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Drazí bratři a sestry,
naši předkové v dějinách často odkazovali farnostem a kos-
telům své majetky, které sloužily k obživě kněží, nebo údrž-
bě kostelů (farní pole či lesy). V darovacích smlouvách bý-
valy dohodnuty závazky vůči dárcům, nejčastěji pravidelné 
sloužení mší svatých za duše zemřelých dárců. Povinnost 
slavení mší svatých za dárce trvala, dokud měl obdarovaný 
z daru užitek...                                                                       (strana 3)
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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

Flétna pod polštářem. Takto usínaly 
černobylské děti na ozdravném táboře

Dodržovat pitný režim, hrát si na čerstvém hor-
ském vzduchu, hrát na flétnu, vyřádit se v bazé-
nu a vyjíždět na výlety. Zdánlivě obyčejné zále-
žitosti jsou pro některé děti z ukrajinské oblasti 
zasažené černobylskou havárií jako sen. Splnily 
si ho v podhůří Jeseníků při ozdravném pobytu, 
který měla letos poprvé pod palcem Arcidiecéz-
ní charita Olomouc...                            (strana 10)

Na skok ve Věčném městě

Napíšu to velmi zjednodušeně. Když jsem se rozhodoval, kam dál 
po gymnáziu, uvědomoval jsem si, že tato volba ovlivní celý můj ži-
vot. Vždy jsem chtěl být doktorem, ideálně zubařem. Měl jsem i hol-
ku a představoval jsem si, že třeba budu mít jednou děti. Viděl jsem 
pěknou rodinu. Jenže ono mi to v srdci plamen moc nezapalovalo.  
Nebylo to ono. Přišlo mi to divné, proto jsem se modlil a přemýšlel dál. 
Myšlenka na dobré zaměstnání a rodinu je jistě pěkná, dobrá, ale… 
Rozhodl jsem se stát římskokatolickým knězem.       (strana 14 – 15)
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SP OLE Č NÁ C E STA K OŽ IVENÍ C ÍRKVE ( VII . )

Jak je to  
s financováním církve

Založení biskupství nebo farnosti bý‑
valo podmíněno finančním zajištěním je‑
jich provozu. Například farnost měla mít 
při zřízení tolik pole, aby se na něm farář 
uživil (tak zvané farní obročí). Podobně 
i kostel vlastnil často pole, z jehož výtěžku 
se opravoval. Když někdo postavil kapli 
a chtěl ji věnovat církvi, musel k ní darovat 
kus pole. Kaple měla právní subjektivitu 
(patřila sama sobě) a  jí patřil i pozemek, 
z jehož výnosu se skládalo na opravy. Po‑
zemek patřil do tak zvaného kmenového 
jmění a  nesměl být zcizen, dokud stála 
kaple. Časem vznikala tak zvaná záduší. 
Většinou bezdětní dárci odkázali po své 
smrti svá pole farnosti s tím, že farář měl 
povinnost každoročně sloužit za dárce 
mši svatou, někdy i  více mší, dle daro‑
vací smlouvy. O  každé takové právnické 
osobě vedl farář samostatné účetnictví 
(jako nadace). K jejich rušení slučováním 
docházelo až koncem devadesátých let  
20. století z nátlaku Ministerstva kultury.

Některé farnosti neměly svá pole, ale 
byly zajištěny tak zvanými patronacemi. 
Majitel panství se smluvně zavázal kaž‑
doročně dodat na faru určité množství 
potravin ze svého statku, někdy dřevo na 
topení, někdy dokonce i pivo. Za to mohl 
mluvit do toho, kdo bude u něho farářem. 
Patron měl také povinnost přispívat na 
opravy kostela.

Od Marie Terezie musela mít každá 
farnost obecnou školu a vést matriky. Jo‑
sef II. chtěl „veřejnou správu“ zintenzivnit 
a rozhodl o založení mnoha farností (700 
obyvatel nesmí mít do kostela dál než jed‑
nu hodinu pěšky). Nové farnosti neměl 
z čeho platit, proto zrušil mnoho klášterů, 
které neměly školy a  nemocnice (celkem 
783). Jejich majetek svěřil Náboženské‑
mu fondu, později Náboženské matici.  
Ta měla ve vztahu k  novým farnostem 
(a  také k  některým novým biskupstvím) 
práva a povinnosti patronů.

U  katedrály byla zřízena kapitula ka‑
novníků se souhlasem papeže, ale pro 
každého kanovníka muselo být zajištění, 
třeba statek na venkově a dům ve městě. 
Tento kanovník pak vykonával různé vyš‑
ší funkce na biskupství, třeba generální 
vikář, nebo kancléř apod., ale za tuto práci 
nebyl placen. Žil z kanovnického příjmu. 
Často měl přiděleného kněze, vikáře, kte‑
rého živil. Ten ho mohl zastupovat při 

každodenních společných modlitbách v katedrále a vykonávat povinnosti nižších úřed‑
níků na biskupství.

Někdy se stávali kanovníky – čekateli či nesídelními kanovníky mladí kněží ze šlech‑
tických rodů, jimž kanovnický příjem sloužil jako stipendium ke studiu v  zahraničí 
(dnešní nadační fondy). V některých dobách stoupal počet kanovníků například tím, že 
bohatý šlechtic se souhlasem krále i papeže daroval kapitule statek jako zajištění dalšího 
kanovnického místa (třeba pro svého syna, ale místo nesmělo být po jeho smrti zrušeno 
bez souhlasu papeže). Podobně vznikla i olomoucká univerzita. Biskup zajistil pro uni‑
verzitu statky, papež ji zřídil a pozvaní jezuiti ji vedli. Podobné majetkové zajištění měl 
kněžský seminář, nebo gymnázium.

Zásadní změna financování spojená s nástupem komunismu byla postavena na pa‑
tronátním právu. Stát zabral veškerý majetek a zavázal se platit mzdy kněží a veškerý 
provoz církve (i když to dělal tak, že mnohé kostely spadly). Za to si nárokoval rozhodo‑
vat o ustanovování kněží. Kdo dostal tzv. státní souhlas pro konkrétní místo, byl placen 
státem (v občanském průkazu měl razítko ONV). Bez souhlasu státu nesměl vypomáhat 
ani svému sousedovi. Jakékoliv kněžské působení bez státního souhlasu bylo trestné 
(někdy i vězením).

V roce 1990 byl zákonem zrušen státní dozor nad církvemi. Byly vráceny jen nejnut‑
nější budovy, kněží byli dál placeni státem, ale už ne přes ONV (Okresní národní výbor), 
ale přes biskupství. Nový zákon o církvích umožnil snadnou registraci mnoha nových 
církví, které po deseti letech měly získat právo být placeny státem. Stát zvolil pro sebe 
levnější cestu. Dříve než by musel platit nové náboženské společnosti, rozhodl se vrátit 
majetek a skončit s financováním.

Církevní restituce přímo souvisejí s ukončením financování církví, i když postup‑
ném. Vrácené majetky jsou často ve velmi špatném stavu a z prvních výnosů a finanční 
náhrady se musejí uvádět do takového stavu, aby od chvíle, kdy skončí státní dotace na 
platy, mohla církev z  jejich výnosů financovat svůj provoz. Kritici mluví o zbohatnu‑
tí církve, nebo volají po zdanění finanční náhrady. Ta však byla zaúčtovaná celá hned 
na začátku a současné postupné vyplácení je jen splácením dluhu státu vůči církvím. 
Církev nezbohatla, jen přibylo starostí a zodpovědnosti. Musíme žít skromně a počítat 
se štědrostí věřících. Největší ekonomickou zátěží je údržba kostelů, na něž žádáme 
dotace z různých veřejných i soukromých zdrojů. Ty nejsou nárokové ani u národních 
kulturních památek. Zvláště městské kostely jsou často magnetem turismu, na němž 
vydělávají jiní. Kněží jsou nejlevnějšími kastelány památek a věřící největšími sponzory 
národní kultury. Užitečnost nás však těší.   arcibiskup Jan

ŽIVÁ CÍRKEV

Snímek Klara Kalinová / Člověk a víra
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LI ST Z K ALENDÁŘE

Září 2018

11. 9. – Dny evropského dědictví – Dny otevřených dveří památek – v České repub-
lice se slaví od roku 1991 z podnětu Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska

16. 9. – Den církevních 
škol

23. 9. 1968 zemřel sv. Pio 
z Pietrelciny, 
známý italský 
stigmatizovaný 
kapucínský mnich 
(50 let)

25. 9. – Mezinárodní den 
neslyšících – slaví 
se od roku 1958, 
z rozhodnutí 
Mezinárodní organizace neslyšících

25. 9. 1958 se narodil Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., královéhradecký biskup 
(60. narozeniny)

28. 9. 1978 zemřel po krátkém pontifikátu 33 dní papež Jan Pavel I. (40 let)
29. 9. 1923 zemřel v Olomouci ThDr. Antonín Cyril Stojan, nejznámější olomoucký 

arcibiskup v letech 1921 až 1923 (95 let)
29. 9. 1938 – podpis Mnichovské dohody (80 let)  (jpa)
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Drazí bratři a sestry,

naši předkové v dějinách často odkazovali farnostem a kostelům své majetky, které 
sloužily k obživě kněží, nebo údržbě kostelů (farní pole či lesy). V darovacích smlouvách 
bývaly dohodnuty závazky vůči dárcům, nejčastěji pravidelné sloužení mší svatých za 
duše zemřelých dárců. Povinnost slavení mší svatých za dárce trvala, dokud měl obda‑
rovaný z daru užitek.

Po zabrání majetku státem v roce 1948 církev neměla z tohoto majetku žádný užitek. 
Proto nemusela plnit povinnosti plynoucí z darů. V restitucích se některé majetky vrá‑
tily, za některé byla proplacena finanční náhrada. Protože z nich má církev zase užitek, 
oživla i povinnost modlitby za zemřelé dárce. Protože ale dnes už není možné dohle‑
dat jednotlivé smlouvy, obrátili se čeští a moravští biskupové na Svatý stolec s prosbou  
o řešení.

Svatý stolec stanovil, že každý kněz, který stojí v čele farnosti (v případě, že spravuje 
více farností, pak se počítá jen jedna, včetně i nově založených farností a také těch, které 
žádné majetky neměly) má povinnost během následujícího liturgického roku slavit de‑
set mší svatých za zemřelé dárce. Tím bude navždy povinnost splněna. Prosím věřící, 
aby se těchto mší svatých účastnili v hojné míře a společně se modlili za dárce, z jejichž 
darů mají užitek i dnešní farnosti. Prosím dnešní dárce, kteří prosí o mše svaté za své 
zemřelé, aby tentokrát upřednostnili plnění povinnosti společného slavení mší svatých 
za tyto zesnulé dárce, nebo souhlasili s tím, že na jejich úmysly budou mše svaté slou‑
žené jinde.

Všem děkuji za přijetí výzvy a každému ze srdce žehnám
 arcibiskup Jan

Svatý Pio z Pietrelciny
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AKTUALIT Y

Likvidace lepry  
má nového prezidenta

Z  rozhodnutí pražského arcibisku-
pa kardinála Dominika Duky byl od 
1.  července  2018 jmenován preziden-
tem Likvidace lepry P. Jan Balík.  (ps)

Změna ve vedení duchovní 
správy na Svatém Hostýně

Rektor baziliky na Svatém Hostýně 
P.  Ing.  Jiří Šolc, SJ, po dvanácti letech 
vedení duchovní správy na Svatém 
Hostýně předává k 1. 9. 2018 funkci du-
chovního správce nejznámějšího pout-
ního místa v České republice jezuitské-
mu knězi P. Josefu Čunkovi (1955).

Nový svatohostýnský duchovní správ‑
ce působil dlouhou dobu jako rektor kos‑
tela sv. Ignáce v Praze a byl představeným 
tamější komunity. Poslední dva roky byl 
rektorem kostela Nanebevzetí Panny Ma‑
rie v Brně a představeným tamní jezuitské 
komunity.

P. Jiří Šolc zůstává na Svatém Hostýně 
jako kaplan duchovní správy.  (jpa)

ZPRAVODAJSTVÍ

Snímek Leoš Hrdlička

Snímek Martin Stecher / Člověk a víra

Snímek Dominik Novák / Člověk a víra

Snímek Leoš Hrdlička

Poutníci na Velehradě řekli své „Ano“ Bohu  
i Panně Marii

Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté byl kardinál Dominik Duka, ar-
cibiskup pražský, který připomenul, že Velehrad je spojen nejen se slovanskými 
věrozvěsty, ale také právě se sv.  Ludmilou, která zde podle tradice přijala křest. 
„Přijmout křest znamená přijmout kříž, který je znakem naší křesťanské civiliza-
ce,“ dodal a upozornil i na řadu letošních tzv. osmičkových výročí vždy spjatých 
s Velehradem.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner ve své homilii upozornil na letošní výročí – 
vznik Československa, události předcházející druhé světové válce, nástup komunismu, 
pražské jaro a sovětskou invazi i vznik samostatné ČR. Při pohledu zpět je podle něj na‑
místě děkovat, ale také být kritický. „Neseme zodpovědnost za skutečnosti, které nahá‑
nějí strach nejen tím, že roste politický vliv potomků komunistických diktátorů,“ připus‑
til a upozornil na „novou 
tvář marxistické ideolo‑
gie“, která „bere svobo‑
du, rozvrací řád a  budí 
nenávist“, zpochybňuje 
právo na život od poče‑
tí až do přirozené smrti, 
rozdílnost muže a  ženy 
nebo právo dětí na bez‑
pečné prostředí opírající 
se o manželství a věrnost 
jejich rodičů.

„Naše krátkozrakost 
nám brání uznat oteplo‑
vání a dělat kroky zodpo‑
vědnosti vůči přírodě. Dokud nám teče z kohoutků voda, sucho nás nezajímá,“ upozornil 
rovněž olomoucký arcibiskup a dodal, že řešením všech problémů je hledat skutečnou 
moudrost, jakou nám zprostředkovali také svatí Cyril a Metoděj, když u nás položili zá‑
klady křesťanské kultury i státnosti. „Jsem rád, že tuto kontinuitu nám dnes připomíná 
přítomnost lebky svaté kněžny Ludmily, která přijala křest od svatého Metoděje,“ dodal.

Nejlepší plody našeho národa vyrostly podle arcibiskupa Graubnera právě z přijetí 
a uskutečňování Boží moudrosti. „Kdo žije za každých okolností z evangelia, které nám 
přinesli svatí Cyril a Metoděj, dělá to nejdůležitější pro šťastnou budoucnost našich ro‑
din, našeho státu i Evropy,“ podotkl a připomněl pak další z letošních výročí, zasvěcení 
národa Panně Marii při cyrilometodějské pouti 
roku 1993.

„Zasvětit se znamená svěřit, odevzdat, dát se 
nejen do ochrany, ale i plně k dispozici. Zasvětit se 
Panně Marii znamená rozhodnout se patřit jí, být 
jako ona, nechat ji působit ve svém životě,“ upo‑
zornil olomoucký arcibiskup. Zasvětit se společně 
podle něj znamená společně slíbit, že nechceme 
žít jen pro sebe, ale také pro Ježíše uprostřed nás, 
a  společně vydávat světu svědectví o  něm. „Jako 
společenství chceme být Marií, která dává světu 
Spasitele Ježíše. To může být nejcennějším da‑
rem pro naši společnost, která pak už nebude bez 
Boha, ale dostane příležitost objevit Boží moud‑
rost, krásu křesťanské kultury a mír plný naděje,“ 
uzavřel arcibiskup Graubner své kázání.

Na jeho slova plynule navázal obřad vyznání 
víry s  obnovou křestního vyznání a  zasvěcením 
se Panně Marii. „Chceš jako Maria žít podle Boží‑
ho slova, aby se vtělovalo do tvých skutků? Chceš 
jako Maria hledat dobro druhých? Chceš jako Ma‑
ria přispět k povznesení naší kultury úctou ke každému člověku?“ ptal se kardinál Duka 
přítomných a  třicet tisíc přítomných na otázky odpovídalo svým „Ano“. V závěrečné 
modlitbě tohoto obřadu pak pražský arcibiskup zasvětil Panně Marii a skrze ni Bohu 
celý národ, „aby v nás i  skrze nás mohl budovat své království pravdy, spravedlnosti, 
lásky a pokoje.“   František Jemelka
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Noví jáhni olomoucké  
arcidiecéze

V sobotu 23. června 2018 se konalo 
v  katedrále sv.  Václava v  Olomouci já-
henské svěcení. Olomoucký pomocný 
biskup Mons. Antonín Basler vysvětil 
dva nové jáhny, kteří byli jmenováni ar-
cibiskupem Mons. Janem Graubnerem 
k 1. 7. 2018 na svá jáhenská místa v olo-
moucké arcidiecézi.
Vojtěch Radoch (1991) z  farnosti Ost‑
rožská Lhota – jáhnem v Arcibiskupském 
kněžském semináři v Olomouci
Mgr.  Ondřej Talaš (1993) z  farnosti 
Uherský Brod – jáhnem Arcibiskupského 
gymnázia v Kroměříži  (jpa)

Ocenění dominikánského 
kněze, hudebního  

skladatele
V  závěru velehradské cyrilometo-

dějské pouti bývá udělováno několik 
vyznamenání České biskupské konfe-
rence. Mezi devíti letošními vyzname-
nanými byl také dominikánský kněz 
P. Zdeněk Angelik Mička, který obdržel 
Děkovné uznání pro rok 2018 za dlou-
holetou hudebně skladatelskou činnost 
v oblasti liturgické i duchovní hudby.

P.  Zdeněk Angelik Mička se naro‑
dil 12.  května  1945 v  Mořkově nedaleko 
Valašského Meziříčí. Otec byl vesnickým 
muzikantem a  varhaníkem v  mořkov‑
ském kostele a dal svému synovi základ‑
ní hudební vzdělání. V devíti letech začal 
Zdeněk navštěvovat hudební školu a po‑
kračoval na Vyšší hudební škole v  Kro‑
měříži, kterou absolvoval v  roce 1964. 
Dále studoval na Janáčkově akademii 
múzických umění v Brně. Po roce rozhodl 
studia hudby přerušit a  vstoupil na Cy‑
rilometodějskou bohosloveckou fakultu 
v  Litoměřicích. V  roce 1968 se stal čle‑
nem dominikánského řádu a přijal řádo‑
vé jméno Angelik. Na kněze byl vysvěcen 
22.  června  1970 v  Litoměřicích. Téměř 
třicet let působilv olomoucké arcidiecézi, 
kde byl také ředitelem Katedrálního vzdě‑
lávacího střediska liturgické hudby a zpě‑
vu při Metropolitní kapitule sv.  Václava.  
Od 1.  10.  2012 působí jako farní vikář 
a  člen dominikánského konventu v  Jab‑
lonném v Podještědí.  Pavel Skála

Matice svatohostýnská má 
nového předsedu

Na schůzi výboru Matice svatohos-
týnské, která se konala 10. srpna 2018 
na Svatém Hostýně, byl zvolen novým 
předsedou jejího výboru MUDr. Mořic 
Jurečka (1965) z Příboru.

Nastoupil na místo dlouholetého 
předsedy Matice svatohostýnské Mgr. Lu‑
bomíra Vývody, který na funkci rezigno‑
val 6. června 2018.  (jpa)

Nová pastorační rada olomoucké arcidiecéze
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner ustanovil dekretem ze dne 

5. 6. 2018 členy pastorační rady olomoucké arcidiecéze na další období. Jsou to:
Mons. Mgr. Antonín Basler, pomocný biskup, generální vikář a kancléř
Mons. Mgr. Josef Nuzík, pomocný biskup a generální vikář
P. Mgr. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci
P. Mgr. Jiří Kupka, biskupský delegát pro péči o ministranty
P.  Mgr.  Ing.  Jiří Pospíšil, ředitel Arcidiecézního centra života mládeže „Přístav“  

Rajnochovice
P. ThLic. Pavel Stuška, Ph.D., rektor Arcibiskupského kněžského semináře Olomouc
Mons. Mgr. Josef Šich, biskupský delegát pro péči o duchovní život a stálou formaci 

zasvěcených panen
Mons. Mgr. Vojtěch Šíma, biskupský delegát pro stálou formaci kněží
Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných
Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc
PhDr. Martin Kučera, vedoucí Centra pro kulturu Arcibiskupství olomouckého

 (ps)

Oznámení změn ve vedení provincie 
sester premonstrátek

Na řádné kapitule Českomoravské provincie Kongregace sester premonstrátek 
byla dne 8. 6. 2018 zvolena a následně generální představenou Kongregace potvr-
zena sestra Dominika Nováková za provinční představenou. Sestra Petra Nováko-
vá byla zvolena vikářkou provincie.   (aco)

Ustanovení v olomoucké arcidiecézi
Dekretem olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera ze dne 1. 7. 2018 

byli potvrzeni v svých funkcích na další období:
Mons. Mgr. Antonín Basler, pomocný biskup, generální vikář – kancléřem
Mons. Mgr. Josef Nuzík, pomocný biskup – generálním vikářem
P. ThLic. Pavel Stuška, Ph.D. – biskupským delegátem pro trvalé jáhny
Mons. Mgr. Josef Šich – členem Liturgické komise
Mons. Mgr. Vojtěch Šíma – biskupským delegátem pro stálou formaci kněží
P. Mgr. Jan Polák – prefektem Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci pro 

laické studenty   (ps)

Jmenování děkanů
Na další období byli olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem 

k 1. 7. 2018 v děkanských funkcích potvrzeni:
P. Mgr. Vladimír Mrázek (1977) – děkan děkanátu Kyjov
P. ICLic. Mgr. Vít Hlavica (1977), nově jmenovaný farář ve Vizovicích zároveň jmeno‑

ván děkanem děkanátu Vizovice
P. Mgr. Pavel Hofírek (1970), nově jmenovaný farář v Rožnově pod Radhoštěm zároveň 

jmenován děkanem děkanátu Valašské Meziříčí
P. Mgr. Janusz Zenon Łomzik (1965), nově jmenovaný farář v Hranicích zároveň jme‑

nován děkanem děkanátu Hranice
P. Mgr. Kamil Obr (1971), nově jmenovaný farář ve Zlíně ve farnosti sv. Filipa a Jakuba 

zároveň jmenován děkanem děkanátu Zlín
P.  Mgr.  Josef Rosenberg (1978), nově jmenovaný farář v  Přerově zároveň jmenován 

děkanem děkanátu Přerov
Po nečekaném úmrtí uherskobrodského děkana P. Josefa Pelce jmenoval olomouc‑

ký arcibiskup Mons. Jan Graubner jeho nástupcem dosavadního děkana ve Šternberku 
P. Mgr. Svatopluka Pavlicu (1976). Novým děkanem šternberského děkanátu se stal 
místní farář P. Mgr. Antonín Pechal (1973).  (jpa)

Novokněží nastupují na svá první kněžská působiště
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner vysvětil 30.  června  2018 v  ka-

tedrále sv. Václava v Olomouci tři nové kněze pro olomouckou arcidiecézi, kteří 
k 1. 7. 2018 nastoupili na svá první kněžská působiště.
P. Mgr. Ondřej Poštulka (1989) – kaplanem ve Veselí nad Moravou
P. Mgr. Jan Svozilek (1990) – kaplanem v Bílovicích a exkurendo kaplanem v Březolu‑

pech
P. Mgr. Jiří Šůstek (1991) – kaplanem v Rajnochovicích  (jpa)
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Snímek František Chromčák

Snímek Milena Machálková / Člověk a víra

Konference o evangelizaci
Srdečně zveme na III. Konferenci 

o  evangelizaci, která se uskuteční 23. 
a  24.  listopadu  2018 v  Regionálním 
centru v Olomouci. Letos jsme program 
obohatili tím, že dáváme velký prostor 
pro paralelní workshopy.

Účastníci si budou moci vybrat to, co 
více odpovídá jejich potřebám, nebo co 
může obohatit jejich službu. Více než po‑
lovina workshopů je zaměřena na evange‑
lizaci v kontextu farností.

Velmi nám záleží na tom, aby se lidé 
a skupiny, které evangelizují, více propo‑
jili s  životem místní církve, s  životem ve 
farnostech, v  děkanátech a  v  diecézích. 
Krásně to podtrhuje papež František: 
„Malá společenství, hnutí a  další formy 
sdružování jsou bohatstvím církve, kte‑
ré Duch vzbuzuje pro evangelizaci všech 
prostředí a  oblastí. Častokrát přináše‑
jí nový evangelizační zápal a  schopnost 
dialogu se světem, čímž obnovují církev. 
Velice však prospívá, neztrácejí ‑li kontakt 
s  tím bohatstvím, které představují far‑
nosti, a ochotně se integrují do organické 
pastorace místní církve. Taková integra‑
ce zabrání tomu, aby se ona společenství 
ztotožnila jenom s částí evangelia a církve, 
anebo se proměnila na nomády bez hlub‑
šího zakořenění.“ (Evangelii gaudium)

Konference chce být povzbuzením 
a  inspirací na cestě evangelizace a  také 
místem, kde se budeme za probuzení víry 
v naší zemi modlit.

Bližší informace: www.evanglizace.eu
 P. Vojtěch Koukal

Zemřel  
Dr. Miroslav Krejčíř

Ve věku 91 let zemřel v Brně 12. srp-
na  2018 RNDr.  RTDr.  Ing.  Miroslav 
Krejčíř, dlouholetý redaktor Katolic-
kého týdeníku a spolupracovník Radia 
Proglas.

V  době Pražského jara v  roce 1968 
spoluzakládal hnutí Dílo koncilní obno‑
vy a  podílel se na přípravě dokumentů 
Druhého vatikánského koncilu. Překládal 
rovněž náboženskou literaturu. Po listo‑
padu 1989 se stal redaktorem Katolického 
týdeníku a později také sekretářem Komi‑
se pro laiky České biskupské konference 
a od roku 1997 vedoucím Střediska aktivit 
laiků v brněnské diecézi.

V olomoucké arcidiecézi se několikrát 
podílel na přípravě akcí laického apošto‑
látu a  také setkání dopisovatelů našeho 
arcidiecézního zpravodaje a farních časo‑
pisů.

Za dlouholetou službu v církvi ho br‑
něnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle od‑
měnil medailí svatého Jana Sarkandera 
a později medailí sv. Petra a Pavla. Česká 
biskupská konference Miroslava Krejčíře 
ocenila Pamětní medailí.  Josef Pala

ZPRAVODAJSTVÍ

Ve Vizovicích otevřeli nové komunitní centrum
Při poutní slavnosti sv. Vavřince, patrona farnosti, v neděli 12. srpna 2018 po-

žehnal ve Vizovicích olomoucký arcibiskup Jan Graubner nové komunitní cent-
rum.

Bylo zbudová‑
no za necelý rok 
a  vyrostlo na far‑
ním dvoře místo 
bývalých zchátra‑
lých stodol a  hos‑
podářských bu‑
dov. Nyní začíná 
sloužit sociálním 
a  společenským 
účelům farnosti, 
děkanátu i města.

Náklady na vý‑
stavbu a vybavení 
si vyžádaly 14 mi‑
lionů korun, přičemž 95 procent pokryla dotace z Evropské unie, ale přispěla i místní 
radnice.   Pavel Skála

Jubileum nejvýše položeného chrámu naší arcidiecéze 
i celé republiky

Před 120 lety byla z vůle moravského lidu vystavěna a 11. září 1898 arcibisku-
pem olomouckým Theodorem Kohnem slavnostně vysvěcena výjimečná stavba na 
vrcholu Radhoště – kaple sv. Cyrila a Metoděje.

Moravané svůj vztah k této hoře i ke svým věrozvěstům projevili skutečně manifes‑
tačně – hřeben hory zaplavilo podle dobových svědectví na 30 tisíc lidí. A jako v roce 

1862 při památné 
národní slavnosti 
konané zde v  před‑
večer tisícího výročí 
příchodu sv.  Cyrila 
a  Metoděje na Mo‑
ravu, opět se zde 
prolínalo nadšení 
náboženské i  vlaste‑
necké.

Kaple na vrcho‑
lu hory se brzy stala 
neoficiálním symbo‑
lem Valašska i  Bes‑
kyd a  má doslova 

symbolické postavení i v rámci naší arcidiecéze: přímo kaplí prochází hranice arcidiecé‑
ze olomoucké a ostravsko ‑opavské diecéze.

Výročí posvěcení kaple si připomeneme slavnostní bohoslužbou v sobotu 15. září 
ve 13 hod.

Více informací: www.matice ‑radhost.cz  Josef Krůpa

Kuchaři a cukráři 
slavili na Svatém 

Hostýně svou 
pouť

Na Svatém Hostýně se 
v  sobotu 11.  srpna  2018 
uskutečnila první svato‑
vavřinecká pouť kuchařů 
a cukrářů. Mši svatou slou‑
žil arcibiskup Jan Graubner, 
který na závěr požehnal 
prapory a  sochu patrona 
cukrářů a kuchařů, sv. Vav‑
řince.                             (ps)
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Práce na nových sochách věrozvěstů zdárně pokračují
Velehrad a sv. Cyril a Metoděj patří nerozlučně k sobě, protože Velehrad víry 

i Velehrad poutníků tvoří jedno a totéž dědictví otců. A co může být příznačnějšího 
a přirozenějšího, než že poutníka přicházejícího na Velehrad v branách poutního 
areálu symbolicky vítají právě sochy sv. Cyrila a Metoděje a svou přítomností i beze 
slov mluví jasně.

Práce na sochách postupují. Na díle průběžně pracuje kameník Jan Leitgeb z Blan‑
ska. „Postava Konstantina ‑Cyrila je již otečkována. Modely jsou zatím kopírovány s dře‑
věnými hlavami s body pro hrubou orientaci, pro detailní práci budou pak nahrazeny 
sádrovými  – aby se 
předčasně nerozbi‑
ly. Přesné ořezání 
podstavců pod so‑
chy – pro zazdění do 
pilířů  – plánuje pan 
kameník na září,“ po‑
pisuje současný stav 
zakázky jeden ze 
spoluautorů, sochař 
Vladimír Matoušek.

Pokud se letos 
podaří sesbírat chy‑
bějící finance, tak 
by bylo reálné sochy 
dokončit a  na své 
místo osadit v roce 2019, kdy si budeme připomínat 1150 let od úmrtí sv. Cyrila. Pro‑
to se obracíme na každého s prosbou o pomoc při dofinancování nových soch těchto 
našich národních světců. Doplatit stále chybí asi 474 302 Kč. Celkem budou sochy stát 
688 500 Kč.

Svůj příspěvek můžete poslat na sbírkové konto 44336622/ 0800 nebo vložit do ka‑
sičky v kapli Cyrilce na Velehradě či v kryptě olomoucké katedrály. Všem dárcům z celé‑
ho srdce upřímně děkujeme.   Martin Kučera, Lubomír Nágl

Nový školní rok  
na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Školní rok 2017/2018 ukončili studenti, učitelé, vychovatelé a další zaměstnan-
ci Arcibiskupského gymnázia (AG) v Kroměříži v kostele sv. Mořice při závěrečné 
mši svaté 26. června 2018. Slavnostní bohoslužbu celebroval olomoucký pomocný 
biskup Antonín Basler.

V závěru mše svaté se zaměstnanci školy, studenti a kněží, kteří dříve působili na 
AG v jáhenské službě, rozloučili se školním kaplanem P. Martinem Sekaninou. Vyjád‑
řili mu poděkování za 
obětavou, vytrvalou 
a nezištnou službu, za 
svědectví Boží lásky 
a ochotu sloužit.

Po pětileté službě 
P.  Martina Sekaninu 
vystřídá na Arcibis‑
kupském gymnáziu 
v  Kroměříži P.  Petr 
Káňa, který doposud 
působil v centru mlá‑
deže Přístav v  Raj‑
nochovicích. Otec 
Petr pochází z  Ná‑
vojné.  Vystudoval 
umělecko ‑řemeslné zpracování dřeva na Střední odborné škole v  Luhačovicích. Jeho 
cesta však nakonec nevedla do truhlářské dílny, ale do semináře. Jako jáhen rok působil 
v Přerově, první tři roky kněžství strávil v Šumperku, kde byl nejen kaplanem ve farnos‑
ti, ale také kaplanem pro mládež. Pak byl poslán do Rajnochovic, kde se další tři roky 
věnoval mladým lidem ještě o něco intenzivněji.

V tomto školním roce, který zahájí studenti a učitelé v pondělí 3. září společnou mší 
svatou v kostele sv. Mořice v Kroměříži, bude jeho nejbližším spolupracovníkem jáhen 
Ondřej Talaš, který je absolventem AG.   Marie Kvapilíková

Zemřel P. Josef Pelc
Tragickou smrtí zemřel 10. červen-

ce  2018 nedaleko Sedlce u  Třebíče ve 
věku 46 let uherskobrodský farář a dě-
kan P. Mgr. Josef Pelc.

Zesnulý kněz se narodil se 28. 1. 1972 
ve Vsetíně. Kněžské svěcení přijal 

28.  6.  1997 v  Olomou‑
ci z  rukou arcibiskupa 
Jana Graubnera. Dva 
roky (1997–1999) pů‑
sobil jako kaplan v Ho‑
lešově a  zároveň byl 
exkurendo kaplanem 
v  blízkých Kurovicích 

a Žeranovicích. K 1. 7. 1999 byl jmenován 
administrátorem ve Velkých Opatovicích 
(od 1.  12.  2003 farářem), odkud zároveň 
vedl jako exkurendo administrátor další 
tři farnosti – Borotín, Deštnou a Rouba‑
ninu. Od 1. 7. 2003 byl ustanoven farářem 
v Lipníku nad Bečvou a zároveň exkuren‑
do administrátorem v Hlinsku a Týnu nad 
Bečvou. Jeho posledním působištěm byl 
od roku 2010 Uherský Brod, kde zastával 
také funkci děkana uherskobrodského dě‑
kanátu. V  letech 2010 až 2013 vedl také 
farnost Prakšice.

Se zesnulým knězem se přišla 14. čer‑
vence  2018 rozloučit tisícovka věří‑
cích. Pohřební obřady ve farním kostele 
v  Uherském Brodu vedl olomoucký ar‑
cibiskup Jan Graubner spolu s  více než 
stovkou kněží, mezi nimiž byli i  všichni 
tři olomoučtí pomocní biskupové: Josef 
Hrdlička, Josef Nuzík a  Antonín Basler. 
Tělo zesnulého kněze bylo pak uloženo do 
kněžského hrobu na novém hřbitově.

  Josef Pala

Snímek Dominik Novák / Člověk a víra
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Arcibiskupský palác výstavou připomíná  
výročí kardinála Skrbenského

Osudy muže, který olomouckou arcidiecézi vedl v těžkých letech 
první světové války i krátce po vzniku samostatného Českoslo‑
venska, připomíná výstava v arcibiskupském paláci v Olomouci 
otevřená do 9. září. Výstava, která se koná u příležitosti 155. vý‑
ročí narození kardinála Lva Skrbenského z Hříště (1863–1938), 
ukazuje exponáty spojené s jeho osobou – liturgické předměty, 
fotografie, portréty, řády, ceremoniální hůl nebo nábytek.
Podrobnosti: www.arcibiskupskypalac.cz

V katedrále jsou fotografie  
orientalisty Musila

Výstava „Syn pouště“ je v  kryptě katedrály sv.  Václava v  Olo‑
mouci otevřena do 29. září. Představuje unikátní výběr fotogra‑
fií světoznámého orientalisty, cestovatele, spisovatele a  kněze 
olomoucké arcidiecéze prof. Aloise Musila z přelomu 19. a 20. 
století. Je to osobitý obrazový zápisník vědce, který snímky po‑
řizoval především pro dokumentační účely a teprve posléze po‑
sloužily jako ilustrace jeho četných knih a pojednání.

Autorské čtení
Autorské čtení dvou nových sbírek poezie „Chvěje se svět“ 
a  „Probuď se, srdce“, jejichž autorem je olomoucký básník Jiří 
Koplík, se koná ve čtvrtek 4. října od 17.30 hod. v arcibiskup‑
ském paláci v Olomouci. Vstup volný.

Pozvání na zajímavé výstavy
Až do 4. listopadu (vždy v neděli od 13 do 17 hod.) jsou ve Vlas‑
tivědném muzeu ve Švábenicích u Vyškova k vidění dvě pozoru‑
hodné výstavy: Panovníci země Koruny české a 100 let Česko‑
slovenské republiky.

Program Dnů evropského dědictví  
v arcibiskupském paláci v Olomouci

Sobota 8. září, 9 – 19 hod.
• Krátké komentované prohlídky s průvodci v kostýmech a hu‑

debním doprovodem
• Komentované prohlídky výstavy Kardinál Lev Skrbenský 

z Hříště, 10 a 11 hod., galerie, provede spoluautor výstavy Ma‑
těj Vymětal

• Přednáška 
věnovaná 
osobnosti 
kardinála 
Lva Skr‑
benského 
z Hříště, 
15 hod., 
Andělský 
sál, přednáší 
Jitka Jonová, 
CMTF UP Olomouc

• Slavnostní koncert ke Dnům evropského dědictví, začátek  
17 hod.

Neděle 9. září, 10 – 17 hod.
• Krátké komentované prohlídky s průvodci v kostýmech a hu‑

debním doprovodem
Vstup na všechny akce zdarma
Více k programu: www.arcibiskupskypalac.cz

Víkendový pobyt pro prarodiče s vnoučaty
Termín víkendu: 21. – 23. září, Újezd u Uničova

Víkendy pro seniory
Svatý Hostýn: 21.–23. září; Velehrad: 5. – 7. října

Víkendový duchovnípobyt pro ženy
12. – 14. října v Kroměříži

Duchovní obnova pro animátory seniorů
19. – 21. října na Velehradě

Konference: „50 let Humanae vitae“ 
(encyklika papeže Pavla VI.)

20. října v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Kontaktní osoba: Mgr.  Markéta Matlochová, tel. 587 405 250, 
720 110 750, e ‑mail: matlochova@arcibol.cz

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 svět‑
ci zpracovává 
kromě jeho ži‑
votopisu také 
historická místa 
a  památky, která 
jsou s tímto svět‑
cem spojená.
Seminář pro‑
běhne v  sobotu 
8.  září v  budově 
kurie v Olomou‑
ci ,  Biskupské 
nám. 2, v  době 
od 9.30 do 13 

hod. Zájemci se mohou hlásit e ‑mailem: polcrova@arcibol.cz, 
a to nejpozději dva dny před konáním semináře. Při přihlášení 
uveďte, 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
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Velký diář na rok 2019
Diář formátu A5 v pevné vazbě s obálkou modré či zelené barvy 
se zlatou ražbou. Ke každému dni je uveden církevní a občanský 
svátek, odkaz na denní modlitbu církve a na liturgické texty, an‑
tifona k žalmu a myšlenka na den. Na 
začátku každého měsíce jsou uvede‑
ny Úmysly apoštolátu modlitby. Diář 
obsahuje také dostatečný prostor pro 
adresy a  poznámky, přehledný mě‑
síční kalendář let 2019 a  2020 a  dal‑
ší praktické informace. Pro rok 2019 
jsou na každý den vybrány krátké my‑
šlenky z  děl blahoslaveného Jakuba 
Alberiona, zakladatele Dcer sv. Pavla 
(paulínek).
Váz., 392 s., 200 Kč
Objednávky: Nakladatelství Paulínky, Jungmannovo nám. 
18, 110 00 Praha 1, tel. 224 818 757, On ‑line knihkupectví:  
www.paulinky.cz, objednavky@paulinky.cz

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

Metodický den ke kurzům  
Výchova dětí a Výchova teenagerů

Kurzy Výchova dětí a  Výchova teenagerů jsou vytvořeny jako 
pomoc rodičům při výchově. Jedná se vždy o pět nebo deset se‑
tkání k různým tématům vztahujícím se k výchově dětí a komu‑
nikaci s nimi. Téma je prezentováno prostřednictvím krátkého 
videa, které je doprovázeno také zkušenostmi rodičů z  celého 
světa. Na základě těchto videí účastníci vedou diskuzi nad té‑
maty. K tomu jim pomáhají předem vypracované podněty k této 
diskuzi.
Náš metodický den bude určen kněžím a katechetům, kteří by 
se rádi věnovali také rodičům dětí, které učí v náboženství nebo 
mají ve farnosti. Účastníci metodického dne zde získají vhled do 
obou kurzů. Na jeho základě budou schopni si sami ve svých far‑
nostech a děkanátech tyto kurzy uspořádat či využít jejich bo‑
haté nabídky při práci s rodiči dětí. Oba kurzy kromě videí mají 
také perfektně zpracované metodiky, které jsou pro animátory 
kurzu velkou pomocí.
Metodický den proběhne v sobotu 22. září v Olomouci (9.30–
15.30) v budově kurie, Biskupské náměstí 2 a povedou jej man‑
želé Güntterovi. Přihlašovat se můžete na e ‑mailové adrese: 
katecheti@arcibol.cz

Kurz: Katecheze Dobrého Pastýře
V letošním roce opět v rámci celoživotního vzdělávání na Uni‑
verzitě Palackého v Olomouci proběhne kurz „Katecheze Dob‑
rého Pastýře“ pro 1. stupeň (primárně děti 3 až 6 let).
Termíny jednotlivých setkání: sobota 13. října, sobota 24. října, 
sobota 9. února 2019.

Více informací: www.katechezedobrehopastyre.cz

Hlavní pouť ve Štípě u Zlína
Sobota 8. září
 13.30 – mše svatá pro děti a mládež ve starém kostelíku
 14.30 – 15.30 – program pro děti a mládež
 16.30 – modlitba růžence
 17.00 – poutní mše svatá
Neděle 9. září
 7.00 – mše svatá ve starém kostelíku
 8.15; 9.30 – mše svaté
 11.00 – slavnostní mše svatá (celebruje P. Antonín Klaret 
   Dabrowski, OFM)
 15.00 – svátostné požehnání a rozloučení s poutníky

Přehled velehradských akcí na září 2018
Pouť děkanátu Uherský Brod
 Sobota 8. 9. / poutní areál
Pouť děkanátu Valašské Klobouky
 Sobota 22. 9. / poutní areál
Varhanní koncert
 Neděle 23. 9. od 16.30 / bazilika (varhanní koncert Ludmily 

Dvořákové k poctě sv. Šarbela Makhlufa)
Tíha oběti
 Středa 26. 9. / Sál kardinála Špidlíka (prezentace filmu o kar‑

dinálu Štěpánu Trochtovi za účasti režiséra Zdeňka Zvonka)
Více informací: www.velehradinfo.cz

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.

Záříjový Nezbeda a Cvrček
V  záříjovém výtisku Nezbedy naleznou čtenáři mimo obvyklé 
rubriky Biblická přísloví, Ochránce zvířat a Zakladatel charity 
také příběh ze života Korunový pomník.
Záříjový Cvrček je zaměřen na vytrvalost a učí děti rozvíjet živý 
vztah s Bohem.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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Ve stopách praprababičky z Brna
Vedle Tolika sedí o  rok starší Saša. Jeho praprababička po‑

chází z Brna, proto i on zavítal do Václavova. „Proč praprababič‑
ka odešla na Ukrajinu, to nevím. Doma ale občas mluvím česky 
s  dědečkem a  maminkou. Na táboře se mi moc líbí, mám rád 
výlety, třeba krásný byl hrad Bouzov,“ dodává Saša. V České re‑
publice se mu moc líbí, ptáme se, a co je tu lepší než na Ukrajině? 
„Všechno,“ směje se chlapec. Jednou by chtěl studovat informa‑
tiku, „ajťáci“ jsou dobře placení. Saša zvládne složit Rubikovu 
kostku za pouhých 12 vteřin, ale pozor – od doby, co jsme s ním 
mluvili, možná svůj rekord ještě vylepšil.

Kromě rehabilitací, hry na flétnu a výuky české historie se na 
táboře děti učí i českému jazyku. Aby měly na ozdravný pobyt ná‑
rok, musí splňovat tři podmínky. Měly by být potomky českých 
krajanů, dále z oblasti zasažené černobylskou havárií a se stano‑
venou diagnózou a hlavně ze sociálně slabých rodin. Od havárie 
v Černobylu uběhlo přes třicet let, přesto je okolní oblast dosud 
zasažená. „Lidé ještě nedávno nesměli nic pěstovat na zahrádce, 
dále nesměli v přírodě ani v lese sbírat žádné plodiny. Ovzduší je 
také pořád zasažené,“ vyjmenovává za Arcidiecézní charitu Olo‑
mouc vedoucí pobytu Jaromíra Lónová.

Pobyty v ČR jsou pro mnohé děti rájem. Všechny se tu na‑
víc výrazně zlepší, například jsou pohybově aktivnější, otužilejší 
a méně unavené. „Děti bývají také často nemocné, ze zdravotnic‑
ké dokumentace ale vyplývá, že frekvence jejich onemocnění se 
během roku po ozdravném pobytu zmenšuje oproti předchozím 
rokům,“ pokračuje Jaromíra Lónová.

Flétna pod polštářem. Takto usínaly  
černobylské děti na ozdravném táboře

Dodržovat pitný režim, hrát si na čerstvém horském vzduchu, hrát 
na flétnu, vyřádit se v bazénu a vyjíždět na výlety. Zdánlivě obyčejné 
záležitosti jsou pro některé děti z ukrajinské oblasti zasažené černo-
bylskou havárií jako sen. Splnily si ho v podhůří Jeseníků při ozdrav-
ném pobytu, který měla letos poprvé pod palcem Arcidiecézní cha-
rita Olomouc. Některé děti usínaly s flétnou pod polštářem. Ráno se 
vzbudily a byla tam. Nebyl to sen…
Chalupa ve Václavově je plná dětí. Tři červencové týdny se tu ozdra-
vuje třiapadesát dětí ve věku 9 až 15 let a pět jejich dospělých prů-
vodců. Někteří proběhnou v plavkách zabalení do ručníku, rovnou 
z rehabilitací v bazénu, další s flétnou v ruce. Hra na flétnu, ale také 
výuka historie baví na táboře nejvíce třináctiletého Tolika. „Jsem 
tu, protože se chci ozdravit a taky se učit český jazyk. Jednou chci 
v České republice studovat architekturu, chci tvořit, stavět…“ říká 
chlapec, jehož prapradědeček pochází z Čech.

Snímky ACHO Olomouc

Děti, které vyrůstají v černobylské oblasti, trápí dýchací potí‑
že, astmata, chronická onemocnění, poruchy funkcí štítné žlázy, 
poruchy imunitního systému či pohybová omezení. Mívají také 
křehké kosti a musí být ve střehu kvůli nevyzpytatelnému růstu 
znamínek.

Časté pití přemůže i bolest hlavy
Podle ředitele projektu Tomáše Lukavského pochází děti ze 

sociálně slabých rodin, takže jejich stav odráží i špatnou životo‑
správu. „Děti tu bývají překvapené, že dostávají dvakrát denně 
teplé jídlo. Z domova na to nejsou příliš zvyklé a jejich pitný re‑
žim je úplný karambol. Jsou velmi unavené, což mimo jiné přičí‑
tám i tomu, že málo pijí. Řekl bych jim, natočte si vodu z kohout‑
ku, je lepší než limonáda. Ale uvědomím si, že to doma udělat 
nemohou. Tam tu vodu musí převařit, i  ve velkoměstě. Proto 
mají u  nás nachystány čaje a  šťávy,“ popisuje Tomáš Lukavský. 
Správný pitný režim přitom podle něj pomůže přemoct i malát‑
nost a bolesti hlavy.

V okolí tábora se ozývá táhlý tón flétny, ne ‑ko ‑ne ‑čný dlouhý 
tón. Ticho. A začne znít další. Výuka hry na flétnu začala a s ní 
i soutěž o nejdelší výdech. To vše řeší dechové potíže dětí. Správ‑
né je prodýchávat hluboko, regulovat vdech a výdech. „Hra na 
flétnu dělá s ozdravěním dětí divy. Flétnu dostanou mnohé z nich 
jako dárek a  mají z  ní velkou radost. Spí s  ní jako s  plyšákem, 
mají ji pod polštářem. V rodinách někdy učí i mladší sourozence 
a rodiče. Na flétnu pak hrají zvlášť rády jejich maminky,“ pousmě‑
je se Tomáš Lukavský. Podle něj takto vznikl v Malíně krajanský 
flétnový „orchestr“. Většina dětí nezná noty, tak se učí hrát na hu‑
dební nástroj poslechově. Ty starší se zlepšují a zlepšují, odmě‑
nou jim pak je notový materiál, který na táboře dostanou. „Děti 
hrají české lidovky, ale i hymny anebo třeba i písničky z filmů, 
například z Titaniku. Hrají na flétnu i ve svých volných chvílích,“ 
dodává ředitel.

A co černobylské děti na táboře na Moravě nejvíc oceňují?
„Nikdy jsem tu za celou dobu neměl hlad.“
„Mají nás tu rádi.“
„Je tu zábava, krásná příroda, lesy i památky.“
Projekt se uskutečnil díky dotaci z Ministerstva zdravot-

nictví ČR  Karolína Opatřilová
Arcidiecézní charita Olomouc
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Centrum pro rodinný život v  Olo‑
mouci pořádá pravidelně víkendy pro se‑
niory. V posledních letech se počet ustálil 
na čtyřech turnusech. Dva z nich probíha‑
jí na Velehradě a dva na Svatém Hostýně. 
Jedná se o příležitost setkat se s těmi, kteří 
se podobným způsobem starají o  spole‑
čenství v  jiné farnosti, obohatit se jejich 
zkušenostmi, nápady, poznat, jak setkání 
fungují jinde, z čeho čerpají… Víkend má 
svůj duchovní náboj, každý den bývá mše 
svatá, společné modlitby a také příležitost 
k  přijetí svátostí. Je zde prostor pro se‑
známení se mezi sebou. Přednášky kromě 
duchovního zaměření mají také rozměr 
rodinný, společenský, kulturní, informa‑
tivní… Je možné se dozvědět o úspěšných 
aktivitách, které se dějí v různých farnos‑
tech a vzájemně se obohatit a inspirovat. 
Někteří z  účastníků o  víkendech mají 
různé služby ve svých farnostech, proto 
budeme v novém roce hledat také termíny 
mimo víkend a vyzkoušíme možnost po‑
tkat se v týdnu.

Naproti tomu duchovní obnova (ať 
pro seniory nebo jakákoli jiná) má být 
časem ztišení, naslouchání Božímu slovu 
pod vedením exercitátora a  má opravdu 
probíhat v tichosti, v modlitbě a rozjímá‑
ní. Je vhodné, když se účastník přihlásí 
na duchovní obnovu určenou pro něj.  
Duchovní obnovy totiž bývají zaměřené 
na cílovou skupinu účastníků – například 

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Rozdíl mezi víkendem pro seniory  
a duchovní obnovou

Nedávno se mi svěřila jedna maminka – konvertitka – která vychovává čtyři děti spolu s velmi hodným, ale víru nepraktikujícím 
manželem, že by jí pomohlo, kdyby věděla, jak předávat víru, jak učit děti lásce k Pánu Bohu. Protože sama tuto zkušenost v dětství 
nezažila a manžel jí v tom oporou nebude, věřím, že jí, ale i dalším rodičům, poslouží nová pomůcka, kterou vám představujeme.

Centrum pro katechezi arcibiskupství olomouckého spolu s Centrem pro rodinný život připravilo novou pomůcku především 
pro rodiny s menšími dětmi. Ve školním roce 2018/2019 budou děti na nedělních bohoslužbách získávat jednotlivé kartičky. Obrázky 
na kartičkách se budou vždy vztahovat k úryvku nedělního evangelia a bude tam biblická citace, takže si daný úryvek budou moci 
vyhledat přímo v Bibli. Zadní strana kartičky s návrhem aktivity má povzbudit ke konkrétní snaze žít podle evangelia. Kromě úkolu 
malovacího, doplňovacího aj. je zde nabídka vrátit se k úryvku evangelia, víc se nad ním zamyslet, povídat si o něm, zapamatovat si 
nějakou myšlenku a snažit se podle něj žít. Ke kartičkám je možné využít připravenou metodiku určenou pro rodiče, katechety či 
kněze. Je k dispozici zdarma ke stažení na stránkách: http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/726

Těšíme se, že se zapojíte do naší nové aktivity. Věříme, že se vám díky úkolům a aktivitám na kartičkách podaří hlouběji pronik‑
nout do výzvy evangelia a žít podle Božího slova. Dětem tak pomůžete objevovat důležité hodnoty a prožívat radost z konání dobra.

 Markéta Matlochová

pro lékaře, varhaníky… Jedná ‑li se o naše 
seniory, uvědomujeme si, že je dobré jed‑
nou za čas opustit své starosti, své město, 
vesnici a pár dní na všechno zapomenout. 
Vede ‑li totiž někdo společenství, stále 
dává druhým, je dobré, ba přímo nutné 
načerpat – dostat. Může se vzdělávat, na‑
vštívit nějaký kurz nebo zajet do knihku‑
pectví a nakoupit literaturu na další obdo‑
bí. Může si nakoupit různé pomůcky, najít 
na internetu spoustu informací…

Ale od koho bychom chtěli být vy‑
zbrojeni a  obdarováni pro naši službu 
druhým lidem, pro naše společenství? 
Kdo nám k  té službě požehná? Během 
duchovní obnovy se přicházíme obnovit, 
setkat se samotným Bohem v klidu a v ti‑
chu, oproštění od každodenních starostí. 
Proto také obnovujeme duchovní obnovu 
pro animátory seniorů, na kterou bychom 
chtěli pozvat.

Duchovní obnova  
pro animátory seniorů

Velehrad 19. – 21. října
Vedoucí každého společenství může 

ve farnosti udělat velký kus dobra, má být 
pomocníkem svému knězi, ale také slu‑
žebníkem a  oporou pro členy společen‑
ství. Je dobré se občas zastavit a zamyslet 
nad tím, kam se naše společenství ubírá, 
rozjímat nad Božími věcmi, ale také na‑

čerpat duchovní posilu pro sebe. Zveme 
na duchovní obnovu, při níž nás bude 
provázet MUDr.  Jitka Krausová. Bude 
se zabývat otázkami povolání ke službě 
ve starším věku, povolání v  rodině, ve 
společnosti, v  církvi (nejen vedení spo‑
lečenství, ale i  služba ve farní knihovně, 
péče o květiny, vedení modlitby růžence, 
služba kostelníka, úklid aj.). Bude příleži‑
tost zamyslet se nad tíhou stáří, nemocí, 
a řeč bude i o přípravě na smrt. Učme se 
žít šťastně i ve stáří a pravou radost šířit 
kolem sebe. Při duchovní obnově doporu‑
čujeme mlčení.

Pozvání je nejen pro vedoucí různých 
společenství, ale pro všechny se zájmem 
o  to být ve společenství animátorem (ať 
vedoucím či pomocníkem) nebo i pro ty, 
kdo by chtěli společenství ve farnosti nově 
založit.

Během víkendu bude také příležitost 
k účasti na mši svaté, ke společným mod‑
litbám, rozjímání, adoraci, svátosti smíře‑
ní. Začínáme v pátek v 18 hod. a končíme 
v neděli obědem.

Přihlášky: Velehrad (Stojanov): 
tel. 572 571 420, 733 741 896, e ‑mail: 
velehrad@stojanov.cz, adresa: Stojanov, 
Salašská 62, 687 06 Velehrad

Ceny za ubytování a  stravu: 900 Kč 
až 1200 Kč (podle pokoje) + poplatek obci 
10 Kč.  Markéta Matlochová

 KARTIČKY – odměna pro děti za účast 
na nedělní bohoslužbě  

nebo pomůcka pro pastoraci rodin?
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Přehled církevních škol  
v olomoucké arcidiecézi

CENTRUM PRO KATECHEZI / CENTRUM PRO ŠKOLY

Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké
 Církevní mateřská škola Ovečka v OLOMOUCI
 Církevní mateřská škola v PŘEROVĚ
 Církevní mateřská škola Svatojánek v LITOVLI
 Mateřská škola sv. Josefa v KOJETÍNĚ
 Mateřská škola při Cyrilometodějském gymnáziu a základní škole v PROSTĚJOVĚ
 Mateřská škola při Církevní základní škole ve ZLÍNĚ
 Církevní základní škola v KROMĚŘÍŽI
 Církevní základní škola ve VESELÍ NAD MORAVOU
 Církevní základní škola a mateřská škola ve ZLÍNĚ
 Katolická základní škola v UHERSKÉM BRODĚ
 Základní škola při Cyrilometodějském gymnáziu a mateřské škole v PROSTĚJOVĚ
 Základní škola Salvátor ve VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
 Arcibiskupské gymnázium v KROMĚŘÍŽI
 Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v PROSTĚJOVĚ
 Stojanovo gymnázium VELEHRAD
 Střední odborná škola svatého Jana Boska KROMĚŘÍŽ
 CARITAS – Vyšší odborná škola sociální OLOMOUC

Školy jiných zřizovatelů
 Základní církevní škola svaté Voršily v OLOMOUCI (Česká provincie Římské unie Řádu sv. Voršily)
 Církevní střední odborná škola v BOJKOVICÍCH (Česká kongregace sester dominikánek)
 Církevní gymnázium Německého řádu v OLOMOUCI (Řád bratří a sester Německého domu Panny Marie v Jeruzalémě)

Školská zařízení katolické církve
 Teologický konvikt OLOMOUC
 Církevní dětský domov Emanuel STARÁ VES

Ve školním roce 2017/2018 působí v olomoucké arcidiecézi celkem 20 církevních škol a dvě školská zařízení katolické církve.

 Katechetický kongres
Srdečně zveme katechety, učitele nábožen‑

ství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakko‑
li angažují na poli katecheze a náboženského 
vzdělávání na XI. celostátní katechetický kon‑
gres, který proběhne od 26. do 28. října v Třeš‑
ti u Jihlavy. Ústředním tématem bude „Misijní 
dimenze církve“.

Mezi hosty letošního kongresu patří:
Mons. Pavel Konzbul – Bible jako misijní kate‑

chetický příběh a otazník
Mons. Jan Graubner  – Katecheta  – důležitý 

misionář v českém sekulárním prostředí
František Štěch – O evangelizaci mezi národy
P.  Kamil Obr – Katecheze jako jeden z  hlav‑

ních nástrojů pastorační proměny farnosti
P. Jakub Sadílek, OFM – Městské misie
Karel Starý – Jak zapracovat téma misií do vý‑

uky náboženství a do farní katecheze
Ludmila Muchová – Dialog s nevěřícími lidmi 

vedený na půdě výchovy a vzdělávání
Během kongresu bude také možné se zú‑

častnit i  praktických seminářů. K  zakoupení 
nebo k  inspiraci budou tematické knihy, po‑
můcky a  další užitečné materiály za zvýhod‑
něné ceny.

Přihlašujte se do 30. září prostřednictvím 
přihlašovacího formuláře.

Svatá Ludmila – matka víry našeho národa
V roce 2016 odstartoval pětiletý projekt, který se věnuje 1100. výročí od smrti 

první české světice. Tyto přípravy vyvrcholí v roce 2021 národní poutí na Tetíně. 
Každý rok nese jedno téma, které je obsaženo v osobě svaté Ludmily. Letošní rok 
2018 je zaměřen na Ludmilu jako panovnici a zakladatelku dynastie, důraz je kla‑
den na zodpovědnost za vlast a občanskou společnost, kterou mimo jiné připomíná 
i 100. výročí od vzniku Československé republiky.

Ludmila nebyla jen manželkou a matkou šesti dětí. Stala se zakladatelkou vlád‑
noucí dynastie a snažila se ovlivňovat i soudobou politickou situaci za vlády svých 
synů Spytihněva a Vratislava. Významnou roli sehrála právě při výchově budoucího 
knížete Václava a předáváním moudrosti a zkušeností budoucímu knížeti ovlivnila 
náš stát na tisíc let dopředu.

K této příležitosti realizuje spolek nazvaný „Svatá Ludmila 1100 let“ řadu před‑
nášek, konferencí, poutí, výstav, koncertů, divadelních představení a jiných akcí. Do 
projektu se mohou zapojit, jak jednotlivci, tak celé farnosti svou podporou nebo 
účastí na některé z akcí.

Katechetické centrum v Olomouci 
nabízí také knížečku o  svaté Ludmile 
z edice „Poznáváme naše světce“, kte‑
rá může být vhodná k  přípravě dětí 
na toto významné výročí. Pomůže jim 
především s  poznáním životního pří‑
běhu sv. Ludmily a jejích skutků, které 
jsou v  mnohém inspirující právě pro 
dnešní dobu.

Objednávky: 
http://eshop.katechetiolomouc.cz/ 
  Ludmila Němcová
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Ze života našich bohoslovců

KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

Snímky Dominik Novák / Člověk a víra

Pán nikomu nestraní
Na pracovní praxi jsem byl první dva 

týdny v  srpnu. Dostal jsem se díky věří‑
címu panu řediteli do třebíčské továrny 
Tipafrost, kde se vyrábí zmrzliny, polár‑
kové dorty, nanuky a různé další mražené 
potraviny. Jednalo se o  pásovou výrobu. 
Pro mě osobně to byla úplně nová zkuše‑
nost, která mi v mnoha ohledech otevřela 
oči. Zažil jsem, že hned po večerní směně 
následovala ranní, a byl jsem moc rád, že 
jsem nemusel chodit na dvanáctky.

První den pro mě bylo velkým pře‑
kvapením, že mými kolegy budou i vězni 
z  okresní věznice, ale nakonec jsem měl 
právě s nimi jedny z nejhezčích rozhovo‑
rů za celé prázdniny. Jako bývalý gymna‑
zista jsem se nejdřív trochu bál, o čem si 
budu s kolegy povídat, ale pak jsem zjistil, 
že když se člověk naučí naslouchat, tak si 
může povídat s každým.

V tom pro mě byl asi také největší pří‑
nos celé praxe. Zjistil jsem, že lidé ochotní 
přemýšlet a ptát se jsou všude. Pán oprav‑
du nikomu nestraní. Za tuto zkušenost 
jsem všem, kdo ji umožnili, velmi vděčný.

 Jan Kříž
bohoslovec 3. ročníku

Pastorační praxe  
s otcem Kuffou

Letos v červenci jsem strávil dva týd‑
ny v  Institutu Krista Velekněze v Žakov‑
cích na Slovensku, který zde vede P. Ma‑ 
rián Kuffa. Knihy a přednášky tohoto (ne)
obyčejného kněze ve mně zažehly touhu 
podívat se za ním osobně a  také přiložit 
svou ruku k  dílu. Po příjezdu jsem byl 
překvapen rozsáhlostí místní komunity. 
Práce je zde dost a  je opravdu pestrá: od 
kopání a betonování, přes práci v lese, až 
po starání se o koně a další hospodářská 
zvířata. Ihned jsem se také zapojil do du‑
chovního života, který je duší celého díla. 
Celkově zde žije asi 250 lidí. Kromě kli‑
entů je tu samozřejmě celý tým lidí, řídící 
jednotlivé práce a pečující o potřebné. Po‑
byt mě naplnil úctou právě k těmto lidem, 
díky kterým toto požehnané dílo roste. 
A v neposlední řadě jsem začal silněji vní‑
mat vděčnost za „startovní čáru“, kterou 
mi dali rodiče a blízcí. Jak totiž říká otec 
Marián, hodně z  jeho chlapců dostalo 
krumpáč, zatímco my bagr. Proto se nad 
ně nevyvyšujme, ale raději si navzájem 
pomáhejme budovat společné dílo.

 Josef Biernát
bohoslovec 3. ročníku

Není klerik jako klerika
Uvídíte ‑li někoho v klerice či kolárkové košili mějte na paměti, že nemusí jít vždy 

o kněze. Stejný oděv totiž v našich zemích nosí už bohoslovci. Podle kodexu kanonic‑
kého práva vstupuje člověk do stavu klerika jáhenským svěcením. A už od starších spo‑

lubratří jsem slyšel o této onto‑
logické proměně, jíž se svěcený 
dostává „do jiného stavu“. Pro 
mě byl tímto přelomovým da‑
tem 23.  červen  2018. Při ná‑
vštěvách různých rodin si uvě‑
domuji, že ač navenek mnoho 
nepřináším, pozoruji Boží 
moc, která působí v  lidském 
nitru. Společná modlitba za‑
končená požehnáním jaksi do‑
stává nový rozměr. V této nové 
dimenzi jsem mohl prožívat 
i  letošní misijní působení An‑
tiochie v Březové nad Svitavou. 
Denní modlitba církve, adorace 
a  bohoslužba slova s  přijímá‑
ním eucharistie tvořily denně 
nezbytný duchovní základ ne‑
jen pro misijní tým. Na jednu 
stranu mi přibylo povinností, 
na stranu druhou jsem proží‑
val radost a naplnění z toho, že 
mohu druhým umožňovat ale‑
spoň částečně přístup ke zdroji 
a  vrcholu křesťanského života. 
Mnoho viditelných úspěchů je 
zhmotněním předcházejících 

duchovních bojů a cest uzdravení. Děkuji proto všem, kdo i drobnými kapkami svých 
modliteb přispívají k růstu Božího království mezi námi.

S vděčností žehná   jáhen Ondřej Talaš
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Snímky L‘Osservatore Romano

Ministrování Svatému otci
Byl jsem ubytován v Papežské koleji Nepo‑

mucenum spolu s kněžími z různých zemí svě‑
ta, především z  Indie a Afriky. V  rámci života 
této koleje jsem též sloužil u oltáře – ministro‑
val. Všichni bohoslovci naší koleje byli vybráni 
k ministrantské službě Svatému otci Františko‑
vi. Jemu ministruje mnoho římských kolejí a ta 
naše přišla na řadu právě na velikonoční vigilii, 
největší svátek křesťanského roku, při kterém 
si připomínáme zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
V  ten den jsme měli ráno a  navečer zkoušku.  
Samotná slavnost začínala v  20.30  hodin. Já 
jsem měl za úkol papeži Františkovi držet kni‑
hu – Misál, ze které se poté přede všemi modlil, 
když sloužil mši svatou. Tuto knihu jsem od za‑
čátku mše svaté držel v rukou a každou minutou 
se mi zdála těžší a těžší. Asi po půlhodině, mož‑
ná to bylo déle, jsem přišel k papeži Františko‑
vi, aby z Misálu něco přečetl. Místo, kde seděl, 
měl o schodek výš. Na toto místo už ministranti 
nevstupují. Papež František si stoupl docela do‑
zadu a  já jsem se musel s Misálem natáhnout, 
abych měl jistotu, že na vše uvidí. A v té chví‑
li to přišlo. Začaly se mi třepat ruce. Ne moc, 
ale přece. Za krátký čas mně Svatý otec Misál 
sundal dolů, tím že mi opřel lokty o trup a bylo 
po problému. Ruce se mi uklidnily a papež vše 
pěkně dočetl. Při odchodu se na mě mile usmál. 
Poté jsem měl odvahu i před mnohými kamera‑
mi odložit Misál na nedaleký pultík, ze kterého 
Svatý otec později kázal. Služba u oltáře papeži 
je pro mě úžasným a nezapomenutelným zážit‑
kem. Je to sen každého ministranta. Mohl jsem 
být Svatému otci velmi blízko, a  dokonce se 
s ním osobně pozdravit. Také jsem si uvědomil, 
že papež během mše svaté odpočívá. Na nic si 
nehraje, ale čerpá sílu z tohoto Božího zdroje.

KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

Napíšu to velmi zjednodušeně. Když jsem se rozhodoval, kam 
dál po gymnáziu, uvědomoval jsem si, že tato volba ovlivní celý 
můj život. Vždy jsem chtěl být doktorem, ideálně zubařem. Měl 
jsem i holku a představoval jsem si, že třeba budu mít jednou 
děti. Viděl jsem pěknou rodinu. Jenže ono mi to v srdci plamen 
moc nezapalovalo. Nebylo to ono. Přišlo mi to divné, proto jsem 
se modlil a přemýšlel dál. Myšlenka na dobré zaměstnání a ro-
dinu je jistě pěkná, dobrá, ale… Rozhodl jsem se stát římskoka-
tolickým knězem. Vstoupil jsem do kněžského semináře a tím se 
stal bohoslovcem. Cítil jsem a cítím, že mě bude víc naplňovat 
jiný životní stav či „úděl“. Viděl jsem se spíš v jiné pozici. Proto 
jsem se rozhodl, že budu rodinu podporovat a chránit. Svou ro-
dinu budu mít v jiném slova smyslu. Začal jsem studovat kato-
lickou teologii na univerzitě v Olomouci. V rámci svého studia 
jsem mohl prožít rok studia v Římě. Na následujících řádcích se 
s vámi chci podělit o své zážitky a zkušenosti.

Na skok ve Věčném městě
Studium v centru dění

Studium v zahraničí mě vždy lákalo a  Itálie se 
mi zdála jako ideální destinace pro poznání trochu 
jiné kultury a  mentality. Itálii jsem totiž znal jako 
zemi, kde jsou přátelští obyvatelé, zajímavá kuchy‑
ně a fascinující památky. Po dlouhé administrativní 
a  krátké jazykové přípravě jsem začal svůj pobyt 
zdokonalováním svých jazykových (ne)znalostí na 
jazykovém kurzu. Na Papežské lateránské univerzi‑
tě jsem studoval nejdůležitější teologické předměty. 
Studoval jsem trinitární teologii, kristologii, morál‑
ní teologii, církevní právo, biblistiku a sakramentál‑
ní teologii s liturgikou. Všechny tyto předměty uči‑
li velmi dobří profesoři, kteří jsou nejen špičkami 
v daném oboru, ale také velcí sympaťáci. Se mnou 
docházeli na univerzitu studenti opravdu ze všech 
koutů světa. Byla to zajímavá a často i veselá inter‑
nacionální zkušenost. Rád budu vzpomínat na svá 
studia v Římě, protože mě hodně obohatila.
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Snímek Roman Albrecht / Člověk a víra

Snímek Ústav pro studium totalitních režimů

Snímek Roman Albrecht / Člověk a víra

KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

Cesta s kardinálem  
do vlasti

Kolej Nepomucenum byla také mís‑
tem nuceného exilu kardinála Josefa Be‑
rana, arcibiskupa pražského. Měl to jako 
kněz velmi těžké v koncentračním táboře 
Dachau a snad ještě těžší jako arcibiskup 
během doby komunismu v naší zemi. Pa‑
pež Pavel  VI. se rozhodl mu udělit titul 
kardinál. Když chtěl kardinál Beran letět 
do Říma převzít tento titul, narazil u ko‑
munistů na odpor. Mohl buď odjet a už se 
nevrátit, nebo zůstat zde. Kardinál Beran 
se po rozhovoru se Svatým otcem roz‑
hodl pro první variantu. A to také proto, 
že s  tím bylo spojeno několik slíbených 
ústupků ze strany státu vůči církvi. Titul 
kardinál mu byl udělen a  on zůstal do 
konce svého života v  zahraničí. Pohřben 
pak byl jako jediný Čech přímo v papež‑
ské hrobce ve Vatikánu. Odtud se pak až 
letos vrátil zpět do Prahy.

Jako student této koleje jsem byl spo‑
lu s pražskými bohoslovci vybrán, abych 
nesl jeho ostatky. Měl jsem radost z toho, 
že bude repatriován (navrácen do vlasti), 
protože jsem znal jeho životopis i  po‑
slední vůli a  vnímal jeho touhu vrátit se 
do vlasti. Kardinál Beran byl totiž velkým 
vlastencem, měl Česko velmi rád. Jeho 
nejoblíbenější píseň byla Čechy krásné, 
Čechy mé, kterou jsme během repatriace 
několikrát zpívali. Nevěděli jsme však, jak 
bude jeho rakev těžká a  chtěli jsme tuto 
službu důstojně splnit, proto jsme nic 
nenechali náhodě. Ve sklepě naší koleje 
jsme si vyhlídli úzkou a dlouhou masivní 
skříň. Do ní jsme vložili činky a různá zá‑
važí, celkem 100 kg. Už při nácviku jsme 
si oblékli dlouhé černé kleriky, abychom 
si byli jistí, že si je navzájem na schodech 
nepošlapeme. Pohřební auto jsme nahra‑
dili menší dodávkou. Hned, jakmile jsme 
začali cvičit, jsme si uvědomili, že Italové, 
kteří bydlí blízko v přilehlých panelových 
domech, nerozumí tomu, co jsme před 

kolejí nacvičovali. Viděli bohoslovce, jak na pokyny tahají skříň. Reakce na to byly různé. 
Nechápavé pohledy i úsměv na rtech. Někteří si nás nezapomněli vyfotit.

Samotná repatriace pro mě byla silným momentem. I když jsem si jen trošku uvě‑
domoval, co se vlastně děje, tak to ve mně zanechalo stopu. Poprvé jsem mohl letět do 
Prahy vládním speciálem. Už to samo o sobě byl zajímavý zážitek. Velmi silným a emo‑
tivním zážitkem pro mě byla modlitba plukovníka Jaroslava Knichala, kněze a zároveň 
hlavního kaplana Armády České republiky, na kbelském letišti, a také samozřejmě mše 
svatá v katedrále. Během nošení rakve nám jeden z bohoslovců dával jednoduché poky‑
ny, co máme udělat. Takže jsme postupovali společně. V některých chvílích jsme byli na 

novém místě, kde jsme neměli příležitost 
k nácviku. Přítomnost „velícího bohoslov‑
ce“ se tedy vyplatila. Například v  klášte‑
ře na Strahově, kde nastal nejobtížnější 
moment naší služby. Měli jsme dát pana 
kardinála Josefa Berana na povoz, který 
byl tažen kladrubskými vraníky. Paní kvě‑
tinářka tento povoz pěkně ozdobila květi‑
nami, ale my jsme si nebyli jistí, zda i po 
naší manipulaci s rakví zůstanou v celku. 
Zůstaly. Z  jeho návratu mám bezesporu 
radost.

Co je deset měsíců v kontrastu s Věč‑
ným městem? To je jako jeden šálek ca‑
ppuccina v  továrně na kávu. Byl jsem 
v  tomto městě tedy jen na skok. To ale 
nemění nic na tom, že jsem za tento pobyt 
opravdu vděčný.  Pavel Fiala
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ZÁŘÍ 2018

Uzavřeno k 16. 8. 2018
Změna programu vyhrazena

1. 9. sobota
 10.30 hod. • Olomouc – dóm – děkovná mše svatá za 70 

let života otce arcibiskupa • arcibiskup Jan Graubner, 
biskup Antonín Basler, biskup Josef Nuzík a biskup Josef  
Hrdlička

2. 9. neděle
 9.00 hod. • Rajnochovice – mše svatá k 25. výročí Centra 

pro mládež – Přístav • biskup Antonín Basler 
 9.00 hod. • Křelov – mše svatá k 25. výročí kostela • biskup 

Josef Nuzík
 9.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť členů Matice svatohostýn‑

ské • arcibiskup Jan Graubner
 10.30 hod. • Dub nad Moravou – hlavní pouť „Na Andílka“ 

• biskup Josef Hrdlička
3. 9. pondělí
 8.00 hod. • Valašské Meziříčí – 25. výročí založení Základ‑

ní školy Salvátor • arcibiskup Jan Graubner
 9.30 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá na zaháje‑

ní školního roku pro Arcibiskupské gymnázium • biskup 
Antonín Basler

 11.00 hod. • Kroměříž – otevření učňovské školy • arcibis‑
kup Jan Graubner

4. 9. úterý až 13. 9. čtvrtek
 Řím – školení pro biskupy • biskup Antonín Basler a biskup 

Josef Nuzík
7. 9. pátek
 10.30 hod. • Olomouc – Teologický konvikt – mše svatá a 

Veni Sancte • arcibiskup Jan Graubner
8. 9. sobota
 9.30 hod. • Rohle – mše svatá ke cti sv. Huberta • biskup 

Josef Hrdlička
 10.30 hod. • Velehrad – mše svatá k 90. výročí cyrilometo‑

dějských sester • arcibiskup Jan Graubner
 15.00 hod. • Velehrad – pouť za nová kněžská a řeholní po‑

volání děkanátu Uherský Brod • arcibiskup Jan Graubner
9. 9. neděle
 9.30 hod. • Měrotín – mše svatá a žehnání hasičského pra‑

poru • arcibiskup Jan Graubner
14. 9. pátek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá ze svátku Povýše‑

ní svatého kříže a vzpomínka na zemřelého arcibiskupa 
Františka Vaňáka • arcibiskup Jan Graubner

15. 9. sobota
 13.00 hod. • Radhošť – mše svatá k 120. výročí posvěcení 

kaple • biskup Josef Nuzík
 14.00 hod. • Velká Bystřice – mše svatá k 60. výročí úmrtí 

prof. P. Josefa Konšela • arcibiskup Jan Graubner
 15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a 

řeholní povolání děkanátu Valašské Meziříčí • biskup  
Antonín Basler1

 17.00 hod. • Štípa – mše svatá na poděkování za 25 let pů‑
sobení sester karmelitánek v arcidiecézi • biskup Josef  
Nuzík

16. 9. neděle
 9.30 hod. • Mohelnice – mše svatá a odhalení pamětní 

desky k 500. výročí narození biskupa Antonína Bruse •  
arcibiskup Jan Graubner

 10.30 hod. • Strání – hodová mše svatá • biskup Josef Nuzík
17. 9. pondělí
 9.00 hod. • Olomouc – akademická farnost – mše svatá a 

Veni Sancte na zahájení akademického roku • arcibiskup 
Jan Graubner

22. 9. sobota
 9.00 hod. • Velehrad – konference Kompas • biskup Josef 

Nuzík
 10.00 hod. • Veselí nad Moravou – mše svatá k 10. výročí 

Církevní základní školy • arcibiskup Jan Graubner
 15.00 hod. • Lipov – biřmování • arcibiskup Jan Graubner
 15.00 hod. • Lešná – biřmování • biskup Antonín Basler
 15.00 hod. • Velehrad – pouť za nová kněžská a řeholní po‑

volání děkanátu Valašské Klobouky • biskup Josef Nuzík
23. 9. neděle
 10.00 hod. • Svatý Kopeček – mše svatá na poděkování za 

plody země • arcibiskup Jan Graubner
 10.00 hod. • Ostrožská Lhota – biřmování • biskup Anto‑

nín Basler
 10.00 hod. • Rychnov nad Moravou – biřmování • biskup 

Josef Nuzík
28. 9. pátek
 10.00 hod. • Stará Boleslav – poutní mše svatá k sv. Václa‑

vovi • arcibiskup Jan Graubner
 10.00 hod. • Hartínkov – mše svatá a žehnání zvonu pro 

kapli sv. Václava • biskup Antonín Basler
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – poutní mše svatá k sv. Vác‑

lavovi • biskup Josef Nuzík
29. 9. sobota
 10.00 hod. • Rožnov pod Radhoštěm – biřmování • biskup 

Antonín Basler
 10.30 hod. • Němčice nad Hanou – biřmování • biskup  

Josef Nuzík
 15.00 hod. • Velehrad – pouť za nová kněžská a řeholní po‑

volání děkanátů Kyjov a Veselí nad Moravou • arcibiskup 
Jan Graubner

30. 9. neděle
 9.00 hod. • Švábenice – 300. výročí zasvěcení kostela sv. 

Michaelovi • biskup Josef Nuzík
 10.30 hod. • Liptál – patrocinium kostela sv. Archanděla 

Michaela • arcibiskup Jan Graubner


