila
bulharská viceprezidentka

Viceprezidentka Bulharské repub‑
liky Ilijana Iotova navštívila 19. května
poutní místo Velehrad, kde vyvrcholila
její třídenní pracovní návštěva České
republiky. Před velehradskou radnicí
ji přivítal starosta obce Aleš Mergen‑
tal s hejtmanem Zlínského kraje Jiřím
Čunkem.
„Je to pro mě velká čest, že jsem mohl
na Velehradě přivítat Ilijanu Iotovou, vi‑
ceprezidentku Bulharska a její delegaci.
Těší nás, že si paní viceprezidentka kromě
návštěvy Prahy vybrala Velehrad a Mikul‑
čice. Vazby Velehradu jsou pro oba naše
národy velké a vztahují se k samému po‑
čátku písemnictví,“ zdůraznil při návštěvě
bulharské viceprezidentky starosta Vele‑
hradu Aleš Mergental. V bazilice vzácnou
návštěvu přivítal velehradský farář P. Petr
Přádka. Po modlitbě Otče náš v češtině
a bulharštině následovala krátká prohlíd‑
ka baziliky. Sama viceprezidentka návště‑
vu Velehradu hodnotila velice pozitivně.
Zdůraznila přitom, že v Bulharsku se děti
již na základní škole učí o začátku cyrilo‑
metodějské misie.
 Josef Pala

Lebka sv. Ludmily
na Velehradě

U příležitosti 100. výročí založení
Československa a 25. výročí od zasvě‑
cení našeho národa Panně Marii bu‑
dou mít poutníci na Velehradě během
Národní pouti (4. a 5. července) ojedi‑
nělou možnost uctít lebku sv. Ludmily
v Královské kapli baziliky, u hrobu olo‑
mouckého arcibiskupa A. C. Stojana.
Svatá Ludmila je po staletí vnímána
jako matka národa. Stojí u kořenů naší
státnosti, protože její manžel kníže Boři‑
voj je první historicky doložený Přemys‑
lovec. Podle tradice přijala křest na staro‑
dávném Velehradě z rukou arcibiskupa sv.
Metoděje spolu se svým manželem. Podle
legendy obdržela od sv. Metoděje kovový
reliéf byzantského původu s vyobrazením
Panny Marie, který darovala sv. Václavovi.
Lebka svaté Ludmily, první české svě‑
tice a jedné z patronek naší země, patří
k nejvzácnějším skvostům Svatovítského
pokladu. Kromě výjimečných akcí je tato
vzácná relikvie vystavena k uctění pouze
jeden den v roce, a to na svátek sv. Lud‑
mily 16. září na Pražském hradě. Po zby‑
tek roku jsou ostatky uloženy v pokladnici
svatovítské katedrály na čestném místě
v blízkosti lebky sv. Vojtěcha a sv. Václava.

 Petr Slinták

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 půlnoční
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
Snímek Jiří Husek
novokněží
9.40 modlitba růžence v bazilice
10.30 slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou, kterou slouží biskupo‑
vé 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.
Neděle 8. července – MALÁ POUŤ
7.30 mše svatá
10.00 biskupská mše svatá		

 Petr Slinták

Na Velehradě zazněl zvon pro kapli v Provensálsku

Krátce poté, co ohlásily zvony na velehradské bazilice 17. května poledne, zača‑
la pobožnost u tamního II. zastavení na Poutní cestě křesťanskou Evropou, s kap‑
ličkou, kterou zdobí soška Pražského Jezulátka. Skupinu francouzských poutníků
ze sdružení La Route de l’Europe chrétienne, věřící z Velehradu a okolních obcí
a na čtyři stovky žáků Cyrilometodějské církevní základní školy v Brně neodradil
od této malé slavnosti
ani déšť.
Chtěli vidět a slyšet
nádherný zvuk zvonu
pro kapli sv. Hilaria
v Provensálsku.
„Zvon byl odlitý
v Polsku a požehnaný
kardinálem Dziwiz‑
sem u první kapličky
na Poutní cestě křes‑
ťanskou Evropou, kte‑
rá byla postavena ve
Wadowicích, v rodišti
Snímek František Ingr / Člověk a víra
sv. Jan Pavla II. Fran‑
couzští poutníci se cestou k obnovované kapli sv. Hilaria zastavili u každé z 35 kapliček
poutní cesty, zvon u ní nechali zazvonit a přitom se s místními věřícími pomodlili Anděl
Páně,“ sdělil novinářům předseda Matice velehradské Mons. Jan Peňáz.
 (ps)

Výstava o vztahu katolické církve a republiky
na Velehradě

U příležitosti 100. výročí založení Československé republiky bude na Velehradě vý‑
stava s názvem „Katolická církev a republika – 100 let“, která připomene zásadní mo‑
menty vztahu církve a státu za uplynulé století. Výstava bude otevřena po celé letní
prázdniny v kapli Cyrilka a Sálu kardinála T. Špidlíka.
 Petr Slinták

OLDIN • 7 – 8 / 2018

ZPRAVODAJSTVÍ

5

Na Svatém Antonínku slavili
výročí vzniku poutního místa

Jaká byla
Noc kostelů 2018?

Dvěma poutěmi si věřící v polovině června na Blatnické hoře připomněli svá‑
tek patrona poutní kaple, a letos také 350. výročí jejího založení. Domácí pouť ve
středu 13. června slavil pomocný biskup olomoucký Mons. Antonín Basler a pouť
hlavní v neděli
17. června cele‑
broval olomoucký
arcibiskup Mons.
Jan
Graubner.
Této pouti se zú‑
častnilo na deset
tisíc věřících.
„Co je svatý
Antonín uctíván
na tomto místě, se
nikdo asi nepokusil
spočítat, kolik lidí
sem za tu dobu při‑
putovalo. Historic‑
Snímek Zbyněk Šišpera / Člověk a víra
ký pohled na těch
350 let zpět je pro nás silným povzbuzením. Jsme součástí dlouhého řetězce a na nás teď
záleží, jestli další staletí bude nejen toto místo poutním místem, ale zda i tento národ
bude získaný pro Krista,“ uvedl ve své promluvě arcibiskup Graubner. Upozornil také na
spoluzodpovědnost, kterou každý z křesťanů má.
„V naší společnosti se dnes mluví o tom, že nám vymírá. Jsou různé obavy. Já si
myslím, že křesťané nemusí propadat žádným strachům a obavám. Musí mít odvahu
Kristovo slovo přijmout a podle něho žít. Odvahu dát na první místo Krista a ne sebe,“
zdůraznil moravský metropolita.		
 Pavel Skála

Po těch několika dnech, které uplynuly
od letošní Noci kostelů, se trochu nebib‑
licky ohlížím zpět a dívám se na brázdu,
kterou ona Noc kostelů vyryla. Z pohledu
statistiky to letos byl desátý ročník Noci
kostelů v České republice a devátý v naší
olomoucké arcidiecézi. V celé zemi se
otevřelo 1 509 bran chrámů různých de‑
nominací, z toho 208 v naší arcidiecézi,
kde jsme zaznamenali přes 70 000 ná‑
vštěvnických vstupů. Možná jich bylo
i 73 489. Kdoví? Byť jsou to úctyhodná čís‑
la, ani ta historicky první Noc kostelů, ale
ani letošní, si neurčila za cíl čísla a počty.
I když člověka jistě to množství zájemců
potěší. Tím hlavním cílem ale stále zůstá‑
vá na chvíli přitáhnout blíž k zemi nebe
i s jeho nesmírnou krásou a bohatostí Bo‑
žího stvoření a zjevení a nechat do něj na‑
hlédnout nejen ty, kteří o tom něco málo
ví, ale především ty, kteří nevědí téměř či
vůbec nic. Díky za to, že je na jedné straně
touha se dovědět, a na straně druhé ocho‑
ta to zprostředkovat. A z tohoto pohledu
letošní Noc kostelů splnila, co si předse‑
vzala. Otevřela chrámy pro všechny, kteří
mají upřímnou touhu hledat to podstatné,
proč do nich odjakživa člověk přicházel –
totiž setkat se s živým Bohem, který je
láska, dobro a milosrdenství. Mě v téhle
chvíli těší, že všem zainteresovaným, kteří
to umožnili a nabídli, mohu z celého srdce
upřímně poděkovat. Nevím, co vše bylo
třeba udělat, vím jen, že toho bylo velmi
mnoho. Vyžadovalo to hodně času, ener‑
gie a úsilí. Ale rozhodně to stálo za to.
Veliké díky za vše, čím každý do Noci
kostelů 2018 přispěl.
 Luboš Nágl

Biskup Hrdlička převzal Cenu města Olomouce
Jedenáct ocenění bylo 31. května 2018 v arcibiskupském paláci slavnostně pře‑
dáno olomouckým osobnostem a institucím. Cena města byla udělena v oblasti
kultury, sportu, vědy a výzkumu, ale i za příkladnou péči o veterány. Počinem roku
2017 byla označena výstava, publikace i divadlo. Jednu z cen převzal také eme‑
ritní pomocný biskup
olomoucký Mons. Josef
Hrdlička. Dostal ji za
kulturní a duchovní po‑
vznesení společenské‑
ho a církevního života
v Olomouci.
Primátor Antonín
Staněk ceremoniál uvedl
slovy, že Olomouc je mís‑
tem, kde žijeme své životy
a máme své kořeny. „Měs‑
to je institucí, kde žijí lidé
a mezi nimi i velké osob‑
nosti. A musím přiznat, že jsme vybírali z nemalého počtu významných lidí a ne všichni,
kteří byli nominováni, budou oceněni. Jsem rád, že všem oceněným mohu již počtvrté
osobně poděkovat a popřát hodně sil do dalších let,“ řekl v úvodním projevu primátor
Staněk.
Laureáti z jeviště děkovali, ale také připomínali některé souvislosti. „Dnes je zároveň
slavnost Božího Těla a věřící se modlí za pokoj, dobro a požehnání pro celou Olomouc.
To v této chvíli přeji i já vám všem,“ požehnal přítomným biskup Josef Hrdlička.
Pracovní skupina pro udělování Ceny města vybrala laureáty za rok 2017 z 36 návrhů
zaslaných občany. Ocenění se uděluje od roku 1998 a i letos se slavnostního předání
účastnili i zástupci z partnerských měst.		
 (ado)

koordinátor Noci kostelů
v olomoucké arcidiecézi

Zemřel
P. František Puchnar

Ve věku 84 let ze‑
mřel 20. května 2018
P. František Puchnar,
kněz brněnské diecé‑
ze, žijící na odpočinku
ve Velkém Újezdě.
Narodil se 24. úno‑
ra 1934 v Kdousově,
na kněze byl vysvěcen 1. července 1972
v Olomouci.
V letech 1990 až 1993 vykonával funk‑
ci spirituála v Arcibiskupském kněžském
semináři v Olomouci. V roce 2007 mu bis‑
kup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle udě‑
lil za obětavou kněžskou službu medaili
sv. Petra a Pavla.
 (jpa)

6

OLDIN • 7 – 8 / 2018

Ostatky sv. Markéty
poputují po 750 letech
z Olomouce do rakouského
Marcheggu
Z katedrály sv. Václava v Olomouci
vyrazí 14. července pouť s ostatky sv.
Markéty a přes jižní Moravu a Sloven‑
sko dorazí po devíti dnech do dolno‑
rakouského Marcheggu. Hlavní motto
putování se sv. Markétou jakožto pat‑
ronkou v těhotenství a při porodu zní
„Pouť za důstojnost a poslání ženy“.
Městečko Marchegg, které je „jedi‑
ným českým městem v Rakousku“, založil
Přemysl Otakar II. v polovině 13. století
a olomoucký biskup Bruno ze Schauen‑
burgu je zasvětil právě sv. Markétě Anti‑
ochijské. Její ostatky také Přemysl Otakar
II. získal od papeže Alexandra IV. Když
se ale města roku 1276 zmocnil Rudolf
Habsburský, zhatilo to plány na založení
nového biskupství podřízeného zamýšle‑
nému olomouckému arcibiskupství i na
dokončení kostela sv. Markéty. Ostatky
proto zůstaly uloženy v olomoucké kated‑
rále a do Marcheggu budou přepraveny
až letos. Zhruba třítisícové městečko čítá
okolo 10 % Čechů a Slováků a letos si při‑
pomene 750 let od první písemné zmínky.
Pouť začne v Olomouci 14. července.
Na devíti zastaveních se budou podílet
různá společenství žen a každé z nich
bude mít vlastní téma, vycházející ze ži‑
vota sv. Markéty. Nepůjde jen o modliteb‑
ní pouť, ale jednotlivé skupiny připravují
i řadu přednášek, kulatých stolů a setkání.
Někteří účastníci se do akce zapojí jen ve
svém místě, jiní absolvují celou zhruba
dvousetkilometrovou trasu s ostatky. Celé
putování slavnostně vyvrcholí v sobotu
21. července, kdy ostatky sv. Markéty do
Marcheggu doplují v procesí lodiček, a na
druhý den budou uloženy v chrámu.
Úlomek z lebky sv. Markéty bude
přepravován ve speciálním a pro tuto
příležitost zhotoveném relikviáři, daru
olomoucké arcidiecéze a poutníků. V sou‑

ZPRAVODAJSTVÍ

Salesián Ignác Stuchlý o krok blíže k blahořečení

Osobnosti prvního českého salesiána služebníka Božího P. Ignáce Stuchlého
(1869–1953) se věnoval seminář konaný ve dnech 4. a 5. června 2018 v poutním
domě Stojanov na Velehradě. Mezi jeho účastníky, kterých bylo kolem padesáti,
patřili ředitelé salesiánských domů a komunit v ČR, koadjutoři, členky kongregace
salesiánek (FMA), salesiánští spolupracovníci a další pozvaní hosté. Části progra‑
mu se zúčastnil také olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který pro účastníky se‑
mináře celebroval mši svatou.
Náplň semináře tvořily především přednášky. Vedle příspěvků, které se věnova‑
ly historii českého salesiánského díla (salesián Petr Zelinka a historik Vojtěch Vlček)
a přednášky zaměřené na vliv komunistické totality na současnost (Kateřina Lachma‑
nová), obstarali hlavní část přednáškového bloku pozvaní hosté z Itálie: Don Pierluigi
Cameroni, generální postulátor salesiánské rodiny, a jeho spolupracovnice Lodovica
Zanet. Oba tito přednášející se dlouhodobě věnují zpracovávání podkladů v rámci kauz
blahořečení salesiánských kandidátů z celého světa (v současné době probíhá 59 proce‑
sů) a zabývali se tedy i P. Ignácem Stuchlým, který je zároveň jedním ze čtyř kandidátů
blahořečení z olomoucké arcidiecéze.

Snímek Vít Němec

Ve svých příspěvcích představili otce Stuchlého jako člověka, který navzdory tomu,
že nebyl obdařen žádnými mimořádnými schopnostmi, dokázal vykonat velké dílo, pro‑
tože byl plně otevřený Bohu. Jeho svatost byla založena na věrném plnění každodenních
povinností, obětech, budování vztahů s Bohem i bližními a věrnosti vůči představeným.
Takováto svatost tedy může být inspirativní pro každého, protože spočívala v opravdo‑
vosti a poctivosti každodenního života, nikoliv v mimořádných hrdinských výkonech.
Na semináři byl také představen již hotový dokument obsahující životopisný a du‑
chovní profil Ignáce Stuchlého (tzv. positio), který byl zpracováván v Římě na základě asi
devadesáti svědectví shromážděných během diecézní části procesu (probíhala v letech
1993–2001). Dokument má celkem 564 stran a v nejbližší době bude předán k posouze‑
ní komisi historiků, teologů a kardinálů. Pokud se k němu vyjádří kladně, mohl by být
P. Stuchlý již do konce letošního roku prohlášen za ctihodného, což je poslední stupeň
před blahořečením. Pro samotné prohlášení za blahoslaveného je však třeba vyprosit
zázrak na přímluvu kandidáta, což už je výzva k zapojení pro každého z nás.

 Vít Němec

časné době na něm pracují současní vý‑
znamní čeští umělci a zobrazuje zaklada‑
tele města i první známé apoštoly oblasti
Marcheggu – sv. Cyrila a Metoděje.
O životě sv. Markéty neexistuje mno‑
ho spolehlivých zpráv. Nejspíš byla dce‑
rou pohanského kněze a žila v době císaře
Diokleciána (2. – 3. století) v Malé Asii.
Díky chůvě přijala křesťanskou víru a otec
ji za trest poslal na venkov. Tam ji při své
projížďce potkal místní panovník a po‑
žádal ji o ruku, ona ho ale odmítla, aby

mohla patřit Kristu, a byla proto sťata me‑
čem. Protože si prý před smrtí přála, aby
každá žena, která ji bude uctívat, porodila
zdravé dítě, utíkaly se k ní hlavně rodičky.
Dále je patronkou dívek, rolníků, kosme‑
tiček a je vzývána za příhodné počasí pro
sklizeň. Spolu se sv. Kateřinou Alexandrij‑
skou a sv. Barborou tvoří trio tzv. Třech
svatých panen a patří mezi 14 svatých po‑
mocníků v nouzi. Jejími atributy jsou meč,
perla a koruna.
 Jiří Gračka
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Seminární pouť za nová duchovní povolání
„Poutní místa jsou svědectvím zbožnosti Božího
lidu. Věřící tam rádi často přicházejí, aby načerpali sílu k životu podle víry a k ochotnému plnění
Kristova příkazu lásky. A také ti, kdo tam bydlí,
mají z toho mít nějaký užitek: příklad naší víry,
naděje a lásky. Tak se mají domácí i příchozí navzájem povzbuzovat ve zbožnosti.“
Těmito slovy z Benedikcionálu P. Alfréd Volný,
ředitel Teologického konviktu v Olomouci, v sobotu 6. května zahájil jedenáctou pěší pouť bohoslovců z Arcibiskupského kněžského semináře
v Olomouci za duchovní povolání. Cílem putování byl již tradičně Svatý Hostýn. K bohoslovcům
se po několikáté připojili i studenti Teologického
konviktu, který sídlí v budově semináře.
Jak napovídají slova z obřadu žehnání
poutníkům, pouť není pouhým přesunem
z místa na místo. Pouť není jen prostá ces‑
ta z bodu A do bodu B, je to prostor. Je to
samostatný prostor mimo náš čas a mimo
svět, ve kterém se obvykle pohybujeme. Je
to místo, kde se za putování krajinou se‑
tkáváme s Kristem. Pouť je příležitostí pro
ticho, ale i zpěv, chvílí pro modlitbu i roz‑
hovor. Máme možnost putovat světem
a dívat se na něj jinak, dívat se na něj jako
na zrcadlo Boží krásy, jako na dar. Roz‑
hlédnout se do krajiny, pozorovat přírodu
a připomenout si Stvořitele jako toho, kdo
nám tento svět daroval. Při takové pouti
jsou cennou pomůckou mnohé kapličky,
kříže a sochy, které naši předkové umisťo‑

vali do krajiny, aby za krásou viditelné pří‑
rody viděli onen hlubší neviditelný svět,
k němuž celý život putujeme.
Bohoslovci se studenty Teologického
konviktu tedy putovali z Olomouce na
Svatý Hostýn, cesta to byla dlouhá, takřka
padesátikilometrová, a tedy pro mnohé
náročná, přesto však duchovně podnět‑
ná. I přes různé obtíže skupina „poutní‑
ků – chodců“ v sobotu večer dorazila na
toto významné poutní místo olomoucké
arcidiecéze i celé Moravy. Na druhý den
ráno se k nim připojil i zbytek semináře
a konviktu, který se samotné pěší pou‑
ti neúčastnil. Společný program zaháji‑
la modlitba křížové cesty s meditacemi
o kněžském povolání, kterou bohoslovci

prožili před unikátními zastaveními vý‑
znamného architekta Dušana Jurkoviče.
Po modlitbě křížové cesty následovala
i krátká modlitba na hřbitově, mimo jiné
u hrobu bývalého olomouckého arcibis‑
kupa Františka Vaňáka, který si přál, aby
jeho tělesné pozůstatky spočinuly právě
na svatohostýnské stráni. Celá pouť vy‑
vrcholila slavnostní mší svatou v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie, kterou sloužil
otec rektor Pavel Stuška, homilii pronesl
seminární spirituál P. Jan Szkandera.
Celá pouť byla pro všechny zúčastně‑
né nezapomenutelným duchovním zážit‑
kem, významnou vzpruhou i podporou
do dalších dní. V momentě, kdy se člověk
svěřuje Panně Marii, tak tím nejdokona‑
lejším způsobem následuje Krista – a co
jiného by mělo být tím nejvlastnějším
povoláním křesťana, bez ohledu na jeho
konkrétní stav (manželství, kněžství…)?
Každý křesťan je volán k následování Ježí‑
še Krista, a pokud se sám Pán Ježíš na této
Zemi rozhodl přebývat díky prostřednic‑
tví Panny Marie, rozhodně se nezmýlíme,
pokud uděláme zrovna tak. A právě Svatý
Hostýn, kam bohoslovci společně se stu‑
denty konviktu putovali, je jedním z nej‑
lepších míst, kde lze tento mariánský roz‑
měr křesťanství zažít, kde lze obnovit svůj
úmysl následovat Krista, a kde je možné
opět oživit touhu sloužit Bohu, církvi
a všem lidem, pod záštitou Panny Marie.

 Ondřej Kříž
student Teologického
konviktu Olomouc
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

CENTRUM PRO KATECHEZI

Víkendový pobyt pro prarodiče s vnoučaty

Camp pro katechety

Termín víkendu: 21. – 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
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, tel. 587 405 250,
720 110 750, e‑mail: matlochova@arcibol.cz

CENTRUM PRO ŠKOLY
Svatý Václav a jeho přínos pro náš národ

Na tento nový seminář v rámci Vstupů do škol s náboženskými
tématy zveme všechny zájemce z řad učitelů, katechetů, pas‑
toračních asistentů, kněží a další pracovníky s dětmi. Seminář
o národním světci zpracovává kromě jeho životopisu také histo‑
rická místa a památky, která jsou s tímto světcem spojená.
Seminář proběhne v sobotu 8. září v budově kurie v Olomouci,
Biskupské nám. 2, v době od 9.30 do 13 hod.

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 životě katechety. Těšit se můžete také na tvoři‑
vou činnost, modlitbu tancem 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 po‑
moc rodičům při výchově. Jedná se vždy o pět nebo deset setkání
k různým tématům vztahujícím se k výchově dětí a komunikaci
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 tématy.
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
farnostech a děkanátech tyto kurzy uspořádat či využít jejich
bohaté nabídky při práci s rodiči dětí. Oba kurzy kromě videí
mají také zpracované metodiky, které jsou velkou pomocí.
Metodický den proběhne v sobotu 22. září v Olomouci a pove‑
dou jej manželé Güntterovi.
Přihlášky: e-mail: katecheti@arcibol.cz

XI. celostátní katechetický kongres

Uskuteční se v Třešti u Jihlavy ve dnech 26. až 28. října. Je určen ka‑
techetům, učitelům náboženství, kněžím, řeholníkům a všem, kteří
se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání.
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 a další materiály za zvýhodněné ceny.
Konkrétnější informace o programu budou postupně zve‑
řejňovány na webových stránkách: www.cirkev.cz/katecheze
a zde je možné také přihlašování.

CENTRUM PRO KULTURU
Zájemci se mohou hlásit e‑mailem: polcrova@arcibol.cz, a to
nejpozději dva dny před konáním semináře. Při přihlášení uveď‑
te, zda máte zájem o osvědčení (určeno pouze učitelům).

Rok 1918 a vznik Československa
z pohledu katolické církve

Tato přednáška je naším přínosem k blížícímu se 100. výročí
vzniku republiky. Pan docent Šebek se na ní bude zamýšlet nad
okolnostmi, které vedly ke vzniku našeho státu, a nad rolí, kte‑
rou při tom hrála katolická církev.
Seminář se uskuteční v sobotu 6. října v Sále kardinála Špidlíka
na Velehradě; je určen nejen pedagogům, ale všem zájemcům
o historii.
Bližší informace: Helena Polcrová, Centrum pro školy, Biskup‑
ské nám 2, 779 00 Olomouc, e‑mail: polcrova@arcibol.cz

Vzdělávací kurz pro lektory Božího slova

Uskuteční se v děkanátu Valašské Meziříčí. Setkání s P. Petrem
Chalupou a jeho uvedení do Písma svatého bude v sobotu 8. září
v Zubří a v Kelči 22. září. Kultuře slova se budou věnovat lektoři
pod vedením M. Pavlíkové dvě sobotní dopoledne: v Kelči na
Befarku 15. září a 6. října v kostele sv. Petra a Pavla; v Zubří na
faře 13. října a 3. listopadu v kostele sv. Kateřiny.
Přihlášky: fara Zubří, tel. 571 658 331; e‑mail: fazubri@ado.cz;
fara Kelč, tel. 731 621 229, e‑mail: fakelc@ado.cz
Říjnové setkání lektorů se uskuteční v Olomouci v sobotu
20. října od 10 hod. na kurii. Hlavním hostem bude P. Marián
Pospěcha z ostravsko-opavské diecéze.
Bližší informace: Martina Pavlíková, tel. 587 405 402, e‑mail:
pavlikova@arcibol.cz
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Prázdninový přehled velehradských akcí

Národní pouť + Dny lidí dobré vůle
4. – 5. července / poutní areál
Zároveň uctění lebky sv. Ludmily a výstavy na téma Církev
a stát
Malá pouť
8. července / poutní areál a VDCM
Součástí pouti bude přednáška o sběrateli písní P. Františku
Sušilovi (od 16 hod.)
Manželská setkání
13. – 21. července / poutní areál
Pouť matek s dcerami
17. – 18. července / poutní areál
Součástí pouti bude uctění ostatků sv. Markéty Antiochijské
Setkání neslyšících
26. – 29. července / Stojanovo gymnázium
Varhanní koncert
28. července od 19.15 hod. / bazilika
Varhanní koncert Lindy Sítkové k poctě sv. Stanislava Kostky
Více informací: www.velehradinfo.cz

Prázdninové pouti na Svatém Hostýně
Šestá pouť dechových hudeb – neděle 5. srpna

Evangelium na každý den 2019

Knížka kapesního formátu je každo‑
denním průvodcem pro ty, kdo touží
číst a rozjímat evangelium v rytmu
liturgie církve. Evangelijní úryvek
příslušného dne je doprovázen krát‑
kým komentářem. Podněty k rozjí‑
mání pro rok 2019 připravila sestra
Anna Mátiková, FSP. Evangelium dne
je uvedeno v plném znění. Nechybí
však odkaz na ostatní liturgická čtení
a informace o slavnosti, svátku či pa‑
mátce daného dne.
Brož., 237 str., 109 Kč

Liturgický kalendář na rok
2019

Praktické vydání na cesty nebo k vlo‑
žení do velkých pracovních diářů či
vašich Biblí. Každá stránka obsahu‑
je jeden týden. Dny jsou barevně od‑
lišeny podle liturgického období.
64 str., 49 Kč

Kapesní diář 2019

Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin –
sobota 25. srpna

Ke každému dni je uveden církev‑
ní a občanský svátek, odkaz na den‑
ní modlitbu církve a na liturgické texty, antifona k žal‑
mu. Jedna dvojstrana zahrnuje jeden týden s místem na
poznámky u každého dne. Do jednotlivých liturgických ob‑
dobí roku vás uvedou myšlenky papeže Františka z Posyno‑
dální apoštolské exhortace o lásce v rodině – Amoris Leatitia.
Váz., 144 str., 90 Kč
Objednávky: Nakladatelství Paulínky, Jungmannovo nám.
18, 110 00 Praha 1, tel. 224 818 757, on‑line knihkupectví:
www.paulinky.cz, objednavky@paulinky.cz

Duchovní cvičení VIA

Prázdninový Nezbeda a Cvrček

První svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů – sobota
11. srpna
Hlavní pouť – neděle 12. srpna

Nanebevzetí Panny Marie – titulární slavnost – středa 15. srpna
Desátá pouť pedagogů – sobota 18. srpna
Tradiční orelská pouť – neděle 19. srpna

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

Podnikání a rodina

Je název konference, která se koná v sobotu 22. září v prostorách
Stojanova gymnázia na Velehradě.
Informace a přihlášky: www.krestanskypodnikatel.cz, tel.
732 194 790

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.

Rozšířené vydání prázdninového Nezbedy mimo obvyklé rubri‑
ky přináší čtenářům přílohu pro volny čas – karetní hru Divoký
západ.
Prázdninový Cvrček učí děti objevovat krásu v drobnostech
každodenního života.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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Arcidiecézní pouť rodin
aneb Světové setkání rodin
Každoročně bývá na Svatém Hostýně velká pouť rodin na
závěr prázdnin. V letošním roce se souběžně koná i celosvětové setkání rodin se Svatým otcem v irském Dublinu, proto
zvlášť chceme na naši pouť pozvat a obě poutě symbolicky
propojit. Pouť není určena jen pro rodiny s malými dětmi,
ale pro všechny, protože každý patříme do rodiny, ať jsme
malí nebo velcí, mladší nebo starší – na Svatém Hostýně
můžeme společně tvořit velkou rodinu církve, do níž všichni patříme. Smyslem pouti je oživit a upevnit víru – přijít
na posvátné místo, děkovat, prosit a především setkat se
s Kristem. Nechejme se povzbudit Božím slovem při duchovním programu, najděme si čas na setkání s Bohem v tichu soukromé modlitby. Udělejme si i čas na setkání s věřícími, všimněme si jeden druhého, potěšme se radostí dětí
ze splnění soutěžních úkolů.
Program celého dne bude pestrý. Pro
zdatné poutníky je příležitost hned zrá‑
na – mohou se připojit k pěším poutní‑
kům z Bystřice pod Hostýnem (vychází
se v 8 hodin ráno od hřbitova). Celá pouť
bude mít dva duchovní vrcholy. Tím prv‑
ním je slavná mše svatá na venkovním po‑
diu, kterou bude sloužit Mons. Jan Graub‑
ner spolu s kněžími, které zvlášť zveme
i s jejich farními rodinami na tuto pouť.
Druhým vrcholem bude modlitba svatého
růžence, který k pouti a ke Svatému Hos‑
týnu neodmyslitelně patří. Tentokrát jej

chceme společně obětovat za našeho otce
arcibiskupa Jana, který s námi na pouti
oslaví své životní jubileum. Během dne
bude připraven bohatý program pro děti;
mohou se těšit na loutkové divadlo Dana
Taraby i na skákací hrad. Na stanovištích
budou pro soutěživé děti připravené hry
a úkoly spojené s životem lidí v různých
částech světa, takže se budou moci po‑
myslně přenést do Afriky za černoušky,
mezi indiány nebo za polární kruh, kde za
splnění úkolu mohou vyhrát zmrzlinu…
Náctiletí se mohou vydat na dobrodruž‑

Odpustky u příležitosti světového setkání rodin

Papež František udělil plnomocné odpustky u příležitosti IX. Světového setkání ro‑
din, které bude probíhat ve dnech 21. až 26. srpna 2018 v irském Dublinu.
Plnomocné odpustky mohou za obvyklých podmínek (svátá zpověď, eucharistie
a modlitba na úmysl Svatého otce) získat věřící, kteří se zřeknou všech hříchů, zúčast‑
ní se některé z bohoslužeb během setkání nebo slavnostní liturgie na jeho zakončení.
Rovněž ti, kdo nemají možnost osobně se setkání zúčastnit, mohou získat odpustky
„v duchovním spojení s věřícími přítomnými v Dublinu“, pokud dodrží základní pod‑
mínky, pomodlí se v rodině Otče náš, Vyznání víry a další modlitby „zejména ve chvíli,
kdy budou papežova slova přenášena televizí nebo rádiem“. Dekret penitenciárie rovněž
dodává, že papež uděluje částečné odpustky věřícím, kteří se s kajícím srdcem pomodlí
při této příležitosti za dobro rodin.

nou cestu za pokladem nebo si něco vy‑
robit. Manželé jsou zváni ke společnému
projití cesty manželů a zamyšlení nad
událostmi, které běžně prožívají – z jiné‑
ho úhlu pohledu, mohou znovu pozvat do
svého vztahu a každodenních všedností
Krista. Při všem tomto hluku bude i pro‑
stor ke ztišení – v kapli sv. Josefa, o které
mnozí možná ani nevědí, bude během dne
možnost tiché adorace. V Jurkovičově sále
bude možné prohlédnout si práce z vý‑
tvarné a literární soutěže o rodině s ná‑
zvem „Čas být spolu“. Během dne můžete
prožít soukromě křížovou cestu, pomodlit
se Cestu světla, zajít si k Vodní kapli, navští‑
vit rozhlednu, popovídat si s jezuity, kteří
mají Svatý Hostýn na starosti, prožít svátost
smíření či setkat se s naším otcem arcibis‑
kupem, který s námi bude po celý den.
Na plakátku a vstupence je psáno
o překvapení, které samozřejmě nemů‑
žeme prozradit, protože už by nebylo
překvapením, takže přijďte, protože ještě
nikdy před tím na této pouti nebylo a asi
dlouho zase nebude.
Letošní pouť pro účastníky připravu‑
jí kolegové z našich děkanátních center,
Matice svatohostýnská a duchovní správa
na Svatém Hostýně.
Hledáme ještě další dobrovolníky na
pomoc s organizací poutě, pokud chcete
nabídnout své síly, napište na e‑mail:
matlochova@arcibol.cz
Přijďte poděkovat Panně Marii za
ochranu v době prázdnin a vyprosit
si potřebné milosti pro nadcházející
školní rok. Těšíme se na vás v sobotu
25. srpna 2018.

 Markéta Matlochová
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Modlitba za Světové setkání rodin
v roce 2018

Bože, náš Otče,
jsme bratry a sestrami v Ježíši, tvém
Synu,
a v Duchu tvé lásky tvoříme jednu
rodinu.
Zahrň nás požehnáním radosti z lásky.
Dej, ať jsme trpěliví a vlídní,
milí a velkorysí
a ujímáme se těch, kdo jsou v nouzi.
Pomáhej nám žít tvé odpuštění a pokoj.
Svou láskyplnou péčí ochraňuj všechny rodiny,
zvláště ty, za které nyní prosíme:
(po chvíli ticha můžeme zmínit vlastní rodinné příslušníky i další
lidi).
Rozmnožuj naši víru,
posiluj naši naději,
uchovej nás v bezpečí své lásky
a dej, ať jsme ti stále vděční
za dar života, který společně sdílíme.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Maria, matko a průvodkyně, oroduj za nás.
Svatý Josefe, otče a ochránce, oroduj za nás.
Svatí Jáchyme a Anno, orodujte za nás.
Svatí Ludvíku a Zelie Martinovi, orodujte za nás.
(S církevním schválením Biskupství brněnského č. j.: Ep/1100/17
ze dne 25. 9. 2017)

Nová liturgická píseň – Duše Kristova
Rádi bychom představili kněžím, chrámovým scholám, zpěvákům a varhaníkům novou píseň „Duše Kristova“, která je vhodná k liturgickému
zpěvu při mši svaté během svatého přijímání, nebo jako modlitba po
svatém přijímání. Originální verze je určena pro sbor v latinském jazyce
s doprovodem varhan od italského kněze, autorem je hudební skladatel
a dirigent Marco Frisina.
Text pochází ze středověké modlitby,
která je úzce spjata se sv. Ignácem z Loyo‑
ly, jenž si ji oblíbil a použil i ve svých Du‑
chovních cvičeních. Nahrávku písně v la‑
tinské verzi je možné si poslechnout na:
www.youtube.com/watch?v=NNRwfhGvRvs
Český text písně jsme adaptovali na
latinskou verzi, a proto musel být upra‑
ven rytmus, který lépe odpovídá českému
jazyku. Píseň se skládá z refrénu: „Duše
Kristova, posvěť mě. Tělo Kristovo, za‑
chraň mě. Krvi Kristova, napoj mě. Vodo
z boku Kristova, obmyj mě“ a tří následují‑
cích slok, ve kterých je obsažena další část
modlitby. Autor Marco Frisina dává s ra‑
dostí povolení k užívání českého překladu.

Píseň je možné zpívat způsobem, že
schola nebo zpěvák předzpívá refrén,
který lid zopakuje a dále se připojí zpě‑
vem refrénu mezi jednotlivými slokami,
které zpívá schola. Noty jsou k dispozici
ve třech verzích, pro scholu, zpěv lidu
a doprovod pro varhaníka. Píseň je mož‑
né stáhnout ve formátu PDF z webových
stránek: www.katedralaolomouc.cz (sekce
hudba – písně ke stažení).
Přejeme, ať zpěv modlitby Duše Kris‑
tova přinese všem hojné duchovní plody.

 Marie Maňáková
varhanice v katedrále
sv. Václava v Olomouci
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Centrum pro školy informuje
Učiliště v Kroměříži má
ještě poslední volná místa

Střední odborná škola svatého Jana
Boska má za sebou dvě kola přijímacího
řízení. V rámci nabídnutých kapacit zů‑
stává ještě několik volných míst: přihlášky
na ně je třeba zaslat do 17. srpna a přijí‑
mací pohovory se pak uskuteční 28. srp‑
na.

Střední odborná škola svatého Jana
Boska zahájí svou činnost 3. září 2018.
Má jmenovaného ředitele, kterým je Petr
Šiška, a v současnosti sestavuje pedago‑
gický kolektiv, dolaďuje podmínky nájem‑
ní smlouvy a pracuje na školních vzdělá‑
vacích programech jednotlivých oborů.
Spolu se salesiánskými spolupracovníky
také zpracovává osobnostní rozvoj mla‑
dého člověka a náboženskou výchovu pro
střední odbornou školu.
V září učiliště otevře jednu třídu se
třemi obory: Lesní mechanizátor, Země‑
dělec – farmář a Opravář lesních strojů.
O otevření oboru Zahradník bude škola
usilovat pro příští školní rok. Pro obor
Zemědělec – farmář se přijímá ještě sedm
uchazečů, pro obor Lesní mechanizátor
pět uchazečů a pro obor Opravář lesnic‑
kých strojů sedm uchazečů. Všechny obo‑
ry se otevírají jako tříleté s formou denní‑
ho studia.
Využijte možnost přihlášení ve třetím
kole, případně žádost o přestup, pokud

Ukončili jsme varhanní kurz

Jedenáctý ročník kurzu pro varhaníky završil 9. června mší svatou v kostele sv. Moři‑
ce v Olomouci. Dvouletý kurz pořádalo Vzdělávací středisko liturgické hudby při Metro‑
politní kapitule sv. Václava v Olomouci a byl určen varhaníkům a vedoucím chrámových
schol a sborů. Probíhal každou třetí sobotu v měsíci v prostorách Konzervatoře Evan‑
gelické akademie v Olomouci pod vedením Františka Macka. Vyučovacími předměty
byly „Spiritualita varhaníka“, kterou přednášel biskup Josef Hrdlička, „Hudební nauka“,
kterou učili P. Česlav Plachý a Filip Macek, „Liturgiku a dějiny liturgické hudby“ před‑
nášel Willi Türk, nauku o varhanách Jan Gottwald, individuální hru na varhany vedli
František Macek, Stanislav Haloda a Jan Gottwald. Zpěv vyučovala Hana Bernátková,
klavír Hana Kučová. Duchovním rozhovorem a svátostí smíření sloužil P. Česlav Plachý,
OP. V průběhu vzdělávání varhaníci také absolvovali exkurze k varhanám olomouckých
chrámů. Při závěrečném setkání měli kurzisté možnost si zahrát na velmi vzácné varha‑
ny mořického chrámu.
V příštím roce připravujeme dvanáctý ročník.
Zajímat nás bude:
• správná interpretace a nácvik praktických liturgických skladeb celého liturgického
roku
• zásady a základní dirigentské techniky pro vedení schól a chrámových sborů
• základy praktické harmonie a kontrapunktu
• nezbytné liturgické informace pro pochopení hudební složky liturgie
• základy instrumentace duchovních a rytmických písní
• zásady správného zpívání v akustickém prostoru
• příprava Božího lidu varhaníkem na zpěv při liturgii
• základní informace hudební nauky a její praktické používání
• zásady rychlého a kvalitního nácviku duchovní literatury
Kurz zahájí první konzultací v sobotu 20. října při minimálním počtu 45 účastníků;
organizace kurzu bude stejná: jednou za měsíc, zpravidla 3. sobotu v měsíci.
Místo konání je také stejné: Konzervatoř Evangelické akademie, Wurmova 13, Olomouc
Přihlášky zasílejte do 30. září na e‑mail: varhanik@arcibol.cz, tel. 587 405 243
jste se o nás dozvěděli pozdě. Přihlášky/
žádosti je třeba zaslat do 17. srpna na ad‑
resu: Střední odborná škola svatého Jana
Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kro‑
měříž.

Přijímacích pohovory se uskuteční
28. srpna. Potřebné informace lze získat
na web školy: www.sosbosko.cz

 Zdislava Vyvozilová
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Výtvarná soutěž „Cestou dvou bratří“
U příležitosti oslav státního svátku České republiky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje byla opět vyhlášena, v rámci Dnů lidí dobré vůle, výtvarná soutěž „Cestou dvou bratří“, a to pro děti od 3 do 11 let.
Výtvarná soutěž „Cestou dvou bratří“
má v naší zemi dlouholetou tradici. Letos
probíhá již třináctý ročník a opět se do ní
zapojilo přes tisíc dětí z celé České repub‑
liky ať už ze škol, farností nebo jednotlivci.
Soutěž je připravena pro čtyři kategorie:
1. – 3. třída, 4. – 5. třída, MŠ a ZUŠ. Cílem
je pomoci dětem prohloubit kořeny naší
kultury a její promítání do dnešního ži‑

vota a také přiblížit státní svátek Den slo‑
vanských věrozvěstů slavený 5. července.
Jak soutěž probíhá?
Děti se nejprve seznámí s příběhem
o Cyrilu a Metodějovi, do kterého jsme
letos zařadili i příběh o sv. Klimentovi,
jehož ostatky sv. Cyril a Metoděj hledali.
Na jeho základě jsme navrhli témata – ně‑
která se vztahují přímo k příběhu, někte‑

rá mají přesah do života. Děti si vyberou
jedno z témat, které mají za úkol nama‑
lovat. Obrázky jsou vyhodnoceny komisí
a ty nejlepší budou vystaveny na Velehra‑
dě od 4. do 6. července, kam si je můžete
přijet prohlédnout. Ve středu 4. července
také proběhne na Velehradě vernisáž ví‑
tězných obrázků a dětem vítězných prací
budou předány ceny.
Soutěž realizuje organizační výbor
Dnů lidí dobré vůle ve spolupráci s Arci‑
biskupstvím olomouckým pod záštitou
Mons. Jana Graubnera a Jiřího Čunka,
hejtmana Zlínského kraje.

 Jana Kobylíková

Přečetli jsme za vás
Mons. ThDr. Josef Schinzel, pomocný olomoucký biskup
Příští rok si budeme připomínat 150. výročí narození pomocného olomouckého bis‑
kupa Mons. ThDr. Josefa Schinzela. Publikace, která k této příležitosti vychází, chce
veřejnosti přiblížit nejen jeho život, ale i neznámé kapitoly života katolické komunity,
která v době nedávno minulé (ještě před asi 70 lety) žila mezi námi. Její přečtení v nás
může vyvolat mnohé otázky jak o naší minulosti, tak také nad naší přítomností. Zároveň
nás v rámci onoho výše naznačeného kulatého výročí chce pozvat, abychom pokorně,
ale i radostně přijali tohoto muže církve i komunitu, kterou reprezentuje, jako součást
naší katolické minulosti.
Kdo byl Josef Schinzel?
Narodil se 15. března 1869 v Krasově (u Krnova) v rodině rolníka. Byl nejstarším
z deseti sourozenců. Nestal se pokračovatelem rodu na statku svého otce, ale rozhodl
se pro kněžství. Nastoupil do kněžského semináře v Olomouci a po čtyřech letech in‑
telektuální a duchovní formace byl 5. července 1892 vysvěcen na kněze. Nastoupil jako
kaplan do farnosti Svitavy. Zde se jako mladý kněz plně zapojil do pastorace a to jak do
oné klasické farní, tak jako exhortátor v práci mezi středoškolskou mládeží a jako ani‑
mátor katolického dělnického hnutí. Po šesti letech byl přeložen do Moravské Ostravy.
Zde působil od roku 1898 do roku 1907 ve funkci profesora náboženství na německém
gymnáziu. Zároveň vypomáhal s výukou jiných předmětů na dalších německých ško‑
lách v Moravské Ostravě. Avšak neomezil se jen na práci se studenty. Zapojil se jak do
pastorační práce, tak do spolkové činnosti. Zároveň se věnoval dalšímu studiu, které za‑
vršil slavnostní doktorskou promocí 23. května 1911 na teologické fakultě v Olomouci.
Mezitím v roce 1907 přesídlil do Kroměříže. V jeho pracovním nasazení ani v oblastech
pastorace se nic zásadního nezměnilo, jen bylo zřejmé, že představení v Olomouci velmi
pozitivně hodnotí jeho činnost. V roce 1912 byl jmenován monsignorem, v roce 1913
nesídelním a v roce 1915 sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly v Olomouci.
Na začátku roku 1914 se přestěhoval do Olomouce a naplno se věnoval německému
katolickému hnutí v olomoucké arcidiecézi. Stal se předsedou Zemského svazu křesťan‑
ských Němců Moravy. Už v roce 1905 byl spoluzakladatelem německé Křesťanskosociální
strany na Moravě, v roce 1911 byl zvolen jejím předsedou. Za tuto stranu kandidoval jak
do říšského, tak do zemského parlamentu. Neuspěl. V roce 1919 byl zvolen do zastupitel‑
stva města Olomouce. Vzhledem k jiným úkolům ale jako radní pracoval jen krátce.
Vznik Československa znamenal velký zlom nejen pro německou katolickou komu‑
nitu v novém státě. Němečtí katolíci na severní Moravě a ve Slezsku zmobilizovali své
síly. Josef Schinzel se postavil do čela nově vzniklého Lidového spolku německých ka‑
tolíků severní Moravy a Slezska. Tento spolek až do svého zrušení nacisty v roce 1938
organizoval německý katolický život a to jak směrem k prohloubení jeho duchovnosti,
tak ke zvýšení sociální angažovanosti. Kromě mnoha jiného se co dva až tři roky konaly
regionální Katholikentagy, tj. katolické sjezdy, na kterých se kromě zážitku duchovní
i národnostní pospolitosti také diskutovala společenská témata, aktuální pro německou
katolickou komunitu.

Kromě toho již v roce 1914 na základě
pokynu arcibiskupa Bauera vytvořil Josef
Schinzel Svaz spolků německé katolické
mládeže olomoucké arcidiecéze. Jakmile
odezněly válečné události, začal skrze ten‑
to svaz vytvářet formační prostředí pro
německou katolickou mládež. Organizo‑
val poutě, exercicie, různá setkání a sjezdy
a také týdenní formační pobyty.
V roce 1922 byl Josef Schinzel jmeno‑
ván pomocným olomouckým biskupem,
což na jedné straně znamenalo posílení
duchovního rozměru jeho dosavadní pas‑
torační práce. Na druhé straně musel jako
biskup od této chvíle více a univerzálně
působit v celé olomoucké arcidiecézi dle
přímých pokynů olomouckého arcibis‑
kupa a to především udělováním svátos‑
ti biřmování a konáním vizitací farností.
Vzhledem k časové vytíženosti postupně
rezignoval na funkce ve výše zmíněných
spolcích, ale morálně byl jako biskup stále
jejich duchovní autoritou. V lednu 1928
byl jmenován místopředsedou němec‑
ké sekce Katolické akce olomoucké arci‑
diecéze. Po celostátním katolickém sjezdu
v roce 1935 ze zdravotních důvodů na
tuto funkci rezignoval.
Nástup Henleinova pronacistické‑
ho hnutí znamenal těžkou zkoušku pro
jeho celoživotní dílo. Toto hnutí dílem
ovládlo a dílem zrušilo s výjimkou far‑
ní pastorace veškeré církevní struktury
německého katolického života. Biskup
Josef Schinzel tyto události těžce nesl.
To se projevilo i na jeho zdravotním sta‑
vu. Lékař mu zakázal de facto jakoukoliv
činnost. Musel se stáhnout do ústraní.
Zemřel v Olomouci ve své kanovnic‑
ké rezidenci v pátek 28. července 1944.
Pochován byl ve svém rodišti v Krasově
2. srpna.
 Jan Larisch
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HLASY A OHLASY
Putování z náboženství do Radia Proglas
V úterý 19. června se autobus dětí
z Hošťálkové, Veselé u Slušovic a Neu‑
buze vydal na putování do Radia Proglas
do Brna v rámci nepovinného předmětu
náboženství. Laskavé a rodinné přivítání
pana Janušky, který nám pomáhal organi‑
zovat celou návštěvu našeho křesťanské‑
ho rádia, jen umocňoval radost v dětech
i v nás všech. Mší svatou slouženou v kapli
sousedícího Biskupského gymnázia jsme
našemu Pánu chtěli poděkovat za celý
uplynulý rok a zároveň jsme cítili potřebu
vyprosit si Boží požehnání do nadcháze‑
jících zasloužených prázdnin. Mši svatou
celebroval P. Karel Hořák. Po jejím skon‑
čení jsme se přesunuli zpět do studia, kde
jsme se připravovali na přímé vysílání
modlitby Anděl Páně. Pro děti i všechny
zúčastněné to bylo velmi silné setkání se
všemi, kteří se s námi prostřednictvím
rozhlasu spojili v této polední modlitbě.
Poté nás navštívily dvě moderátorky,
které s dětmi formou otázek a odpově‑
dí připravovaly dětský pořad Barvínek.
Dále jsme navštívili další studia, seznámili

se s tím, jak probíhá natáčení, jak se točí
např. pohádky, jak se soutěží s Radiem
Proglas prostřednictvím telefonického za‑
volání a mnoho jiných zajímavostí. A ko‑
nečně byli moderátoři pohotoví odpově‑
dět dětem na mnoho otázek.
S milými dárečky od pracovníků Ra‑
dia Proglas (balonky, propisky i samolep‑

ky s logem Radia Proglas) jsme za velkého
poděkování odcházeli, abychom se opět
vrátili do svých domovů šíříce kolem
sebe toto křesťanské rádio, plné Dobrých
zpráv.
Milí na Proglasu, děkujeme vám!

 PaedDr. Marta Krajčová

Zlín – Štípa

Předávání maturitního vysvědčení absolventům Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

Ve Sněmovním sále kroměřížského
zámku proběhlo 4. června slavnostní pře‑
dávání maturitních vysvědčení čerstvým
absolventům Arcibiskupského gymná‑
zia v Kroměříži. Sešlo se zde celkem 101
studentů, kteří úspěšně složili maturitní

zkoušku, 37 z nich dokonce s vyzname‑
náním.
V úvodu promluvil ředitel školy
Mgr. Jan Košárek, všechny shromážděné
také pozdravil pomocný biskup olomouc‑
ký Mons. Josef Nuzík. Slavnostní atmo‑

sféru podpořilo vystoupení sboru AVE.
Absolventi obdrželi svá maturitní vysvěd‑
čení z rukou svých třídních učitelů, kteří
ve svém projevu zavzpomínali na prožitá
školní léta a svým svěřencům také adreso‑
vali poděkování a podněty pro nastávající
etapu jejich života.
V závěru slavnostního ceremoniálu se
absolventi v zastoupení Václava Kubíčka
rozloučili a poděkovali nejenom vedení
školy, ale i všem učitelům, vychovatelům,
školnímu kaplanovi P. Martinu Sekani‑
novi a jáhnu Jiřímu Šůstkovi a dalším
zaměstnancům školy. Po předání matu‑
ritního vysvědčení sloužil biskup Josef ve
školní kapli Panny Marie mši svatou za
maturanty, jejich rodiče a blízké.
Poté vyšlo 23 absolventů s otcem Mar‑
tinem, jáhnem Jirkou a dvěma vychovateli
na pěší děkovnou pouť z Kroměříže na Sva‑
tý Hostýn. Podle slov absolventů byla pouť
místy náročná a namáhavá, ale krásná, pro‑
žitá s vděčností za přijaté dary v průběhu
studia.
 Ing. Marie Kvapilíková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
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Radujte se s námi
Žákům Církevní základní školy v Kro‑
měříži se již delší čas opravdu daří dělat
mnoho radosti. Po vítězství Aničky Ku‑
tálkové v celostátním kole soutěže Bible
a my, odjížděla do Prahy s paní zástupkyní
Radka Majchráková z 9. třídy, aby v rámci
celostátní soutěže Rosteme s knihou, zís‑
kala odměnu za umístění mezi prvními
deseti účastníky z celé České republiky.
Do našeho hlavního města jsme ces‑
tovali také 21. května, a to v hojném po‑
čtu, přímo do Poslanecké sněmovny. Zde
probíhalo vyhodnocení celostátního pro‑
jektu Srdce s láskou darované, do kterého
jsme se v letošním roce opět zapojili. Žáci
vytvořili celkem třináct srdcí z různých
materiálů, podpořené příběhem těch, kte‑
rým je potom šli darovat. Ať to byli hasiči,
děti ve speciální škole, senioři v domově
důchodců nebo personál a pacienti psy‑
chiatrické nemocnice, všichni byli pří‑
jemně překvapeni a dojatí, když se tam
se svým darem děti objevily. Třeťáci, pod
vedením paní učitelky Mgr. Skřičkové,
vyráběli Srdce pro Aničku, která se naro‑
dila s těžkým postižením a je neteří paní
učitelky. Jejich srdce bylo ze dvou částí
a spojili je až při předávání s myšlenkou
L. Crescenza: „Všichni jsme andělé pou‑
ze s jedním křídlem. A můžeme létat jen
tehdy, objímáme‑li jeden druhého.“ Každé
z dětí vyrobilo anděla, do kterého napsa‑

lo své přání devítileté Aničce a nalepilo
ho na srdce z červeného kartonu. A prá‑
vě toto srdce s příběhem získalo nejvíce
hlasů ve veřejném hlasování na internetu
a poslalo žáky třetí třídy pro cenu za první
místo do Prahy. Nebyla to však cena jedi‑
ná, protože jsem z rukou předsedy Posla‑
necké sněmovny Mgr. Radka Vondráčka
přebírala cenu za školní kolo s největším
počtem darovaných srdcí. Hodnotné ceny
a dárky sponzorů nás potěšily, ale neby‑
ly tím, proč se účastníme těchto projektů
a podobných aktivit. V době rozvinutých
informačních technologií se trochu vytrá‑
cí blízkost druhého člověka, schopnost
radovat se a děkovat za dary, které každý

den dostáváme a přijímáme je už s jis‑
tou samozřejmostí. Jeden z cílů tohoto
projektu vedl děti k přemýšlení, „komu
a proč“, vyžadoval spolupráci a odměnou
bylo už samotné předávání a sdílení ra‑
dosti. Musím přiznat, že i já jsem uronila
slzu, když jsem dostala Srdce pro misie od
děvčat osmé třídy.
Letící vzducholoď, Václavské ná‑
městí, Karlův most, prostory Poslanecké
sněmovny, setkání se zástupci mírového
běhu nebo společná fotografie s hercem
Pavlem Novým a spousta dalších zážitků
z krásného dne v Praze tak byly bonusem
a motivací pro šíření radosti do všedních
dnů.
 RNDr. Olga Loučková
ředitelka CZŠ v Kroměříži

Na Wurmově ulici v Olomouci startuje
nová prodejna Dobrodruhá
Charita Olomouc zve do nové netradiční prodejny se zajímavým sortimentem v originálně upravených prostorách bývalé kavárny Betreky na
Wurmově 5. Nový charitní obchod zároveň vytvoří prostor pro pracovní
rehabilitace lidí v nepříznivé sociální situaci. Prodejnu navrhla a v rámci sponzorského daru i vybavila globální společnost Eyelevel. Slavnostní
otevření a požehnání prodejny provedl 19. června olomoucký pomocný
biskup Mons. Josef Nuzík.
Projekt obchodu Dobrodruhá se za‑
měřuje na podporu životního prostředí
a pomoc lidem ocitajícím se v nouzi pro‑
střednictvím prodeje zboží z chráněných
dílen, výrobků z recyklovaných materiálů
a zboží z druhé ruky. Sortiment je tvořen
vybranými kousky oblečení, módními do‑
plňky, knihami, porcelánem, keramikou,
dekoracemi, hračkami i materiálem pro
výtvarné tvoření nejrůznějšího druhu. Re‑
alizaci obchodu převzala firma Eyelevel,
která vybavuje prodejny pro nejzvučnější

značky světa, mezi které patří například
Nike, Adidas, Calvin Klein, Starbucks
a další.
Hlavním kritériem obchůdku je kro‑
mě výdělečnosti vytvoření prostoru pro
zapojení klientů služeb Charity Olomouc
za účelem nácviku profesních dovednos‑
tí spojených s činností obchodu v nově
vzniklé sociálně terapeutické dílně pro
lidi s duševním onemocněním. „Dobro‑
druhá neznamená jen nadšení pro krásné,
kvalitní a originální věci s vlastním pří‑

během, ale především příležitost zapojit
se do dobré věci a poskytnout tak lidem
i věcem druhou šanci. To vše s ohledem
na kvalitu a životní prostředí,“ přiblížila
Barbora Cigánková, koordinátorka centra
materiální pomoci Charity Olomouc.
Eyelevel je globální společností půvo‑
dem z České Republiky, která nyní spo‑
lupracuje s těmi nejzvučnějšími značka‑
mi světa, jako jsou Nike, Adidas, Vans,
The North Face, Calvin Klein a další. Na‑
vrhuje, vyrábí a zařizuje značkové prodej‑
ny, ve kterých kombinuje skvělý design
s moderními a unikátními technologiemi.
Přední celosvětové značky svěřují reali‑
zaci svých konceptů společnosti Eyelevel
a jejím lidem hlavně pro jejich schopnosti
doručit výsledek nad rámec jejich očeká‑
vání. Na každém kontinentu najdete ob‑
chody navržené a vybavené českým Eyele‑
velem.
 Eva Štefková
Charita Olomouc
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Na konci prázdnin oslaví 70. narozeniny Mons. Jan
Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský.
Náš jubilant se narodil 29. srpna 1948 v Brně, ale dětství
prožil ve Strážnici. Po maturitě se hlásil do semináře, nebyl však
přijat, protože neměl, jak to vyžadovala praxe komunistického
režimu, dělnický původ. Rok pracoval jako dělník v ZPS v tehdej‑
ším Gottwaldově. Na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakul‑
tu a do kněžského semináře v Olomouci byl přijat v roce 1968.
Kněžské svěcení přijal 23. 6. 1973 v Olomouci z rukou biskupa –
apoštolského administrátora olomouckého Josefa Vrany. Působil
v duchovní správě v Gottwaldově-Zlíně, Valašských Kloboukách
a ve Vizovicích, kde ho zastihlo jmenování pomocným biskupem
olomouckým (17. 3. 1990). Byl jedním z iniciátorů Desetiletí du‑
chovní obrody národa vyhlášeného v roce 1987 kardinálem Fran‑
tiškem Tomáškem.
Biskupské svěcení přijal v Olomouci 7. 4. 1990 spolu s dal‑
ším nově jmenovaným pomocným biskupem olomouckým
Josefem Hrdličkou z rukou arcibiskupa Františka Vaňáka, který
si ho zároveň vybral za svého generálního vikáře. Po jeho smrti
byl zvolen sborem konzultorů 16. 9. 1991 administrátorem olo‑
moucké arcidiecéze. Na svátek sv. Václava, patrona arcidiecéze,
28. 9. 1992 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován 70. nástup‑
cem na stolci sv. Metoděje. K slavnostní intronizaci došlo v ka‑
tedrále sv. Václava v Olomouci 7. 11. 1992 za účasti tehdejšího
papežského nuncia v Československu Giovanniho Coppy.

Biskupské svěcení Jana Graubnera (vlevo)
a Josefa Hrdličky (vpravo) v Olomouci (1990)
Za jeho episkopátu kanonizoval papež Jan Pavel II. v Olo‑
mouci 21. 5. 1995 společně moravského kněze a mučedníka bla‑
hoslaveného Jana Sarkandera a českou vyznavačku blahoslave‑
nou Zdislavu z Lemberka. Tato událost představuje mimořádný
jev v dějinách katolické církve, protože došlo ke svatořečení dvou
blahoslavených mimo Řím.
Arcibiskup Graubner je v rámci České biskupské konference
předsedou Komise pro Charitu a delegátem Rady ČBK pro misie.
V letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské konferen‑
ce, od roku 2010 zastává funkci místopředsedy.
K četným aktivitám olomouckého arcibiskupa patří založení
tradice velehradských poutí při příležitosti svátku křesťanských

věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje a v souvislosti se státním svát‑
kem České republiky spojená s projektem Dnů lidí dobré vůle,
při kterém se v předvečer státního svátku prezentují charitativ‑
ní, vzdělávací, ekologická, sportovní a umělecká díla vycházející
z hodnot, jež k nám přinesli slovanští apoštolové.
Další z jeho iniciativ je celorepubliková Tříkrálová sbírka, je‑
jíž výtěžek je určen na charitativní pomoc doma i v zahraničí.

S papežem Janem Pavlem II. v Olomouci (1995)
Za své nevšední aktivity byl moravský metropolita oceněn
četnými vyznamenáními. V roce 2002 obdržel Evropský prs‑
ten Dr. Aloise Mocka – cenu, která se uděluje jen osobnostem
či institucím, jejichž působení stojí na evropských hodnotových
představách o lidských právech, lidské důstojnosti a demokracii,
a které se zasloužily o duchovní, kulturní, politické, hospodářské
a společenské sjednocení Evropy v jejích nových geografických
hranicích.
V roce 2003 mu ministr obrany udělil záslužný Kříž I. stup‑
ně. Za vynikající zásluhy o skautské hnutí a službu skautským
myšlenkám mu byl předán Řád čestné lilie v trojlístku Zlatého
stupně. V roce 2003 mu byl jako výraz ocenění za mnoholetou
obětavou práci udělen Řád sv. Floriana Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska.
U příležitosti 60. narozenin byl 28. října 2008 vyznamenán
prezidentem České republiky Václavem Klausem, byl mu propůj‑
čen Řád T. G. Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokra‑
cie, humanity a lidských práv.
Arcibiskup Jan Graubner je také literárně činný. Napsal řadu
článků, publikací a knih, jako např. Proste Pána žně (1998), Za‑
stavení u betléma (2004), Jak si představuji farnost dnes (2005),
Biřmovanci (2005), Duchovní obnova s Aničkou (2006), Manžel‑
ství (2007), Burcování (2008), Kněžské osobnosti (2010), Hledání
živého Krista (2010), Cesta světla (2010), Anička Zelíková (2011),
Země posvěcená (2013), Eucharistie (2014), Rok s církví (2018),
Bdění u Božího hrobu (2018).
Jeho biskupským heslem jsou slova Panny Marie v Káni
Galilejské „Co vám řekne, učiňte“ (Jan 2,5).
AD MULTOS ANNOS!
Mons. Antonín Basler, pomocný biskup a generální vikář
Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup a generální vikář
Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup
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Tajemství kříže

Hlásání

Nemám moc rád tělo Ukřižovaného bez kříže (i když jsem ho
taky kdysi měl v bytě), nebo kříž bez korpusu. Kristus bez kříže by
se sice snadněji následoval, ale to by nebyl ten skutečný Vykupitel.
A kříž bez Krista, který dal tomu kříži smysl, je jen hroznou
šibenicí, podobně jako všechna naše utrpení bez spojení s Kristem
nenacházejí tu pravou cenu.

Osobní setkání s Bohem, zkušenost s jeho slovem, si člověk ne‑
může nechat pro sebe a řekne o tom druhým. Tak se začíná formo‑
vat v apoštola. Jeho slovo je působivé, když svědčí, nejen informuje.
Mluvit můžeme o tom, co jsme slyšeli, ale svědčit můžeme jen
o tom, co jsme zažili. Nejde o chlubení se, protože nejde o naše
dílo, ale Pán řekl učedníkům: vydávejte mi svědectví.
Mluvím‑li o Božím slově, které přináší v mém životě plody, je
to svědectví o živém Bohu, který je přítomný v mém životě.
Učit, vychovávat a vést druhé je náročné, ale vždycky se vypla‑
tí. I kdyby se totiž výchova druhého tak zvaně nepovedla, protože
mohl svobodně odmítnout i ty nejlepší nabídky, má z toho užitek
sám poctivý učitel, vychovatel, animátor, protože sám roste k do‑
konalosti.

Dítě
Kolik nadějí vkládáme do dětí! Jak velká máme očekávání!
Neměli bychom zapomínat, že na děti má vliv nejen to, co říkáme
a děláme, ale i to, co jsme. Dítě je ovlivněno i stavem naší duše. Je
přece rozdíl, jestli jsou rodiče zločinci, nebo světci. Pokud nemáme
jiný motiv, právě láska k dětem by nás měla vést k tomu, abychom
měli své srdce čisté a naplněné Bohem.
Jako lidé slabí všichni hřešíme, ale jako lidé víry se snažíme
co nejdříve povstat a ve svém úsilí o dokonalost začínat znovu.
Pokřtěné dítě je svaté. Abychom na ně neměli špatný vliv, měli
bychom usilovat o vlastní svatost, očišťovat svá srdce ve svátosti
smíření.
Vědomí, že o dítě pečujeme společně s Bohem, vede rodiče
k časté myšlence na Boha. Jsou přece jeho blízcí spolupracovníci.
Sami se ptají Boha, co a jak mají dělat, aby to bylo pro dítě to
nejlepší. Sami mluví s Bohem o dítěti, ale i o svém manželství, aby
bylo stále otevřené Boží lásce, aby domov, který vytvářejí, byl ma‑
lým kouskem ráje. Často dětem žehnají, dělají jim zbožně křížek
na čelo, když jdou spát, nebo později, když odcházejí z domu. Je to
právo rodičů. Mají velikou moc žehnáním svolávat na dítě Boží
pomoc a ochranu.
(Převzato z nejnovější knihy Mons. Jana Graubnera „Rok
s církví“, která vyšla k jeho sedmdesátinám)

Na Velehradě v roce 2000 s kardinálem Miloslavem Vlkem
(vlevo) a arcibiskupem Karlem Otčenáškem (vpravo)

Vážení kněží olomoucké arcidiecéze,
v letošním roce oslaví náš arcibiskup Jan své životní jubileum
70 let života. Při této příležitosti bude otec arcibiskup Jan sloužit
děkovnou mši svatou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobo‑
tu 1. září 2018 v 10.30 hod.
Všechny Vás srdečně zveme ke koncelebraci této děkovné mše svaté,
ve které se spojíme s naším arcibiskupem a budeme moci mu tak
vyjádřit naši podporu a jednotu s ním.
Po mši svaté bude pro Vás a pro Boží lid, který se zúčastní této slav‑
nostní mše svaté, připraveno občerstvení v prostorách vedle kated‑
rály, které jsme pojali formou zahradní oslavy.
Milí otcové, pozvěte a vezměte s sebou, prosím, na tuto oslavu také
své ministranty a věřící.
Z organizačních důvodů, bychom potřebovali nahlásit v období od
16. července do 15. srpna, zda se slavnosti zúčastníte, a také přibliž‑
ný počet, kolik Vás z farností přijede.
Místo osobních darů preferuje otec arcibiskup příspěvek na podpo‑
ru pronásledovaných křesťanů na Blízkém východě.
Dar je možné věnovat na č. ú. 377688503/0300, v.s. 911810, nebo
osobně do pokladničky na oslavě.

Hasičská pouť na Svatém Hostýně (2003)

Mons. Antonín Basler, pomocný biskup a generální vikář
Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup a generální vikář
Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup
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Jak slavili své sedmdesátiny
dřívější olomoučtí arcibiskupové?
V souvislosti s letošním jubileem našeho otce arcibiskupa přinášíme také ohlédnutí do blízké i vzdálenější minulosti a nabízíme krátký historický přehled, který nastiňuje, jak v průběhu celého minulého století probíhaly
(nebo také neprobíhaly) oslavy těchto kulatin u jednotlivých předchůdců na olomouckém arcibiskupském stolci.
Nutno předeslat, že okolnosti, za jakých si toto jubileum jednotliví olomoučtí arcibiskupové připomínali, byly
často velmi rozdílné a nezřídka se v nich zrcadlila jak jejich osobní, tak i církevní a politická situace nejen v naší
arcidiecézi, ale i v celé zemi.
Prvním jubilantem – sedmdesátníkem – mezi olomouckými
arcibiskupy se ve 20. století stal František Saleský Bauer (1841–
1915). Oslavy těchto narozenin probíhaly v Olomouci na konci
ledna 1911. Na arcibiskupovu počest byla uspořádána např. vel‑
ká bohoslovecká akademie v kněžském semináři, hlavní slavnost‑
ní akademie se pak konala 25. ledna v olomouckém Katolickém
domě za přítomnosti mnoha představitelů církevního i veřejného
života. Zvláštní pozornost tomuto jubileu věnoval také olomoucký
katolický list Našinec, který v č. 22/1911 mj. psal: „70. rok svého
požehnaného života dosahuje zítra náš arcipastýř a charakteristic‑
ký tento rok života lidského zastihuje ho v plné duševní svěžesti
a síle, spatřuje ho v pilné činnosti u pracovního stolu, nesoucího
celé břímě svého těžkého a zodpovědného úřadu a přece ještě ne‑
unaveného, neodkládajícího pastýřskou berlu, nýbrž stále o všem
informovaného a rozhodujícího.“ V následujícím čísle pak Našinec
otiskl také gratulaci, kterou Bauerovi zaslal císař František Josef I.:
„K Vašim 70. narozeninám rád vyslovuji své nejsrdečnější blaho‑
přání.“
Gratulace arcibiskupu Bauerovi k jeho 70. narozeninám od
zřízenců arcibiskupských dvorů v Nezamyslicích, Mořicích
Za zcela jiných okolností dosáhl sedmdesátého roku svého ži‑ a Určicích (1911)
vota Bauerův předchůdce Theodor Kohn (1845–1915). V březnu
1915, na kdy tyto narozeniny připadaly, žil Kohn již jedenáctým rokem ve štýrském Ehrenhausenu, daleko od olomoucké arcidiecéze,
jejíhož vedení se musel vzdát již v roce 1904. O tom, zda tento rezignovaný arcibiskup své jubileum nějak oslavoval, neexistují žádné
zmínky. Jeho korespondence z té doby se nejspíše nedochovala (Kohn zemřel již o necelých devět měsíců později, 3. prosince 1915)
a tehdejší český tisk toto výročí také opomenul, snad i z důvodu probíhající první světové války, na níž byla upřena pozornost celé
veřejnosti.
Tak trochu zastíněny zůstaly i sedmdesátiny arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana
(1851–1923), které připadly na 22. květen 1921. K tomuto jubileu totiž nebyly plánová‑
ny žádné velké oslavy, protože neuplynuly ještě ani dva měsíce od Stojanovy konsekrace
a uvedení na arcibiskupský stolec, což byla v arcidiecézi událost mimořádného rozsahu.
Dobový tisk však k příležitosti Stojanových narozenin uveřejnil alespoň informaci, že
v jejich předvečer předalo předsednictvo Jednoty duchovenstva arcibiskupovi finanč‑
ní dar od věřících ve výši 50 000 korun, který měl být použit na stavbu velehradského
poutního domu Stojanov. Velké oslavy byly plánovány až na rok 1926, kdy si měl Stojan
připomínat jubileum padesáti let kněžství. K této akci už ale nedošlo, protože arcibiskup
zemřel již 29. září 1923.
Dalším sedmdesátiletým jubilantem byl Stojanův předchůdce, kardinál Lev Skr‑
benský z Hříště (1863–1938), který již v září 1920 na svůj úřad ze zdravotních důvo‑
dů rezignoval a odešel do ústraní. Až do smrti žil na zámku v Horní Dlouhé Loučce.
Zde také v roce 1933 slavil své sedmdesáté narozeniny. Ačkoliv Skrbenský už v té době
na veřejnosti nevystupoval, jeho jubileum připomněl přinejmenším zmiňovaný list Na‑
Arcibiskup Prečan a emeritní arcibiskup šinec, který mj. chválil i dřívější Skrbenského působení ve farní duchovní správě v Dubu
Skrbenský na společné fotografii (asi třicátá nad Moravou, Uherském Ostrohu a Melči, kde tamní farníci „dodnes vzpomínají na
léta 20. stol.)
svého hodného, milého a vlídného kaplana a faráře.“
Velkolepý charakter měly naopak oslavy sedmdesátin arcibiskupa Leopolda Prečana (1866–1947). Konaly se v Olomouci přes‑
ně v den Prečanových narozenin, v neděli 8. března 1936 za ne příliš vlídného počasí. Pontifikální mše sv. v katedrále se nicméně
zúčastnily tisíce věřících, mezi význačnými osobnostmi např. ministr Jan Šrámek nebo zemský prezident Jan Černý a další poslanci
a senátoři. Z katedrály se pak vydal velký průvod do arcibiskupské rezidence, kde následovaly gratulace významných hostů. Při té pří‑
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ležitosti udělil zdejší starosta Dr. Richard Fischer arcibiskupovi čestné občanství města Olomou‑
ce. Odpoledne pak následovala slavnostní akademie v olomoucké Redutě. Arcibiskupovi přišly
také tisíce blahopřání z celé republiky, včetně gratulací od prezidenta Edvarda Beneše a předsedy
vlády Milana Hodži. Papež Pius XI. vyznamenal Prečana při této příležitosti čestným titulem as‑
sistenta al soglio (tj. přísedícím u papežského trůnu). Z gratulací od řadových diecézanů vybíráme
přání od ředitele újezdní měšťanské školy v Horní Moštěnici Františka Říhy: „Vaše arcibiskupská
Milosti! K Vašemu významnému životnímu mezníku 70 let, přijměte, velebný kmete a velký ctiteli
Slovanstva, toto písemné upřímné blahopřání, když v dnešní den oslav v Olomouci nedostal jsem
se na řadu, abych Vám osobně mohl
tlumočiti to přání našeho beňov‑
ského rodáka a Vašeho předchůd‑
ce – Dra. A. C. Stojana – i našich
starých předků: Štěstí, zdraví, Boží
požehnání a po smrti království ne‑
beské!“ Arcibiskupovy sedmdesátiny
reflektovaly také české noviny (Naši‑
nec vydal zvláštní čtyřicetistránkové
číslo, z toho přes 30 stran bylo vě‑
nováno osobnosti arcibiskupa Pre‑
čana), ale i německý katolický tisk.
Prečanovu jubilu věnoval velkou po‑
zornost např. list Das Volk vydávaný
v Krnově s podtitulem „Deník pro
křesťansko‑německý lid“.
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Úvodní strana blahopřání ředitele
v Horní Moštěnici F. Říhy k 70. na‑
rozeninám arcibiskupa Prečana
(1936)

V ostrém kontrastu s výše uvedeným však oslavil svou sedmdesátku
Prečanův nástupce arcibiskup Josef Karel Matocha (1888–1961). V roce
1958, na který toto Matochovo jubileum připadlo, byl arcibiskup již šest
let komunistickým režimem držen v přísné domácí internaci v arcibis‑
kupské rezidenci, prakticky bez jakékoliv možnosti kontaktu s vnějším
světem. Přidělený státní pověřenec cenzuroval a částečně likvidoval
Titulní strana německého katolického listu Das Volk te‑ i veškerou příchozí poštu, avšak zdá se, že alespoň v případě Matocho‑
maticky věnovaná sedmdesátinám arcibiskupa Prečana vých sedmdesátých narozenin byl přece jen mírnější. V arcibiskupově
pozůstalosti se totiž dochovalo několik gratulací nejen z oficiálních míst,
(1936)
ale i od běžných kněží a věřících. Matochu jistě potěšilo např. blahopřání
od P. Oldřicha Beránka († 1998), místoděkana tehdejšího děkanátu Olomouc‑venkov, který do gratulační básně zakomponoval i své
příjmení: „V jubileu modlitbami vzpomínáme Vás, byste živ byl mezi námi zdráv a dlouhý čas! Toto přání jarně svěží pro Vás předklá‑
dá tu BERÁNEK a všichni kněží z jeho děkanátu.“ Je přitom s podivem, že se právě tato gratulace dostala až k Matochovi. Odesílatel
P. Beránek byl totiž politickým vězněm, v letech 1950–1953 žalářovaným za údajnou protistátní činnost.
Do výčtu olomouckých ordinářů zařazujeme i osobnost Josefa Vrany (1905–
1987), který od roku 1973 vykonával funkci biskupa – apoštolského administráto‑
ra olomoucké arcidiecéze. V případě oslav Vranových sedmdesátin, které se konaly
v říjnu 1975, můžeme čerpat z jeho osobních denních zápisků, které se z té doby
dochovaly. Z nich se dozvídáme, že 15. října 1975 byl biskupu Vranovi a také Anto‑
nínu Veselému, který vedl Apoštolskou administraturu v Českém Těšíně, udělen na
bohoslovecké fakultě v Litoměřicích čestný doktorát (Dr. h. c.). Samotná oslava ku‑
latin se pak konala 17. října: „O 10.30 hod. koncelebrovaná děkovná mše sv. na dómě.
Koncelebrují všichni kanovníci, arcikněží a děkani – asi 50. Při mši sv. blahopřál g. v.
(generální vikář) Trtílek. Poděkoval jsem. Mše sv. pečlivě připravená, takže průběh byl
důstojný a velmi pěkný. O 13. hod. společný oběd v hotelu Palác, asi 60 osob. Blaho‑
přejí – řed. Hrůza (ředitel Sekretariátu pro věci církevní v Praze), řed. Jelínek, KCT
(krajský círk. tajemník) Partsch a Dr. Bělohoubek a Jonáš, p. Hanák za ONV Olomouc,
otec biskup Gabriš, kan. (kanovník) Veselý, kan. Dr. Medek… probošt Dr. Beneš, pro‑
bošt Král, g. v. Trtílek.“
Vranův nástupce František Vaňák (1916–1991) byl jediným z výše uvedených
představitelů arcidiecéze, který sedmdesátiny v roce 1986 ještě neslavil v biskupském
úřadu, nýbrž jako duchovní správce farnosti Rýmařov. Své tehdejší jubileum si připo‑
mněl spolu s věřícími již tradičně mší sv. v rýmařovském filiálním kostele Navštívení
Panny Marie (tzv. kapli V Lipkách). Ve stejném roce zároveň uplynulo i 35 let od jeho
příchodu do Rýmařova (v roce 1951). Dochovala se i narozeninová gratulace, kterou
F. Vaňákovi zaslal biskup Vrana: „Veledůstojný pane! Za Vaši pastorační horlivost
Biskup Vrana spolu s českotěšínským ordiná‑ a rozvážnost, za bratrskou lásku, snášenlivost a ochotu ke vzájemné výpomoci a za
řem A. Veselým (vpravo) při převzetí čestného všechny práce a námahy konané ke cti a slávě Boží a k ozdobě chrámu Páně, v den
doktorátu na bohoslovecké fakultě v Litoměři‑ Vašich 70. narozenin vyslovuji Vám veřejnou pochvalu a připojuji co nejsrdečnější bla‑
hopřání.“		
cích (1975)
Připravil Vít Němec
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Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ

ČERVENEC 2018

SRPEN 2018

1. 7. neděle
10.30 hod • Penčice • mše svatá ze slavnosti sv. Petra
a Pavla • biskup Antonín Basler
10.30 hod. • Starý Poddvorov – mše svatá a žehnání zvonu
• biskup Josef Nuzík
11.00 hod. • Střelná – biřmování • arcibiskup Jan Graubner
4. 7. středa
19.30 hod. • Velehrad – Večer lidí dobré vůle • arcibiskup
Jan Graubner
5. 7. čtvrtek
10.30 hod. • Velehrad – mše svatá ke cti sv. Cyrila a Meto‑
děje • arcibiskup Jan Graubner
6. 7. pátek až 7. 7. sobota
Velehrad – Plenární zasedání České biskupské konference
• arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler a bis‑
kup Josef Nuzík
8. 7. neděle
8.00 hod. • Střelice – mše svatá a setkání se sestrami • bis‑
kup Josef Nuzík
10.00 hod. • Velehrad – „malá pouť“ ze slavnosti sv. Cyrila
a Metoděje • biskup Antonín Basler
10.30 hod. • Zašová – poutní mše svatá ze svátku Navštíve‑
ní Panny Marie • arcibiskup Jan Graubner
9. 7. pondělí až 15. 7. neděle
dovolená • biskup Josef Nuzík
14. 7. sobota
15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská
a řeholní povolání děkanátů Svitavy a Konice • biskup
Antonín Basler
15. 7. neděle
10.30 hod. • Zdounky – jubilejní mše svatá a předání čest‑
ného občanství P. Jaroslavu Nesvadbovi a „in memoriam“
P. Vojtěchu Královi • arcibiskup Jan Graubner
16. 7. pondělí až 2. 8. čtvrtek
dovolená • arcibiskup Jan Graubner a biskup Antonín
Basler
18. 7. středa
11.00 hod. • Rajnochovice – mše svatá pro ministrantský
tábor • biskup Josef Nuzík
20. 7. pátek
18.00 hod. • Blazice – mše svatá k 230. výročí posvěcení
kostela • biskup Josef Nuzík
22. 7. neděle
10.00 hod. • Senice na Hané – patrocinium kostela sv. Maří
Magdalény • biskup Josef Nuzík
28. 7. sobota
14.00 hod. • Tvarožná Lhota – výročí posvěcení kostela •
biskup Josef Nuzík
29. 7. neděle
9.00 hod. • Jesenec – poutní mše svatá k sv. Liborovi •
biskup Josef Nuzík
10.00 hod. • Staré Město pod Sněžníkem • mše svatá
k 400. výročí posvěcení kostela • biskup Josef Hrdlička
10.30 hod. • Jesenec – poutní mše svatá k sv. Liborovi •
biskup Josef Nuzík

2. 8. čtvrtek
10.00 hod. • Uherské Hradiště – františkáni – mše svatá
u příležitosti Porciunkule • biskup Josef Nuzík
4. 8. sobota
17.00 hod. • Koclířov – poutní mše svatá pro Českomorav‑
skou Fatimu • arcibiskup Jan Graubner
5. 8. neděle
10.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť dechových hudeb • bis‑
kup Antonín Basler
11.00 hod. • Rataje u Kroměříže – výročí posvěcení kostela
• arcibiskup Jan Graubner
6. 8. pondělí až 10. 8. pátek
Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – exercicie pro
kněze • biskup Josef Hrdlička
11. 8. sobota
10.00 hod. • Kvasice – svěcení oltáře • biskup Antonín Basler
10.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť kuchařů a cukrářů • arci‑
biskup Jan Graubner
12. 8. neděle
10.00 hod. • Kroměříž – 250. výročí posvěcení kostela sva‑
tého Jana Křtitele • arcibiskup Jan Graubner
10.15 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá ze slavnosti Nanebe‑
vzetí Panny Marie • biskup Antonín Basler
10.30 hod. • Bzenec – mše svatá ze slavnosti Nanebevzetí
Panny Marie • biskup Josef Nuzík
15.00 hod. • Vizovice – mše svatá k sv. Vavřincovi a žehná‑
ní komunitního centra • arcibiskup Jan Graubner
15. 8. středa
10.00 hod. • Velehrad – mše svatá ze slavnosti Nanebevzetí
Panny Marie a pouť Matice velehradské • biskup Antonín
Basler
10.15 hod. • Svatý Hostýn – titulární slavnost Nanebevzetí
Panny Marie • arcibiskup Jan Graubner
18. 8. sobota
10.15 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá pro pouť pedagogů •
biskup Pavel Posád
14.00 hod. • Bořenovice – mše svatá k 80. výročí Sboru
dobrovolných hasičů a 645. výročí od první písemné
zmínky obce • biskup Josef Nuzík
14.00 hod. • Střelná – dožínky a výročí posvěcení základní‑
ho kamene kostela • biskup Antonín Basler
19. 8. neděle
10.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť Orlů • arcibiskup Jan
Graubner
10.15 hod. • Kroměříž – Sv. Mořic – dožínky Zlínského
kraje • biskup Antonín Basler
20. 8. pondělí
17.15 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář –
mše svatá pro exercicie Komunity blahoslavenství • arci‑
biskup Jan Graubner
21. 8. úterý až 26. 8. neděle
Dublin (Irsko) – Celosvětové setkání rodin • biskup Josef
Nuzík
22. 8. středa
10.00 hod. • Poličany – mše svatá spojená s benedikcí
abatyše • arcibiskup Jan Graubner
25. 8. sobota
10.15 hod. • Svatý Hostýn – arcidiecézní pouť rodin • arci‑
biskup Jan Graubner
26. 8. neděle
10.30 hod. • Svatý Antonínek – děkovná poutní mše svatá
(dožínky) • biskup Antonín Basler

Uzavřeno k 26. 6. 2018
Změna programu vyhrazena

