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Dopis národního ředitele 
Papežských misijních 
děl k Misijní neděli 
21. října 2018
Drazí bratři a sestry,
protože se přiblížila Misijní 
neděle, kdy se na přání Svaté-
ho otce všichni věřící spojují ve 
společném úsilí na podporu ce-
losvětových misií, chci vás po-
zdravit a upřímně vám poděko-
vat za vaši pomoc v uplynulém 
roce.                                (strana 2)
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Dopis národního ředitele Papežských misijních děl 
k Misijní neděli 21. října 2018

Drazí bratři a sestry,
protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Svatého 

otce všichni věřící spojují ve společném úsilí na podporu celo‑
světových misií, chci vás pozdravit a  upřímně vám poděkovat 
za vaši pomoc v uplynulém roce. Při nedávné cestě za knězem 
a misionářem z naší země do Mexika jsem měl možnost navštívit 
farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší jednou diecézí. Překva‑
pilo mě, že tak velké území mají na starosti pouze dva kněží, a to 
jednomu z nich je přes 70 let. Do mnoha míst se nedostanou ani 
jednou za měsíc! Obrovské vzdálenosti do místních společenství 
překonávají pěšky, autem nebo lodí za neustálého vedra. My si 
jen těžko dokážeme představit život v  takových podmínkách. 
O to krásnější je skutečnost, že právě vy jste svými dary pomohli 
ulehčit jejich těžký život v misiích, některým lidem jste umožnili 
vzdělání nebo přispěli k důstojnějšímu životu v jejich společen‑
ství. Vaše modlitby, osobní oběti i dary jsou konkrétní pomocí, 
kterou vám jistě nezapomenou, a Bůh vám odplatí odměnou ne‑
vyčíslitelnou.

Mám radost z toho, že díky vaší loňské štědrosti můžeme po‑
moci chudým lidem v pěti zemích tří kontinentů částkou více než 
14 milionů korun. Díky vaší pomoci jsme přispěli do celosvětové 
„pokladnice“, ze které Papežské misijní dílo šíření víry podpořilo 
pastorační projekty, katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí, 

řeholní kongregace a diecézní organizace v misijních oblastech, 
kteří to nejvíce potřebují.

Během oslavy loňského Světového dne misií papež František 
vyhlásil Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, kterému dal téma: 
Pokřtěni a posláni. Téma zdůrazňuje, že povolání k misiím do‑
stal každý pokřtěný. Misie znamená pohyb těch, kdo jsou vysláni, 
i těch, kdo přijímají jejich poselství. Poslaný jde, aby přinášel dru‑
hým Spasitele, jeho evangelium i jeho lásku. Kdo plní toto poslá‑
ní, roste ve svatosti a stává se svědkem svatosti, která dává světu 
život a krásu. K tomu je povolán každý z vás.

„Srdečně vás povzbuzuji, abyste chápali přípravnou fázi 
k Mimořádnému misijnímu měsíci v říjnu 2019 jako ohromnou 
příležitost k obnově misijního odhodlání po celé církvi. Nebojte 
se nových věcí, které pocházejí od ukřižovaného a vzkříšeného 
Pána. Buďte ve svých misiích smělí a odvážní, vždy spolupracujte 
s Duchem Svatým ve spojení s Kristovou církví“, říká papež Fran‑
tišek a já se k této výzvě ze srdce připojuji.

Ať vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, 
Královna apoštolů.

Za vaši letošní štědrost při misijní sbírce vám děkuje a ze  
srdce vám i vašim blízkým žehná

 jáhen Leoš Halbrštát
 národní ředitel Papežských misijních děl
 v České republice

Misijní neděle – Misijní Most Modlitby
Sobota před Misijní nedělí (20. října v 21 hod.)

Základní informace
Oslavme spolu Misijní neděli. Světový den modliteb za misie s sebou přináší kromě pravidelných bohoslužeb a misijních sbírek na 

projekty Papežského misijního díla šíření víry i řadu dalších aktivit, které vycházejí z misijního nadšení mnoha lidí.

Misijní neděle má svá pravidla
„Všechny peníze, které Papežská misijní díla (PMD) sesbírají ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě, tvoří 

Fond solidarity pro zřízení programu všeobecné pomoci. Peníze věřících, které PMD sesbírají v diecézích, se musí všechny rychle 
a pravidelně odevzdávat národní kanceláři. Tyto peníze, sesbírané pro misie ad gentes na Světový den misií nebo při jakékoliv jiné 
příležitosti‚ v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa, se nesmí použít na jiné účely.“ (Stanovy PMD čl. 61, 62)

Zapojte se do Misijního Mostu Modlitby
V roce 1926 vyhlásil Svatý otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Světový den modliteb za misie, který od té doby na 

celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry. Tento den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují 
projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích).

Letos opět přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby, v předvečer Misijní 
neděle, tj. v sobotu 20. 10. ve 21.00 hod. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo 
jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. 

Podněty k prožití Misijní neděle
Národní kancelář PMD pro vás připravila řadu námětů, kterými lze slavení Misijní neděle obohatit. Jde např. o misijní přímluvy, 

komentář k obětním darům a texty misijní vigilie. Oslavy Misijní neděle lze také spojit s návštěvou nemocných, promítáním filmu, 
misijním dnem, putovní výstavou, koncertem, besedou či misijním dnem. K dispozici je též poselství Svatého otce Františka k Světo‑
vému dni misií a dopis národního ředitele PMD k Misijní neděli. V mnoha farnostech se kromě účasti na mši svaté na Misijní neděli 
již od začátku měsíce října lidé modlí misijní růženec, uskutečňují adorace za misie, děti plní úkoly z kalendáře Misijní říjen, chystají 
se pestré misijní nástěnky. Nechybí ani tradiční akce PMD, jako např. Misijní jarmark a Misijní koláč.
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Říjen 2018

1. říjen – Mezinárodní den seniorů – slaví se od roku 1991, z rozhodnutí OSN

21. říjen – Misijní neděle

21. 10. 1918 Křesťanskosociální strana pro Čechy i Moravu a Katolická strana národ-
ní na Moravě se sloučily v jeden celek a přijaly název Československá strana  
lidová (100 let)

28. 10. 1918 – vznik samostatného československého státu (100 let)

 (jpa)
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Misijní měsíc 2018

PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA / MISIJNÍ NEDĚLE

Drazí bratři a sestry,

papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc na říjen 
roku 2019 s roční přípravou. Žádá, aby se zapojily všechny struk‑
tury církve, především farnosti, ale i všechny katolické organiza‑
ce a spolky. Proto se na vás obracím tímto dopisem. Jak stručně 
shrnout papežovu výzvu?

Pán Ježíš řekl svým učedníkům: Jděte do celého světa a hlá-
sejte evangelium všemu tvorstvu! Poslechnout Ježíšovu výzvu 
není pro církev jednou z možností, ale povinností, protože církev 
existuje právě proto, aby hlásala evangelium. Má ‑li církev zůstat 
věrná sama sobě a hlásat Ježíše ukřižovaného a zmrtvýchvstalé‑
ho pro všechny, musí jít pod vedením Ducha Svatého stejnou 
cestou, jakou šel Kristus, totiž cestou chudoby, poslušnosti, služ‑
by a  sebeobětování. Jen tak bude schopná účinně hlásat Krista 
jako počátek a vzor obnoveného lidství prodchnutého bratrskou 
láskou, upřímností a mírumilovným duchem. Církev má před se‑
bou obrovskou misijní práci. Už svatý Jan Pavel II. vyzval církev 
k obnovení misijní horlivosti v přesvědčení, že misijní činnost 
obnoví církev, upevní víru a křesťanskou identitu, že přinese 
novou horlivost. Víra sílí předáváním!

V apoštolské exhortaci Evangelii gaudium chtěl papež Fran‑
tišek tuto naléhavou výzvu znovu představit. Napsal, že misijní 
činnost představuje i dnes pro církev velkou výzvu a misijní 
zájmy musí stát na prvním místě. Tento úkol je dnes naléha‑
vější než kdy jindy. Má programový význam a závažné důsledky. 
Papež doufá, že všechna společenství podniknou kroky nezbytné 
k tomu, abychom pokročili na cestě obrácení v misijním půso‑
bení. Nemáme se bát s důvěrou v Boha a s velkou odvahou udě‑
lat misijní rozhodnutí, které všechno promění tak, aby se naše 
zvyklosti, styly, harmonogramy, slovník i všechny struktury staly 
přiměřenou cestou k  evangelizaci současného světa. Máme si 
počínat tak, aby naše struktury byly více misijní, aby pastorace 
byla více otevřená, aby se vycházení stalo našim trvalým posto‑
jem a všichni, kterým nabízíme své přátelství, snadněji odpovída‑
li na Ježíšovo pozvání.

Kéž bychom úspěšněji bojovali s pokušením, které se skrývá 
za církevním zahleděním se do sebe, za útěkem do své bezpečné 
zóny, za pastoračním pesimismem a neplodnou nostalgií po mi‑
nulosti, a místo toho se otevírali radostné novosti evangelia. Kéž 
se i  v  našich neklidných dobách s  obnoveným nadšením hlásá 

světu radostná zvěst, že v Ježíši zvítězilo odpuštění nad hříchem, 
život nad smrtí a láska nad strachem. Kéž tato zvěst vlije každé‑
mu důvěru a naději.

Je třeba si hlásání evangelia vzít k  srdci tak, abychom 
rostli v  misijní a  evangelizační horlivosti, aby rostla láska 
církve k misiím, jejichž podstatou je vášeň pro Ježíše, avšak 
současně i vášeň pro jeho lid.

Už několik let se v  diecézi připravujeme na misijní rok.  
Nyní papež vyhlásil Mimořádný misijní měsíc s roční přípravou. 
Protože nejde o nějaké akce navíc, ale změnu myšlení, nebude‑
me vyhlašovat nějaký zvláštní program, ale pokusíme se s novým 
apoštolským nadšením dělat běžné věci tak, aby se v našich far‑
nostech zlepšilo chápání misijního poslání církve a posilnila naše 
odvaha dělit se o svou víru ve svém okolí, aby rostlo dílo křes‑
ťanské lásky, aby se oživila misijní horlivost, která je základem 
křesťanské kultury.

Hlavní téma celého pastoračního roku tedy je: Hlásání 
evangelia si vzít k srdci tak, abychom rostli v misijní a evangeli‑
zační horlivosti, aby rostla láska církve k misiím, jejichž podsta‑
tou je vášeň pro Ježíše a  jeho lid. Kdo miluje Ježíše, pracuje na 
tom, aby ho poznali a milovali i další lidé. Podporuje misijní dílo 
ve světě, ale i sám se zapojuje ve svém okolí. Především se snaží 
dávat dobrý příklad křesťanského života, předávat víru v rodině 
a podílet se na vytváření farního společenství.

Věnujte, prosím, zvláštní pozornost misijním klubkům dětí, 
ale i ministrantům a scholám, jejichž služba patří ke každé mši 
svaté. Zvláště děkuji všem, kteří se vedení ministrantů a  schol 
věnují. Budou ‑li ministranti a zpěvačky aspoň trochu misionáři, 
budou přivádět nové členy a dospělí jim budou rádi pomáhat.

Prosím farnosti, aby udržovaly kontakt s těmi, kdo přijali svá‑
tost manželství, nebo křtili děti. Získat další děti pro výuku nábo‑
ženství je konkrétní misijní úkol nejen pro rodiče a prarodiče, ale 
i spolužáky. Zdravá farnost je otevřená pro své okolí a umí pozvat 
i nepraktikující, spolupracuje s lidmi dobré vůle, s vedením obce 
či jinými organizacemi.

Ve všech oblastech platí, že duší misijní činnosti je modlitba, 
která zapaluje a živí oheň lásky. Proto prosím všechny o častou 
modlitbu za misie, ale i za nás, abychom sami uchváceni Kristem 
se dovedli o své přátelství s Bohem dělit.

K tomu všem ze srdce žehná  arcibiskup Jan

Misijní neděle – Misijní Most Modlitby
Sobota před Misijní nedělí (20. října v 21 hod.)

Přímluvy spojené s nesením obětních darů
Pane Ježíši, misionáři a misionářky přinášejí každý den ke Tvému oltáři mnohé obětní dary. Dnes, na Misijní neděli, chceme při tomto 
obětním průvodu projevit naši solidaritu a společenství s nimi a se všemi lidmi na celém světě:
Přinášíme Ti, Pane,
• za Evropu obilí – peče se z něj chléb, který denně jíme, abychom neměli hlad.
Prosíme Tě, aby žádné dítě na světě nikdy netrpělo hladem.
Přinášíme Ti, Pane,
• za Ameriku kukuřici – má zlatožlutou barvu, která nám připomíná slunce a teplo.
Prosíme Tě, ochraňuj celou Zemi a její bohatství.
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Snímek Dominik Novák / Člověk a víra

ZPRAVODAJSTVÍ

AKTUALIT Y

Narozeniny arcibiskupa Graubnera slavili lidé  
kolem oltáře i při hostině

S  vděčností za dožitých sedmdesát let a  také za 45  let kněžství celebroval  
arcibiskup Jan Graubner mši svatou v zaplněné olomoucké katedrále sv. Václava.  
Oslavy v sobotu 1. září 2018 dále nabídly zahradní slavnost s občerstvením a mož‑
nost prohlédnout si některé památky, lidé přitom pamatovali také na pronásledo‑
vané křesťany.

Ve vstupním průvodu, který úderem půl jedenácté vstoupil v sobotu do chrámové 
lodi olomouckého dómu, kráčelo před oslavencem více než osmdesát ministrantů, na 
dvacet kněží – především děkanů olomoucké arcidiecéze – a také deset biskupů. Byli 
mezi nimi tři místní pomocní biskupové, ordináři sousedních moravských diecézí nebo 
sídelní biskupové z Českých Budějovic, Litoměřic a Plzně. Další téměř stovka kněží již 
čekala v presbytáři katedrály.

„Mám radost, protože cítím, že jsme rodina,“ zahájil arcibiskup Graubner svou pro‑
mluvu a zavzpomínal na rodinný zvyk ze svého dětství. „Byli jsme vedení k  tomu, že 
když má někdo svátek nebo narozeniny, je pro něho nejcennějším dárkem, když všichni 
jdeme ke zpovědi a ke přijímání. Protože jsme věděli, jak je zpověď náročná, takového 
dárku jsme si vážili,“ řekl.

V době, kdy se všechno považuje za samozřejmost, nás podle olomouckého arcibis‑
kupa liturgie vede opačným směrem – k vděčnosti za sebe i za lidi ve svém okolí. „Chci 
Pánu děkovat nejen za to, co dal mně, ale také za všechny, kdo nějakým způsobem spo‑
lupracují na poslání, které mi Pán svěřil,“ uvedl a ocenil pak úsilí všech, kdo budují Boží 

království ve svých ro‑
dinách navzdory poku‑
šením a zkouškám, kdo 
ho budují svou pomocí 
ve farnosti i  těm, kdo 
mají odvahu vnášet 
Kristovo světlo a  jeho 
pokoj do světa, mimo 
církev.

„Často se dnes na‑
říká na ty nahoře. Mělo 
by nás ale napadnout: 
Co já dělám proto, aby 
to bylo lepší? Jaké pří‑
ležitosti a možnosti dal 
Bůh mně? Zůstat čistý 
je pohodlné, ale člověk 
pak má taky prázdné 
ruce,“ upozornil arci‑

biskup Graubner a připomenul jeden konkrétní způsob, jak se věřící mohou angažovat: 
svým podpisem pod petici na podporu rodiny a především jejím šířením mezi ostatní.

„Zároveň bych byl rád, abychom dnes mysleli na ty nejpotřebnější. Proto můžete 
přispět křesťanům na Blízkém východě, kteří byli vyhnaní ze svých domovů. Teď mají 
možnost se vrátit, ale s prázdnýma rukama do vypálených domů. Povinností křesťanů je 
myslet na své spolubratry,“ zdůraznil olomoucký arcibiskup a dodal: „Děkuji všem, kdo 
se přidají, a prosím Pána, aby nás naplnil svou radostí.“

V  závěru bohoslužby si oslavenec vyslechl gratulace ke svým sedmdesátinám. 
Jménem České biskupské konference mu blahopřál litoměřický biskup Jan Baxant, za 
diecézní kněze a jáhny přišel s gratulací Mons. Vojtěch Šíma, přání členů metropolitní 
kapituly tlumočil její děkan a pomocný biskup Antonín Basler a s přáním do dalších let 
vystoupil také biskup František Václav Lobkowicz a zástupci ministrantů, pracovníků 
kurie nebo arcibiskupstvím zřízených společností.

A gratulacím naslouchal olomoucký arcibiskup také po skončení bohoslužby vedle 
katedrály, kde se lidem podávalo slavnostní pohoštění. Lidé rovněž mohli vyrazit na pro‑
hlídky několika historických objektů. Přímo v katedrále byly zdarma přístupné hned dvě 
výstavy, první věnovaná cestovateli, orientalistovi a fotografovi Aloisi Musilovi a druhá 
s obrazy Jaroslawa Sebastiana Pastuszaka z jeho „Třebíčského cyklu“. Za poloviční cenu 
mohli lidé zavítat do Arcidiecézního muzea a zdarma se otevřel i nedaleký arcibiskupský 
palác.   Jiří Gračka

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 integrace 
zabrání tomu, aby se ona společenství zto‑
tožnila 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 a přihlášky:
www.evanglizace.eu

 P. Vojtěch Koukal

Růženec 24 hodin
V  měsíci říjnu již tradičně věnujeme 

pozornost Panně Marii, Královně po‑
svátného růžence. Je to Ona, která nás 
opakovaně vyzývá k  tomu, abychom rů‑
ženec, tento mocný prostředek k obrácení 
hříšníků i  ovlivnění mnohých nepřízni‑
vých okolností života, denně se modlili.  
Na tuto výzvu naší milé Matky chceme 
v  měsíci říjnu reagovat čtyřiadvacetiho‑
dinovou modlitbou posvátného růžence, 
která se bude ve dnech 11. a 12. října 2018 
konat již druhým rokem v klášterním kos‑
tele bratří dominikánů v Olomouci.

Přijměte pozvání k účasti i vy, milí čte‑
náři, a přidejte se k nám. Zapojit se do této 
modlitby můžete dle vlastních možností 
v libovolném čase.

Bližší informace i registrace: 
www.ruzenec24.op.cz  (mk)
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Noví biskupové se seznamovali se spolubratry 
i se svou službou

V Římě 13. září 2018 skončil formační kurz pro nové biskupy. Z České repub‑
liky se ho účastnili olomoučtí pomocní biskupové Josef Nuzík a  Antonín Basler 
a dále pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer a ostravsko ‑opavský pomoc‑
ný biskup Martin David.

„Kurz nám umožnil si uvědomit 
na jedné straně to, v čem je naše bis‑
kupská služba podobná, jaké má zá‑
sadní pilíře, a naopak jak je rozmanitá 
podle toho, co řeší a prožívají jednot‑
livé místní církve,“ hodnotí přínos tý‑
denního setkání biskup Nuzík.

Potěšující podle něho bylo zjištění, 
že i biskupové z druhého konce světa 
řeší podobné věci jako v ČR: stěhová‑
ní kněží a  jejich reakce nebo reakce 
farníků, otázka stálé formace kněží, 
uspořádání kurie nebo církevního 
soudu anebo z čeho jsou placeni kněží 
i laici pracující v církvi.

Dominantním tématem letošního 
formačního kurzu bylo podle bisku‑
pa Nuzíka pohlavní zneužívání – jeho 
řešení, prevence i  duchovní analýza. 

„Všechno nakonec vyznívalo s  nadějí, že i  tuto bolestnou zkušenost církev překoná 
upřímný návratem k Bohu a svému poslání,“ dodal.  (čbk)

Nádvoří bývalé věznice hostilo bohoslužbu pěti církví
Návštěvníci tradičních Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uher‑

ském Hradišti se letos mohli připojit k ekumenické bohoslužbě, kterou uctili pa‑
mátku obětí totalitních režimů. Bohoslužba se konala v sobotu 8. září na nádvoří 
bývalé věznice. V těsné blízkosti míst, kde v padesátých letech stálo popraviště, se 
k modlitebnímu setkání sešla šestice představitelů pěti křesťanských církví.

„Letos  na jaře  jsem 
měl možnost procházet si 
prostory tohoto nechvalně 
známého vězení a  pročí‑
tat si svědectví vězňů. Pak 
jsem se zastavil u popraviš‑
tě, které je vzadu na nádvo‑
ří a  myslel jsem na ironii 
toho, že ono popraviště je 
přímo před kaplí,“ popiso‑
val své pocity z  první ná‑
vštěvy uherskohradišťské 
věznice Vítězslav Vurst 
z  Církve adventistů sed‑
mého dne. Kromě něho se 
bohoslužby dále zúčastnili kazatel Bratrské jednoty baptistů Miroslav Čížek, Rostislav 
Šiška z Apoštolské církve, místní římskokatolický děkan Josef Říha, farářka Iva Pospíši‑
lová z Církve československé husitské z Uherského Brodu a také Milan Kantor z Církve 
adventistů sedmého dne.

„Nynější bohoslužba je jednou z řady těch, které zde díky získané svobodě máme, 
a přece je trochu jiná. Ideologie, která vytvářela prostředí strachu a teroru, má poprvé 
od nabyté svobody znovu vliv na dění v naší zemi. Naše bohoslužba nebude proto zamě‑
řena pouze na minulost, ale také na přítomný čas,“ varoval přítomné kazatel Milan Kan‑
tor před narůstajícím vlivem Komunistické strany Čech a Moravy, jejíž hlasy pomohli 
současné vládě k získání důvěry v Poslanecké sněmovně.

Věznice v Uherském Hradišti je areál s pohnutou historií. Popravovat se zde začalo 
po druhé světové válce, kdy ve věznici probíhaly retribuční soudy. V padesátých letech, 
v době procesů inscenovaných komunistickou mocí, se hradišťská věznice stala místem 
utrpení stovek lidí z řad politické opozice i lidí zcela nevinných. Ve věznici přináležející 
k budově krajského soudu byli lidé trýzněni a vyslýcháni způsobem, který si v ničem 
nezadal s vyšetřovacími metodami gestapa.  Josef Pala

Kurz Animátor  
v Rajnochovicích

Jako každý rok, i  letos otvíráme 
v Rajnochovicích Kurz Animátor. Tento 
kurz pomáhá vzdělávat a formovat mla‑
dé ke službě svým vrstevníkům v pasto‑
raci farností a  děkanátů. O  víkendech 
v  Rajnochovicích chceme dát mladým 
lidem potřebný základ ke službě v círk‑
vi. Svatý Jan Pavel II. na jednom z neza‑
pomenutelných setkání vyjádřil přání: 
„aby se mladí stali misionáři svých vrs‑
tevníků“.

Proto během kurzu postupně po‑
vedeme mladé k tomu, aby zažili spolu 
opravdové společenství, prohloubili svůj 
duchovní život a osvojili si potřebné kom‑
petence pro práci s dětmi a mládeží.

Podmínkou pro přihlášení je minimál‑
ní věk 16  let a  doporučení kněze, který 
svým podpisem na přihlášce potvrdí, že 
zapojí žadatele do pastoračních aktivit ve 
farnosti nebo děkanátu.

Přihlášku je možné stáhnout z webo‑
vých stránek http://mladez.ado.cz; vypl‑
něnou a  podepsanou přihlášku je třeba 
poslat poštou na adresu Centra pro mlá‑
dež v  Olomouci nebo naskenovat a  po‑
slat na e ‑mail: mladez@arcibol.cz; kurz 
je dvouletý, každý rok se uskuteční pět ví‑
kendů a po prvním roce týdenní soustře‑
dění.  P. Petr Bulvas

biskupský delegát pro pastoraci

Floorball Quinta Cup
V  sobotu 17.  listopadu se uskuteční 

v tělocvičně Gymnázia J. A. Komenského 
v Uherském Brodu již sedmý ročník flor‑
balového turnaje vícečlenných rodin Flo‑
orball Quinta Cup. Letos nad tímto tur‑
najem převzal záštitu úspěšný závodník 
v  jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák. 
Do turnaje se může přihlásit každá kato‑
lická rodina, která měla či má v letošním 
roce minimálně tři děti na základní škole. 
Rodiče společně s dětmi vytvoří pětičlen‑
né družstvo. Pokud má rodina více dětí, 
může mít náhradníky. Pokud rodina nemá 
sportovní vybavení, nevadí. K  zapůjčení 
budou hole i  brankářská maska. Pokud 
chcete prožít spoustu zábavy, setkat se 
s  dalšími rodinami a  také se osobně se‑
tkat a pohovořit s vícenásobným mistrem 
světa v jízdě na vysokém kole Josefem Zi‑
movčákem, můžete se až do 11. listopadu 
přihlásit u P. Jindřicha Peřiny na e ‑mailové 
adrese: jindrich.perina@atlas.cz, nebo na 
telefonu 604 980 955. Zápisné za rodinu 
činí 350 Kč. Přijeďte do Uherského Brodu 
prožít se svými dětmi něco netradičního. 
Těším se na setkání s vámi.

  P. Jindřich Peřina

Naši biskupové: Martin David, Josef Nuzík,  
Zdenek Wasserbauer a Antonín Basler

Snímek Martin  Štecher / Člověk a víra
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Policejní pouť
Křesťanská policejní asociace, z. s., 

zve na mši svatou, kterou bude za Po‑
licii České republiky sloužit arcibis‑
kup olomoucký Mons. Jan Graubner 
ve čtvrtek 4. října v 16 hod. v katedrále 
sv. Václava v Olomouci. Po ukončení 
mše svaté bude požehnán prapor Kraj‑
ského ředitelství policie Olomouckého 
kraje.

Křesťanská policejní asociace je zapsa‑
ným spolkem, který ve svých řadách sdru‑
žuje příslušníky a  zaměstnance Policie 
ČR a policejních škol. KPA vznikla v roce 
2011 za podpory vedení Policie ČR, stá‑
tem uznaných církví, sdružených v České 
biskupské konferenci a Ekumenické radě 
církví, a zahraničních policejních křesťan‑
ských organizací.  (aco)

Kurz Samuel
Křesťanský kurz Samuel je ur‑

čen mladým lidem (19 až 30 let), kteří 
upřímně a opravdově hledají své místo 
v životě, a pomáhá jim rozpoznat svou 
cestu a učinit rozhodnutí.

Cílem kurzu je přispět k  rozpoznání 
osobního životního povolání, jak je s ka‑
ždým zamýšlí Pán.

Bližší informace: sestra Dagmar Tro‑
janová, SMFO (tel. 732 250 998, e ‑mail: 
dagmar.tr@seznam.cz)  (aco)

Zemřel P. Marek Martiška
Na dovolené v Chorvatsku tragicky 

zemřel 20. srpna 2018 duchovní správ‑
ce farnosti Nedašov P. Mgr. Marek Mar‑
tiška, člen Kongregace kněží mariánů. 

Bylo mu 38 let.
Z esnulý  kněz 

pocházel ze Sloven‑
ska, kde se narodil 
3.  3.  1980 v  Tren‑
číně. Věčné sliby 
složil 20.  9.  2003 
v  Lublinu v  Pol‑
sku. Kněžské svě‑

cení přijal 30.  4.  2005 v  Omšeni na Slo‑
vensku. Dva roky působil jako kaplan 
v Dudincach na Slovensku a pak osm let 
(2007–2015) v  Hrádku u  Vlašimi, kde 
byl kaplanem a později administrátorem.  
Od 1.  září  2015 byl jmenován adminis‑
trátorem farnosti Nedašov. Zároveň byl 
představeným mariánské řeholní komu‑
nity v Brumově ‑Bylnici.

Poslední rozloučení s P. Markem Mar‑
tiškou se uskutečnilo 24.  srpna  2018 ve 
farním kostele v  Nedašově. Zádušní mši 
svatou za zesnulého kněze sloužil olo‑
moucký arcibiskup Jan Graubner. P. Ma‑
rek Martiška byl pohřben následující den 
v rodném Omšeni.  (jpa)

Na pouť do Štípy dorazil i ministr kultury
Hlavní pouť ve Štípě u Zlína letos proběhla 8. a 9. září. Kromě tradičního du‑

chovního programu v poutním kostele mohli poutníci a návštěvníci shlédnout vy‑
stoupení dechové hudby a mažore‑
tek. Vystoupení přihlížel i  ministr 
kultury ČR Antonín Staněk, který 
si následně prohlédl poutní místo.

„Jsme velmi rádi, že naše poutní 
místo navštívil ministr kultury a živě 
se zajímal nejen o opravy, ale i o tra‑
dice putování na poutní místa. Vel‑
kou nadějí jsou malí poutníci. Po mši 
svaté celebrant uděluje dětem na čelo 
křížky a na každé z nich jich bylo udě‑
leno téměř sto. Sobotního programu 
pro děti se zúčastnilo kolem 110 dětí. 
Zvláště pro děti a mládež připravuje‑
me přestavbu hospodářské budovy, aby ve Štípě měli vhodné zázemí a podporu,“ sdělil 
štípský farář P. František Sedláček.   Lubomír Hnilica

Lektoři Božího slova v Olomouci pošestnácté
V sobotu 20. října se od 10 do 15 hod. uskuteční 16. setkání lektorů Božího slo‑

va olomoucké arcidiecéze v sále kurie na Biskupském nám. v Olomouci.
Setkání je určeno všem, kteří mají zájem prohloubit a posílit vztah k Božímu slovu 

a ke své službě lektora. Znovu si uvědomit, že jasné rozhodnutí pro tuto důležitou služ‑
bu přináší velkou milost a radost tomu, kdo k lektorské službě přistupuje zodpovědně.

Hlavním dopoledním hostem bude P.  Marián Pospěcha, kněz ostravsko ‑opavské 
diecéze, pověřený duchovním vedením lektorů Božího slova, farář z Dolní Lutyně, ale 
také redaktor a moderátor TV Noe. Bude hovořit na téma „Lektor Božího slova a jeho 
úloha při liturgii“. Po přednášce bude pro zájemce možnost podívat se na naše záležitos‑
ti s nadhledem, a to z dómské věže. Tento čas přede mší svatou poslouží také ke ztišení 
před svatostánkem nebo ke svátosti smíření. Mši svatou lektoři společně oslaví od 11.50 
hod. v chórové kapli katedrály sv. Václava. Potom se opět přesunou na kurii, kde je bude 
čekat občerstvení a rozhovory o lektorské službě v praxi a také připomenutí možnosti 
poslechu nahrávek čtení pro nedělní liturgii.

Více informací o lektorské službě spolu s nahrávkami a texty nedělního čtení najdete 
na webových stránkách: www.kulturaslova.cz

A  ještě jedna informace: Kdo by chtěl od 15 hod. pokračovat modlitbou růžence 
a adorací, může se účastnit děkanátní poutě za rodiny a nová kněžská povolání děkanátů 
Vyškov a Prostějov v katedrále sv. Václava.

Bližší informace: e ‑mail: pavlikova@arcibol.cz  Martina Pavlíková

Čtvrt století Přístavu v Rajnochovicích
V Rajnochovicích oslavili 4. září 25 let existence diecézního centra mládeže Přístav. 

Oslava výročí začala mší svatou, kterou celebroval Mons. Ivan Fišar. Účastnili je jí však 
i další kněží: P. Jiří Pospíšil, P. Petr „Špičák“ Káňa, P. Petr Bulvas, P. Jiří „Colins“ Šustek, 
P. Lukáš „Camino“ Jambor a vedoucí Sekce pro mládež ČBK P. Kamil Strak. Po obědě 
následovalo svědectví a novokněžské požehnání. Odpolední program byl ve sportovním 
duchu, hry pro děti, prohlídka Přístavu. Součástí oslav bylo také večerní divadlo a velké 
loučení se starým týmem a přivítání nového týmu.  (čbk)
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT CENTRUM PRO KULTURU

mohou mít výchovný efekt, Magdalena Strejčková vás o tom 
ve svém fejetonu přesvědčí. Nechybí ani oblíbené tradiční 
rubriky Cherubín a Babiččina teologie, stejně jako hodnotné 
texty ostatních pravidelných přispěvatelů. P. Karel Skočovský 
připomene padesáté výročí vydání encykliky Humanae vitae.
Kromě pestré nabídky autorských textů na stránkách najdete 
opět tipy na zajímavé knihy. Jako novinku jsme pro vás při‑
pravili pracovní listy, ve kterých najdete zajímavé náměty a 
tipy pro rodinné debaty. Pracovní list bude k dispozici vždy 
s novým číslem časopisu v elektronické podobě na našich 
webových stránkách (www.rodinnyzivot.eu) a facebookovém 
profilu.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na ad‑
rese:
Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olo‑
mouc, tel. 587 405 250, e ‑mail: rodinnyzivot@arcibol.cz

Kurz přirozeného plánování rodičovství
od 11. října v Olomouci

Víkendový duchovní pobyt pro ženy
12. – 14. října v Kroměříži

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

Víkend pro otce s dětmi
19. – 21. října u Javoříčka

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

20. října v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Kurz Animaro pro manželské páry
9. – 11. listopadu na Svatém Hostýně

Metodiky pro rodiče
Rodičům jsou k dispozici metodické listy. Jsou zdarma ke sta‑
žení na stránkách www.rodinnyzivot.cz; nabízíme programy 
Cestička k Bohu (k prohloubení modlitby v rodinách) a Kar‑
tičky k nedělním evangeliím (k zamyšlení nad úryvkem ne‑
dělního evangelia).
Kontaktní osoba: Mgr.  Markéta Matlochová, e ‑mail: 
matlochova@arcibol.cz, tel. 587 405 250, 720 110 750

Časopis Rodinný život
Aktuální číslo: Trendy ve vzdělání a výchově

Jak co nejlépe vychovávat děti? Který z  mnoha pedagogic‑
kých směrů a přístupů je ten pravý? To jsou otázky, které si 
čas od času pokládá snad každý rodič nebo pedagog. Pojďme 
nad tím podumat společně na stránkách aktuálního vydání 
časopisu Rodinný život.
V rubrice „Pohledem církve“ se s Petrou Giraškovou zamy‑
slíme nad tím, proč je výchova dětí tak důležitá. Rozhovory 
shrnují zkušenosti dvou rodin s u nás stále ještě okrajovými 
způsoby vzdělávání dětí – domácí výukou a tzv. unschooling. 
S  řeholní sestrou Beatrice Garnett krátce nahlédneme pod 
pokličku školství ve Velké Británii. Andrea Valová nabízí čte‑
nářům inspiraci na cestě k hledání dokonalého výchovného 

stylu, zatímco Barbora Němco‑
vá představuje ve svém článku 
nové  trendy v pedagogice v po‑
době tzv. alternativního školství.
Anketa s  podtextem „Příklady 
táhnou“ sesbírala názory dneš‑
ních žáků, studentů a rodičů na 
způsob výuky v  našich luzích 
a  hájích. Můžete se těšit také 
na Okénko čtenářů. Tentokrát 
představujeme činnost společ‑
nosti Na počátku, která posky‑
tuje pomoc matkám v  nouzi. 
Pokud jste dosud netušili, že 
narozeninové oslavy puberťáků 

Podzimní dny zpříjemní v Olomouci festival 
duchovní hudby

Jubilejní 25. ročník se koná v Olomouci od 20. září do 19. října.
Instrumentální hudba vrcholné barokní hudby
 – středa 3. října, 19.00 – Umělecké centrum UP, Konvikt
Koncert k 100. výročí vzniku Československa 
 – neděle 7. října – chrám sv. Mořice ‑ TV Noe, ČR Vltava
Hudba pro olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského 
 – neděle 14.  října, 19.00, kostel Zvěstování Páně u kapucí‑

nů – ČR Vltava
Slavnostní závěrečný koncert k 25. výročí festivalu
 – pátek 19. října – katedrála sv. Václava, 19.00 – TV Noe
Bližší informace: www.podzimni ‑festival.cz

Zde se nacházíte
Vývoj a  historickou úlohu jednoho ze tří olomouckých kopců 
nad řekou Moravou představí v  Arcidiecézním muzeu v  Olo‑
mouci výstava Zde se nacházíte – Václavské náměstí v promě‑
nách času otevřená do 7. října.

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 Českoslo-
venské republiky.
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

CENTRUM PRO KATECHEZI

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

Růžencová pouť v Uherském Brodě
Sobota 6. října
15.15 – růženec
16.00 – mše svatá
18.00 – průvod se svícemi od farního do klášterního kostela
18.30 – mše svatá farnosti
21.00 až 23.30 – noc mládeže s Marií (adorace, modlitba chval, 

růženec, setkání s knězem)
neděle 7. října
6.00 – mše svatá (P. RNDr. ThLic. Jan Rajlich, OP)
7.30 – mše svatá farnosti (P. Svatopluk Pavlica)
9.00 – mše svatá ve slovenštině (P. Bernardin Šmid, OFM)
10.00 – průvod krojovaných poutníků od GJAK do klášterní zahrady
10.30 – mše svatá (Mons. Martin David, pomocný biskup ost‑

ravsko‑opavské diecéze)
14.00 – loretánská litanie a svátostné požehnání
15.00 – mše svatá s bohoslovci ze semináře v Olomouci
18.00 – mše svatá (P. Ondřej Poštulka, novokněz)
Bližší informace: Klášter dominikánů, Mariánské nám. 61, 
688 01 Uherský Brod, tel. 572 637 607, e‑mail: uh.brod@op.cz, 
http://ub.op.cz

Říjnový Nezbeda a Cvrček
V říjnovém výtisku Nezbedy čtenáři mimo jiné naleznou rozho‑
vor se začínající herečkou Barborou Kupkovou Když vám lidé 
zatleskají a Zakladatel charity a příběh Střelec Gabriel, epizodu  
ze života sv. Gabriela, patrona mladých.
Říjnový Cvrček učí malé čtenáře starat se o okolní svět.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz

Podzimní poutě na Svatém Hostýně
Růžencová pouť – neděle 7. října
Dušičková pouť – v sobotu 13. října (po mši svaté světelný prů‑
vod na lesní hřbitov) a také v neděli 14. října
Dvacátá svatohubertská myslivecká pouť – sobota 20. října

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V zimním období (od 22. října 2018 do neděle 21. dubna 2019) 
jsou slouženy mše svaté:
 všední dny: 7.15, 9.15
 sobota: 7.15, 9.15, 11.15
 neděle: 7.15, 9.15, 11.15, 14.15
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

Uzavření baziliky na Svatém Hostýně
V zimním období (od 1. listopadu 2018 do 31. března 2019) je 
bazilika uzavřena – od pondělí do pátku od 15.30 do 18.40 hod. 
a o sobotách a nedělích od 16.00 do 18.40 hod.

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, kterou při tom hrála katolická církev.
Seminář se uskuteční v sobotu 6. října v Sále kardinála Špidlí‑
ka na Velehradě; je určen nejen pedagogům, ale všem zájem‑
cům o historii.
Bližší informace: Helena Polcrová, Centrum pro školy, Bis‑
kupské nám 2, 779 00 Olomouc, e ‑mail: polcrova@arcibol.cz

Lidová tradice Dušiček a Halloween
Seminář na toto téma se uskuteční v úterý 16.  října v Olo‑
mouci od 15.30 do 18 hod. ve velkém sále kurie, Biskupské 
nám. 2.
Seminář je opakováním z minulých let a je určen všem zájem‑
cům o tuto službu školám z řad učitelů, katechetů, pastorač‑
ních asistentů a kněží.
Na programu bude prezentace programů pro vstupy do škol 
a diskuze k těmto programům. Všichni účastníci obdrží CD 
s  předvedenými materiály. Seminář je akreditován MŠMT 
v  rámci Dalšího vzdělávání pedagogů. Na požádání bude 
účastníkům zdarma vystaveno osvědčení o  absolvování se‑
mináře.
Přihlášky (zasílejte nejpozději dva dny před termínem 
semináře na adresu): Helena Polcrová, Centrum pro školy, 
Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, tel. 587 405 255, e ‑mail: 
polcrova@arcibol.cz
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Z děkanátního Centra pro rodinu Jitřenka 
v Hranicích

Děkanátní Centrum pro rodinu Jitřenka v Hranicích 
letos slaví deset let svého působení. Děkanátní cen-
tra postupně vznikala ve všech děkanátech na přání 
otce arcibiskupa Jana. Hlavní myšlenkou této inicia-
tivy bylo, aby byli pastorační pracovníci pro rodiny 
blíž lidem, aby s nimi sdíleli jejich radosti a starosti 
a mohli tak účinněji nabízet svou pomoc a doprová-
zení.
Za dobu deseti let se v našem centru mnohé promě-
nilo, některé programy vznikly a také zanikly, někte-
ré se výrazně proměnily, ale v našich programech 
jsou stálice, které připravujeme od počátku a stále 
je o ně zájem.

ta nám předávají s  osobním nasazením, 
humorem a  hlavně se svými osobními 
zkušenostmi. Cenná je také práce v  ma‑
lých skupinkách, která následuje vždy po 
přednášce. V programu Víkend pro ženy 
jsou zařazeny další aktivity, jako Biblické 
tance, tvoření, měli jsme i módní přehlíd‑
ku nebo přednášku o zdravé výživě. Často 
k tomuto doplňkovému programu přispě‑
jí ženy účastnice, vždyť každá z nás něco 
umí a  může předat dál. Celý program je 
postaven na společné modlitbě, společ‑
ném slavení liturgie, a  když na závěr ví‑
kendu stojíme v kapli, držíme se v kruhu 
za ruce a zpíváme píseň „Spoj naše ruce“, 
cítíme obrovskou vděčnost k Bohu a také 
sílu společenství.

V letošním roce s námi jela paní Mar‑
cela Kořenková. I  její program „Rodinné 

Víkend pro ženy
Vznikl vlastně ještě před založením 

našeho centra. Dvakrát jsme byli v Rajno‑
chovicích, od roku 2002 jezdíme na Svatý 
Hostýn. Od počátku jsme měli představu, 
že to bude víkend, kde bude duchovní, 
vzdělávací i oddechový program. Tenkrát 
jsme byly mamky s  malými dětmi a  po‑
třebovaly jsme si odpočinout a  načerpat 
novou sílu a  podněty do našich manžel‑
ství a  rodin. Protože některé z  nás měly 
zkušenosti z programu Manželská setká‑
ní, našly jsme odvahu a  oslovily skvělé 
lektorky Gitu Vyleťalovou a Marii Fridri‑
chovou. Ty si pro nás každý rok připra‑
vily několik témat z oblasti manželského 
života, např.  Rozdíly mezi mužem a  že‑
nou, Komunikace, Odpuštění. Tato téma‑

mapy“ všechny ženy velmi zaujal. O  ob‑
líbenosti Víkendů pro ženy svědčí to, že 
každý rok jede s námi kolem padesáti žen. 
Některé jezdí celou dobu, mnohé z  nás 
maminkovské starosti vyměnily za rados‑
ti babiček. Přibývají ale i  nové zájemky‑
ně, často právě mladé maminky. Cením 
si toho, že přes rozdílný věk, zkušenos‑
ti, profese, se mezi námi daří vytvářet 
ovzduší důvěry a přátelství. Přesvědčte se 
samy a pojeďte také!

Klub maminek
Od začátku centra u nás funguje také 

Klub maminek. Dvakrát týdně dopoled‑
ne se maminky se svými dětmi scházejí 
v klubovně na faře v Hranicích. Pro děti 
je připraven program  – říkanky, ukazo‑
vačky, písničky s  kytarou, malé tvoření. 
Pro maminky připravujeme krátké be‑
sedy o  zajímavých tématech a  v  pondělí 
se mohou zapojit do skupinky Modlitby 
matek. Vždy je dost prostoru i  na poví‑
dání a  sdílení u  kávy nebo čaje, zatím‑
co si děti samy hrají. V  loňském roce se 
nám podařila malá rekonstrukce, takže se 
prostor trochu rozšířil a  určitě zkrásněl.  
Nejvíce nás těší, že se v  klubu setkáva‑
jí věřící maminky, maminky, které víru 
moc nepraktikují i  maminky nevěřící.  
Atmosféra přátelství a  důvěry a  osobní 
pozvání těch, které si náš klub oblíbily, 
přivádějí stále více maminek, takže i roz‑
šířené prostory jsou už občas malé. Těší 
nás i to, že několik maminek, které k nám 
chodily nebo chodí, se daly pokřtít nebo 
uzavřely svátost manželství. A  protože 
i v současnosti přicházejí maminky v po‑
žehnaném stavu, věříme, že náš klub bude 
zdárně pokračovat.   Marie Kaňovská
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Snímky Jiří Husek

SP OLE Č NÁ C E STA K OŽ IVENÍ C ÍRKVE ( VIII . )

Jak se církev dostala k majetku?
Nepřátelé církve v souvislosti s restitucemi někdy říkají, že církev majetek nakrad‑

la, nebo zabrala nekatolíkům po Bílé hoře. Historickou skutečností je, že ve 14. století 
patřila církvi téměř třetina obdělávaných pozemků v Čechách. Za husitských válek i za 
reformace o řadu pozemků přišla. Jen některé získala později zpět.

Mnohé obce rády slaví výročí nejstarší písemné zmínky o  obci. Bývá to třeba na 
základě soupisu církevního majetku. Například olomoucký biskup Zdík roku 1131 vy‑
jmenovává 82 celých vesnic a 261 popluží, které patří k biskupskému kostelu. Některé 
kláštery dostávaly pozemky od panovníka s úkolem zúrodnit je a pomáhat společnosti 
nejen v oblasti duchovní, výchovné, vzdělávací, sociální, ale i kulturní. Je pravda, že chá‑
pání vlastnictví se v dějinách vyvíjelo, a proto musíme každou dobu posuzovat tehdej‑
ším stupněm vývoje.

Všimněme si jednoho ze zdrojů farního majetku, který řeší současná církev. Naši 
předkové často odkazovali farnostem a kostelům své majetky, které sloužily k obživě kně‑
ží, nebo údržbě kostelů (farní pole či lesy). V darovacích smlouvách bývaly dohodnuty 
závazky vůči dárcům, nejčastěji pravidelné sloužení mší svatých za duše zemřelých dár‑
ců. Povinnost slavení mší svatých za dárce trvala, dokud měl obdarovaný z daru užitek.

Po zabrání církevního majetku státem v roce 1948 církev neměla z tohoto majetku 
žádný užitek. Proto nemusela plnit povinnosti plynoucí z darů. V restitucích se některé 
majetky vrátily, 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 mož‑
né dohledat 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. Povinnost se týká i nových farností a také těch, 
které žádné majetky neměly.) má povinnost během následujícího liturgického roku sla‑
vit deset mší svatých za zemřelé dárce. Tím bude navždy povinnost splněna. Biskupové 
prosí věřící, aby se těchto mší svatých účastnili v hojné míře a společně se modlili za 
dárce, z jejichž darů mají užitek všechny dnešní farnosti. Prosí dnešní dárce, kteří žádají 
o mše svaté za své zemřelé, aby tentokrát upřednostnili plnění povinnosti společného 
slavení mší svatých za tyto zesnulé dárce a souhlasili s tím, že na jejich úmysly budou 
slouženy mše svaté někde jinde.

Může se církevní majetek prodávat?
V  zásadě ne. Platí pravidlo, že majetek určený k  hmotnému zabezpečení (opravy 

kostela, obživa duchovních) se nemůže zmenšovat. Máme právo užívat jen jeho výnosy. 
Tak nemohu prodat farní pole a opravit za to střechu kostela. Z čeho by se opravova‑
la příště? Někdy je nutné prodat pozemek na stavbu silnice, či stavby domů, když se 
pole dostalo „do středu obce“. Pak je třeba prodat stavební parcely a za to koupit jiná 
pole nebo dobře investovat s  tím, že spotřebovávat se bude jenom výnos. Například 
jedna farnost za prodej pozemku pořídila několik garáží, které pronajímá. To je dobré 

řešení. Pokud farnost nenajde vhodnou 
investici, uloží částku na arcibiskupství 
do depozita, které se používá na společné 
investice, a z částky dostává úrok. Jindy je 
možná směna pozemku, třeba kvůli sce‑
lení či lepšímu využití. Ke každé směně 
či prodeji nemovitostí potřebuje farnost 
souhlas farní rady a schválení arcibiskup‑
ství. Pokud se zcizuje kostel, historická či 
umělecká památka nebo věc vysoké ceny, 
je nutný souhlas Svatého stolce. Podle 
zvláštních pravidel lze převést pozemek 
hřbitova, kapli či kostel obci.

Farnost má povinnost dobře hospoda‑
řit se svým majetkem. Protože většina far‑
ního majetku sloužila k obživě kněží, musí 
se farnost podílet na finančním zabezpe‑
čení duchovních i dnes. V naší arcidiecézi 
v  současné době odevzdá každá farnost 
do mzdového fondu 30  % ze svého hos‑
podářského výnosu a tak zvaný „desátek“ 
z  kostelních sbírek. Tyto příjmy pokryjí 
necelou dvanáctinu ročních nákladů na 
mzdy. Ostatní zatím zajišťuje arcibiskup‑
ství. Církevní platy jsou dnes dost pod ce‑
lostátním průměrem. Pro zlepšení situace 
musíme hledat další zdroje financování.

Posíláme peníze do Říma?
Jsme součástí světové církve. Proto se 

taky podílíme na jejím životě. Misionářů 
posíláme do světa velmi málo. Proto aspoň 
sbírkou na Misijní neděli podporujeme 
misijní země. Velkopáteční sbírkou u Boží‑
ho hrobu pomáháme církvi ve Svaté zemi, 
kde je málo křesťanů a mnoho církevních 
památek. Sbírka na tak zvaný „haléř sva‑
tého Petra“ slouží papeži, aby z  ní mohl 
pomáhat jménem církve tam, kde dochází 
k přírodním pohromám. Při povodních na 
Moravě jsme od něho také dostali dar z to‑
hoto fondu.  arcibiskup Jan
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Snímek Iva Bekárková

CENTRUM PRO ŠKOLY

Školní rok zahájili v novém učilišti
Také na církevních školách v olomoucké arcidiecézi začal v pondělí 3. září 2018 nový 

školní rok. Poprvé se v něm otevřely brány učňovské školy zaměřené na lesnictví a ze‑
mědělství a nově rekonstruované prostory nabídlo studentům také Arcibiskupské gym‑
názium. Do některých škol zavítali u příležitosti zahájení výuky i biskupové.

Arcibiskup Jan Graubner celebroval mši svatou pro žáky a pracovníky Střední od‑
borné školy svatého Jana Boska v klášterní kapli sv. Kříže na Koperníkově ulici v Kromě‑

říži. Po jejím skončení pak prostory školy v ulici Na Lindovce požehnal. Učiliště, které 
zřizuje Arcibiskupství olomoucké, nabízí uchazečům tříleté učební obory s  výučním 
listem a později možností dvouleté maturitní nástavby. V prvním roce otevírá obory 
„Lesní mechanizátor“, „Opravář lesnických strojů“ a „Zemědělec – farmář“. Škola staví 
na hodnotách, jako je víra, odbornost a celkový růst žáků, na rodinných prvcích vzájem‑
né důvěry a otevřenosti, na spoluzodpovědnosti a profesionálním růstu pedagogů i na 
spolupráci s rodiči a absolventy. Součástí školy je také internát a středisko volného času, 
kde o studenty bude pečovat řád Salesiánů Dona Boska.  (ado)

NOV Ý ŠKOLNÍ ROK NA NA ŠIC H ŠKOL ÁC H

Zahájení nového školního 
roku na Arcibiskupském 

gymnáziu v Kroměříži
V  pondělí 3.  září se opět po čase 

prázdnin a odpočinku vrátili studenti Ar‑
cibiskupského gymnázia (AG) do svých 
tříd a  také na pokoje domova mládeže. 
Nejdříve se setkali se svými třídními uči‑
teli v kmenových učebnách a poté vstou‑
pili do nového školního roku slavnostní 
mší svatou v  kostele sv.  Mořice společ‑
ně s  žáky Církevní základní školy (CZŠ) 
v Kroměříži.

V  úvodu bohoslužby přivítala hlav‑
ního celebranta Mons. Antonína Baslera 
ředitelka CZŠ v  Kroměříži RNDr.  Olga 
Loučková. Poté kroměřížský děkan P. Jo‑
sef Lambor představil všem přítomným 
nového školního kaplana P.  Petra Káňu 
a jáhna Ondřeje Talaše, kteří budou od to‑
hoto roku na gymnáziu působit. V závěru 
mše svaté otec biskup požehnal nové CD 
scholy AG a popřál všem studentům po‑
žehnaný školní rok.

Závěrečného slova se ujal ředitel školy 
Mgr. Jan Košárek, který poděkoval všem, 
kteří se podíleli na rekonstrukci školních 
prostor: stavebním firmám, brigádníkům 
a zaměstnancům školy za vstřícnost, obě‑
tavost a  nasazení po celou dobu letních 
prázdnin.

V  průběhu dvou prázdninových mě‑
síců se zde podařilo opravit 24 učeben, 
šest kabinetů a  jednu vychovatelnu, šest 
pokojů domova mládeže, dvě sociální za‑
řízení, archiv knihovny a přilehlé chodby 
a schodiště. Zároveň byl v budově pořízen 
nový výtah a také nové rozvody internetu. 
Opravy na gymnáziu letos probíhaly ve 
dvou samostatných projektech. Celkové 
náklady obou projektů dosáhly v letošním 
roce výše přesahující 55 milionů Kč, z toho 
26,2 mil. tvoří dotace čerpané z fondů EU 
a státního rozpočtu ČR a 29 mil. náklady 
zřizovatele, tedy Arcibiskupství olomouc‑
kého.

Po skončení slavnostní bohoslužby 
nově zrekonstruované školní prostory po‑
žehnal Mons. Antonín Basler za přítom‑
nosti studentů, zaměstnanců, zástupců 
města a stavebních firem.

Do letošního 1. ročníku a  primy na‑
stoupilo celkem 122 nových studentů, 
kteří měli možnost se zúčastnit seznamo‑
vacího tábora na Svatém Hostýně a v Raj‑
nochovicích a poznat se se svými třídními 
učiteli i mezi sebou navzájem.

 Marie Kvapilíková

Snímek Jiří Balát
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Ze života 
našich 

bohoslovců

Ve Veselí nad Moravou zahájili školní rok mší svatou 
i sladkým překvapením

Žáci a pracovníci Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou zahájili nový školní 
rok 3. září 2018 mší v kostele sv. Andělů strážných, celebroval ji nový veselský kaplan 
P. Ondřej Poštulka. Bohoslužbu již tradičně doprovázel zpěvem učitelský sbor.

Slavnostní den dále po‑
kračoval v  kině Morava, kde 
se sešli žáci se svými učite‑
li, vedení školy, rodiče a hos‑
té. Třídní učitelky a  deváťáci 
přivítali prvňáčky, předali jim 
pamětní listy a drobné dárky.  
Po krátkém kulturním pro‑
gramu žáci přešli do školy, 
kde někteří poprvé zasedli do 
školních lavic. V jídelně byl 
pro prvňáčky a  jejich rodi‑
če připraven slavnostní oběd 
a sladké překvapení.  (ado)

Školní rok zahájil v Prostějově biskup Nuzík
Nový školní rok již nabírá svůj rytmus, prázdninové zážitky se pomalu překrývají 

těmi novými, spojenými se školou, spolužáky, novými vědomostmi a poznatky. Na Cyri‑
lometodějském gymnáziu, základní škole a mateřské škole se uzavřel první školní týden, 
ale my se chceme ohlédnout za tím úplně prvním školním dnem.

Kostel Povýšení svatého Kříže v Prostějově se v pondělí 3. září 2018 zcela zaplnil 
studenty gymnázia, žáky základní školy, učiteli, rodiči, ale i bývalými studenty a přišly 
i děti z naší mateřské školy se svou učitelkou. Velmi rádi jsme přivítali pomocného bis‑
kupa olomoucké arcidiecéze Josefa Nuzíka, aby školní rok zahájil společnou mší svatou.  
Spolu s ním celebrovali školní kaplan P. Petr Matula, SDB, otec děkan P. Aleš Vrzala, 
P. Pavel Čáp, SDB, P. Antonín Pražan, SDB, a P. Josef Glogar, SDB.

Jak už bývá zvykem, na této mši vítáme nové studenty primy a  také nové žáky  
6. ročníku základní školy. Za potlesku spolužáků se všichni představili a z rukou svých 
nových třídních učitelů převzali malý dárek. Ředitel školy Pavel Polcr popřál všem, aby 
nadcházející školní rok byl úspěšný a aby se jim ve škole líbilo. Nejen nové studenty, ale 
i ty stávající, přivítají zrekonstruované odborné učebny gymnázia a během září i uprave‑
ná venkovní učebna v dvorním traktu školy s relaxační plochou a nově vysázenou zelení.

Hned následující den se noví primánci vypravili na čtyřdenní seznamovací kurz 
s názvem „Kdo jsem?“ na Starou Vodu u Bruntálu a od neděle do středy se podobně 
budou seznamovat „šesťáci“. A pak se již rozbíhá celá šňůra kurzů pro jednotlivé ročníky 
gymnázia i základní školy, která od tohoto roku má již kompletní 2. stupeň od šesté po 
devátou třídu.   Jitka Hubáčková

Během mé praxe  
zemřelo asi  

jen deset lidí…
Je dobrým zvykem, že někteří bo‑

hoslovci po skončení druhého ročníku 
mají pracovní praxi v  běžném pracov‑
ním prostředí. Já jsem byl osloven otcem 
rektorem, abych si našel brigádu. A pro‑
to jsem v  létě tohoto roku absolvoval 
dvoutýdenní pracovní praxi v  pohřební 
službě Agnes v Bílovci. Tuto specifickou 
pracovní praxi jsem si vybral proto, že 
jsem se dosud nesetkal se smrtí člověka 
a práce v obyčejné firmě je něco, co už 
dávno znám z brigád.

V pohřební službě jsem se setkal té‑
měř se všemi pracemi – pohřby, krema‑
toriem, patologií a také samotným oblé‑
káním nebožtíků s holením vousů apod. 
Po dobu mé praxe jsem se musel posta‑
rat jen o deset zemřelých, takže po zby‑
tek času jsem se musel věnovat ostatním 
údržbářským pracím.

Nejvíc mě překvapili zaměstnanci 
této pohřební služby. Byli to slušní, čistí 
a  mladí lidé, což překonalo veškeré mé 
představy o „pohřebácích“. Jejich přístup 
k práci byl zkrátka příkladný. Co mě na‑
opak ze začátku zarazilo, byla první kon‑
frontace s nebožtíkem ležícím v převoz‑
ní rakvi. Po čase se to ale stalo rutinou, 
takže si člověk snadno zvykne. Paradox‑
ně nejtěžší na praxi pro mě bylo si od‑
povědět na otázku, kým je ten zemřelý 
přede mnou? Je to ještě člověk, nebo už 
ne? Došel jsem k závěru, že i mrtvé tělo 
má svou důstojnost, ale už v  něm není 
duše, která dělá člověka tím, kým je.

Jsem za tuto zkušenost velmi rád. 
Jako vzpomínku na svou praxi, jsem si 
přivezl černou pohřební vestu. Takže se 
už těším, až v semináři postraším něja‑
kého vykuleného bohoslovce.

 Karel Honka
bohoslovec 3. ročníku
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Od povodní na Slovensku  
k první Romské pouti s Květou Princovou

CHARITA

Charismatická vizionářka a odvážná prů-
kopnice v oblasti humanitární práce Květa 
Princová učí externě na Cyrilometodějské 
teologické fakultě Univerzity Palackého 
a CARITAS – VOŠ sociální v Olomouci, 
kde v průběhu let působila jako vedoucí 
oddělení humanitárních studií. Sedm let 
pracovala jako humanitární pracovnice 
v manažerské roli i v terénu, zejména na 
Balkáně a v postsovětských republikách. 
V roce 1998 se jako koordinátorka popo-
vodňové pomoci vypravila s kolegy na 
Slovensko do obce, kterou smrtící živel 
poznamenal nejtragičtěji…

Kdy jste se začala věnovat Romům?
V roce 1997 jsem nastoupila na místo 

koordinátorky popovodňové pomoci do 
Arcidiecézní charity Olomouc. Rok nato 
zasáhla povodeň Slovensko, což pozna‑
menalo hlavně romské vesnice. Dopady 
byly tragické. Rakouská charita nás tehdy 
požádala, abychom se pro dobré zkuše‑
nosti z povodní v Česku stali prostřední‑
kem pro Slovensko a Ukrajinu.

Proč povodně na Slovensku postihly 
nejvíc právě romské osady?
Na Slovensku žijí Romové na půdě, 

která je méně hodnotná, často leží v ko‑
rytech řek, a  paměť místních funguje 
v tom, že si právě na těchto místech dům 

nepostaví. Záplavy tehdy nejvíce zasáhly 
romskou osadu u  obce Jarovnice. Příval 
dešťové vody strhl chatrče, které si Romo‑
vé postavili v  údolí na břehu říčky Malá 
Svinka. Desítky Romů tam tehdy zemřely, 
nejhorší bylo, že matku s třemi dětmi už 
vůbec nenašli a nemohli ji ani pohřbít…

Jaká tam tehdy po těch červenco‑
vých povodních byla situace?
Pamatuji, jak jsme na Slovensku cho‑

dili po těch postižených vesnicích, viděli 
jsme, jak jsou Romové zničení, jak oplaká‑
vají své blízké. Nevím, jak je to v Jarovnici 
dnes, ale tehdy v roce 1998 snad tři čtvrtě 
obyvatel vesnice byli Romové. Ta povo‑
deň zasáhla hlavně je, měli problémy, aby 

vůbec mohli konat bohoslužby a  pohřby 
v kostele, takže si po povodních sami po‑
stavili v romské osadě svůj kostel.

A tam tehdy vznikla myšlenka udě‑
lat něco pro Romy u nás? Uspořádat 
Romskou pouť?
Ne tak přímo, ale pamatuji takový 

zvláštní okamžik, bylo to u Prešova v obci 
Uzovské Pekľany na nějakém kopci, kde  
P. Pavel Procházka sloužil mši pod širým 
nebem. Přisluhovali mu Romové, měli 
tam romskou kapelu, celá mše byla jak 
mystické zjevení. Uvědomila jsem si, jak 
jsou Romové přirozeně religiózní a že cír‑
kev a Charita by pro ně mohly něco udě‑
lat. Mě ta romská problematika vždycky 
zajímala, protože i v Česku povodeň po‑
stihla romské rodiny a  my jsme už před 
povodní pracovali na projektech rom‑
ských školiček.

Šlo o novou myšlenku, nebo jste se 
někde inspirovali?
V té době už existovala školička Kha‑

moro v Olomouci i ve Šternberku. Byl to 
takový krásný příklad toho, jak to fun‑
guje, když je tam k  tomu ještě ta láska. 
Postupně jsme v  dalších letech po arci‑
diecézi založili nejméně pět školiček. A já 
jsem v tu dobu potkala na dvoře biskupa  
Josefa Hrdličku, s kterým jsem se už dříve 
o romské otázce bavila, a on mi řekl: „Měli 
bychom udělat Romskou pouť!“

Takže to byl ten okamžik zrodu prv‑
ního ročníku… Jaké byly začátky?
Romskou pouť jsme začali připravo‑

vat společně s  povodňovými asistenty. 



OLDIN • 10 / 201814 OLDIN • 10 / 2018 15CHARITA / CENTRUM PRO KATECHEZI

Už první ročník jsme koncipovali tak, že 
v bazilice bude sloužena mše a odpoledne 
v ambitech pak Romové ukáží, co se v těch 
školičkách naučili. Samozřejmě jsme měli 
pozvané romské hudební a taneční kapely, 
ale hlavně jsme se zaměřovali na výstupy 
ze školiček, aby se děti po celý rok snažily, 
aby to bylo takové jejich a  řekly si: „Tak, 
a teď jim to tam na ten Kopeček půjdeme 
ukázat!“

Vraceli jste se v  těch dalších letech 
ještě za Romy na Slovensko?
Ano, každý rok jsme navštěvovali ves‑

nice na Slovensku, většinou při cestě na 
Ukrajinu. Slovenské Romy jsme zapojili 
i do naší Romské pouti, sehnali jsme pe‑
níze na autobusy, aby k  nám mohli při‑
jet s  hudebním a  tanečním programem. 
A pak, protože jsme byli tak aktivní, jsme 
se mohli spolu s Romy z Olomouce připo‑
jit ke kněžím – Pavlu Procházkovi, Fran‑
tišku Líznovi a  Jiřímu Rousovi, při jejich 
cestě s autobusem zbožných Romů z Čes‑
ké republiky na Pouť migrantů a  Romů 
do Říma. A tam jsme se setkali i s našimi 
Romy ze Slovenska. Ve Vatikánu na Sva‑
topetrském náměstí před bazilikou se 
konala obrovská mše, kterou sloužil Jan 
Pavel II.

Změnila se u nás po revoluci situace 
Romů?
U Romů je problém, že někteří pořád 

vzpomínají na dobu komunismu. Je to tro‑
chu oprávněné, i  když vzhledem k  jejich 
situaci dosti paradoxní. Po revoluci dostali 
všichni šanci, ale ne každý na to byl připra‑
vený. Dobře na tom byli třeba komunisté, 
kteří měli kontakty na západ, uměli se 
pohybovat i v ekonomickém světě, viz na‑
příklad současný český premiér. I  běžný 
člověk, tzn.  každý, kdo mohl, tak svými 
silami něco udělal a  pohnul se z  místa, 
ale Romové ne, byli na tom hrozně špat‑
ně. Zůstali pozadu, protože měli mizerné 
vzdělání, neuměli jazyky, neuměli se po‑
hybovat v ekonomickém světě, vůbec způ‑
sob našeho hospodaření, jako je šetření, to 
jim nic neříkalo. Většina Romů, nemluvím 
samozřejmě o  všech, se dostala do těžké 
situace a ty nůžky mezi nimi a většinovou 
společností se obrovsky rozevřely.

Dá se tedy říci, že revoluce Ro‑
mům – paradoxně – uškodila?
Ano, protože přece jen, jak byl ten po‑

licejní stát, který měl nad vším kontrolu, 
tak oni byli nuceni se držet nějaké lajny. 

Rom buď pracoval, nebo byl ve vězení, 
nebo měl invalidní důchod, vždy tu byl 
nějaký status, ale současná společnost si 
myslí, že vše vyřeší penězi a  to je obrov‑
ský omyl. Chyba, která podle mě už nejde 
napravit.

A co církev a Romové?
Církev měla po revoluci spoustu prá‑

ce s obnovou normálního fungování a  je 
škoda, že poptávky ze strany Romů téměř 
nevyužila. Podle toho, co jsem viděla, 
Romové mají přirozenou tendenci věřit 
v Boha. Na Slovensku jsem byla svědkem 
toho, co dokáže evangelizace s minimální 
podporou, jak dokáže měnit životy.

Myslíte tedy, že je zde stále prostor, 
že je třeba se Romům věnovat právě 
v oblasti evangelizace?
Určitě a  samozřejmě, že to musí být 

podporované sociální prací. Ale je těžké 
sehnat lidi, kteří dokáží s Romy pracovat, 
kteří s  nimi dokáží jít, ne je vést, ale jít 
s nimi. Je to běh na dlouhou trať a obávám 
se, že na to není dost sil. Mrzí mě to, mám 
mezi Romy spoustu přátel, krásných lidí, 
které jsem za tu dobu potkala.

	  Eva Štefková

Snímky Charita Olomouc

XI. celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského 
vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres, který proběhne od 26. do 28. října v Třešti u Jihlavy. Ústředním tématem bude 
„Misijní dimenze církve“.

Mezi hosty letošního kongresu patří:
Mons. Pavel Konzbul – Bible jako misijní katechetický 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 hlavních nástrojů pastorační proměny farnosti
P. Jakub Sadílek, OFM – Městské misie
Karel Starý – Jak zapracovat téma misií do výuky náboženství a do farní katecheze
Ludmila Muchová – Dialog s nevěřícími lidmi vedený na půdě výchovy a vzdělávání

Během kongresu bude také možné se zúčastnit i praktických seminářů. K zakoupení nebo k inspiraci budou tematické knihy, pomůc‑
ky a další užitečné materiály za zvýhodněné ceny.
Bližší informace: www.cirkev.cz/cs/aktuality/180606ode ‑dneska ‑se ‑muzete ‑prihlasit ‑na ‑celostatni ‑katecheticky ‑kongres
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ŘÍJEN 2018
2. 10. úterý
 9.30 hod. • Olomouc – Kněžský seminář – Kněžský den • 

arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler a biskup 
Josef Nuzík

4. 10. čtvrtek
 16.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá u příležitosti pou‑

tě policie • arcibiskup Jan Graubner
5. 10. pátek
 11.00 hod. • Velehrad – biřmování pro Stojanovo gymná‑ 

zium • biskup Josef Nuzík
6. 10. sobota
 10.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – biřmování • biskup 

Josef Nuzík
 10.30 hod. • Nedašov – biřmování • arcibiskup Jan  

Graubner
 15.00 hod. • Kašava – biřmování • biskup Antonín Basler
7. 10. neděle
 9.00 hod. • Vizovice – biřmování • biskup Josef Nuzík
 10.00 hod. • Staré Město pod Sněžníkem – biřmování • 

biskup Antonín Basler
 10.30 hod. • Vsetín – mše svatá k výročí posvěcení kostela a 

poděkování za opravy • biskup Josef Hrdlička
 12.00 hod. • Všetuly – mše svatá a žehnání zvonice • arci‑

biskup Jan Graubner
9. 10. úterý
 Praha – Stálá rada České biskupské konference • arcibiskup 

Jan Graubner
10. 10. středa
 12.30 hod. • Olomouc – Panna Maria Sněžná – mše svatá 

pro Konferenci vyšších představených ženských řeholí • 
arcibiskup Jan Graubner

11. 10. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – dominikánský kostel – mše svatá a 

zahájení akce „Růženec 24“ • biskup Antonín Basler
13. 10. sobota
 10.00 hod. • Bratislava (Slovensko) – jáhenské svěcení ver‑

bistů • arcibiskup Jan Graubner
 10.00 hod. • Slavičín – biřmování • biskup Antonín Basler
 15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a ře‑

holní povolání děkanátů Šternberk a Hranice • biskup 
Antonín Basler

 17.00 hod. • Svatý Hostýn – Dušičková pouť a průvod na 
hřbitov • biskup Josef Nuzík

Uzavřeno k 18. 9. 2018
Změna programu vyhrazena

14. 10. neděle
 9.00 hod. • Rajnochovice – biřmování • biskup Antonín 

Basler
 10.00 hod. • Domanín – biřmování • biskup Josef Nuzík
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – Dušičková pouť • arcibiskup 

Jan Graubner
20. 10. sobota
 9.00 hod. • Kroměříž – mše svatá pro Ligu pár párů •  

biskup Josef Nuzík
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – XX. Myslivecká pouť • biskup 

Antonín Basler
 11.00 hod. • Litoměřice – 70 let biskupa Mons. Jana  

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

řeholní povolání děkanátů Vyškov a Prostějov • biskup  
Antonín Basler

 18.00 hod. • Suchdol‑Jednov – mše svatá ke cti sv. Huberta 
• biskup Josef Nuzík

21. 10. neděle
 10.00 hod. • Střítež nad Ludinou – biřmování • biskup  

Antonín Basler
 10.00 hod. • Břest – biřmování • biskup Josef Nuzík
 10.15 hod. • Uherský Brod – biřmování • arcibiskup Jan 

Graubner
22. 10. pondělí až 24. 10. středa
 Plenární zasedání České biskupské konference • arcibiskup 

Jan Graubner, biskup Antonín Basler, biskup Josef Nuzík
26. 10. pátek
 11.00 hod. • Kroměříž – biřmování pro Arcibiskupské 

gymnázium • biskup Antonín Basler
27. 10. sobota
 8.30 hod. • Suchá Loz – biřmování • biskup Josef Nuzík
 10.00 hod. • Valašská Polanka – biřmování • arcibiskup 

Jan Graubner
 10.00 hod. • Hroznová Lhota – biřmování • biskup  

Antonín Basler
 10.30 hod. • Bánov – biřmování • biskup Josef Nuzík
 15.00 hod. • Velehrad – pouť za nová kněžská a řeholní po‑

volání děkanátů Zlín a Vizovice • biskup Antonín Basler
28. 10. neděle
 9.30 hod. • Vidče – biřmování • biskup Antonín Basler
 10.30 hod. • Kyjov – biřmování • biskup Josef Nuzík
 11.00 hod. • Třešť – přednáška a mše svatá v  rámci  

XI. celostátního katechetického kongresu • arcibiskup  
Jan Graubner


