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Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do Adventu v roce, kdy na základě výzvy pape‑

že Františka věnujeme zvláštní pozornost misiím. Při tom ne‑
máme myslet jen na misie v  zahraničí, ale i  na ty v  nejbližším 
okolí. V  adventním čase se připravujeme na příchod Spasitele. 
Pokusme se letos připravit vánoční příchod Božího Syna nejen 
do svých srdcí, ale pomozme pro něho připravit cestu i do srdcí 
lidí kolem nás.

Rád bych upřímně poděkoval všem rodinám, které často 
zvou Pána Ježíše do svého středu jako vítaného hosta, které se 
společně modlí a společně chodí do kostela, kterým záleží na ná‑
boženské výchově dětí, a kde se taky společně snaží Bohu líbit.

Na druhé straně mě mrzí, když poměrně často slyším od kně‑
ží, že mnohé děti dnes nechodí do náboženství proto, že nemají 
čas, že mají moc kroužků. Ministranti nemohou přijít ani jednou 
týdně ve všední den ministrovat a děvčata zazpívat žalm, protože 
jsou moc unavení ze školy. Věřím, že jejich rodiče to myslí dob‑
ře a chtějí dětem dopřát to nejlepší, i když to třeba stojí hodně 
peněz. Ale o tyto rodiny si dělám vážné starosti. Jsou skutečně 
všechny ty kroužky pro děti důležitější než věčná spása? Žádný 
z  rodičů si jistě nepřeje, aby jejich dětem chybělo štěstí, nebo 
skončily ve věčném zavržení. Bojím se ale, že někteří rodiče se 
tak soustřeďují na pozemské štěstí dětí, na svou kariéru, či bu‑
doucí kariéru dětí, že zapomínají na věčnost. Přitom přátelství 
s Bohem není jen věcí budoucnosti či věčnosti, ale současnos‑
ti. Ani dobrá výchova se nemusí vždy podařit, ale pokud dětem 
ani nenabídneme život s Bohem jako to nejdůležitější v životě, 
nemůžeme se později divit, že se tak zvaně spustí se špatnými 
kamarády. Odborné průzkumy ukazují, že za problémy s bulimií 
či anorexií, za užíváním drog, alkoholu, či za jinými závislostmi 
mladých často nejsou zlí kamarádi, ale nějaká chyba v rodině, ve 
vztazích, ve výchově.

Využijme letošního Adventu k tomu, abychom si ujasnili své 
hodnoty a případně změnili svou praxi, pokud zjistíme, že cesta, 
po které dosud jdeme, nevede k tomu pravému cíli. Někdy zjis‑
tíme, že dítě má větší radost z toho, když mu věnujeme svůj čas, 

než z drahého dárku, nebo když se nemusí strachovat o rodinné 
zázemí a bezpečí kvůli rozpadu rodiny, když zakouší vzájemnou 
věrnou lásku obou rodičů. Jiné dítě bude šťastné, když dostane 
dalšího sourozence. Výchova je umění, ale může se mu naučit 
každý, kdo se nechá vychovávat Bohem.

Vím, že mnozí křesťanští rodiče mě dnes neslyší, protože 
v neděli v kostele nejsou. Proto prosím vás přítomné: Myslete na 
rodiny vašich přátel, či rodiče spolužáků vašich dětí a pokuste se 
s nimi promluvit, přátelsky je oslovit, vyměnit si s nimi zkušenos‑
ti a pozvat je mezi sebe. Takový misijní krok bude třeba připravit 
v modlitbě. Vezměte si to jako adventní úkol. Jestli někomu po‑
můžete ke sblížení s Kristem, budou vaše Vánoce o to radostnější.

Ale nejde jen o děti. Kolik lidí v našem okolí bylo pokřtěno 
a kdysi i křesťansky vychováno, ale pak se vzdálili… Po letech by 
se i vrátili, kdyby je někdo pozval do farního společenství, přivedl 
do kostela či doprovodil ke svátostem. Považujte za svou křesťan‑
skou povinnost se o ně zajímat a pomoci jim. I to jsou misie. I to 
patří k adventnímu snažení dětí, mládeže, dospělých i seniorů.

Připravujte cesty Pánu nejen do svého srdce, ale i k těm, kteří 
žijí kolem vás. Papež František zdůrazňuje, že všichni pokřtění 
jsou posláni hlásat evangelium a dělit se o dar víry s těmi, kteří 
víru nemají. Letošní Advent prožijme v duchu misionářského po‑
slání a začněme ve své rodině.

Chiara Lubichová jednou napsala: „Rodina je tajemstvím lás‑
ky. Nic jiného než láska rodinu neutváří, nespojuje a nečiní ji ro‑
dinou. A pokud rodina ve světě ztroskotává, je to proto, že chybí 
láska. Kde láska vyhasíná, tam se rodina rozkládá. Proto rodiny 
musejí čerpat tam, kde je zdroj lásky. Bůh ji vyprojektoval jako 
mistrovské dílo lásky, jako znak, symbol a typ každého jiného zá‑
měru. Pokud On rodinu vytvořil láskou, také On ji může láskou 
uzdravit. Pokud v srdcích členů rodiny žije tato láska, nerodí se 
neřešitelné problémy, netyčí se nepřekonatelné překážky a  ne‑
musejí se oplakávat nenapravitelné pády. Rodina se znovu stává 
krásnou, sjednocenou a zdravou, jakou ji Bůh zamýšlel.“

K pravému misijnímu snažení po celý Advent vám ze srdce 
žehná  arcibiskup Jan

Pastýřský list k Adventu 2018
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Titulní strana: Mariánský sloup na Staroměstském 
náměstí v Praze na snímku z přelomu 19. a 20. století

Přinášíme autentické svědectví o této 
události z  pera novináře Ferdinanda Pe‑
routky (1895–1978) z  jeho slavné knihy 
„Budování státu“:

Když se večer lid vracel z bělohorského 
tábora, zastavil se na náměstí Staroměst-
ském. Měl několik vůdců, mezi nimiž byl 
také redaktor ústředního sociálně demo-
kratického orgánu Právo lidu. Obklíčil 
sloup se sochou Panny Marie, který stál na 
náměstí od sedmnáctého století, a obtočil 
jej provazy. V  té chvíli objevili se zástup-
ci Národního výboru, aby činu zabránili.  
Nepochodili. Když prohlásili, kdo jsou, 
nebylo to přijato zcela uctivě. Ze zástupu 
ozval se hlas: „Pánové, vy jste Národní vý-
bor, ale my jsme národ!“ V díle, které bylo 
předem připraveno, se pokračovalo přes 
přítomnost nesouhlasících autorit.

Tahajíce provazy nalevo a  napravo, 
přivedli obrazoborci sloup do stavu kymá-
cení. Tu paní jakási klekla na místo, kam 
sloup měl padnout, a  začala se modlit, 
zamýšlejíc tímto pokorným způsobem za-
bránit stržení. Vůdce zástupu prohlásil, že 
mu to bude líto, jestli paní tu pohřbí pod 
sloupem, ale že tak nicméně učiní. Když 
sloup znovu začal se kolísat, žena zděšeně 
uprchla. Za chvíli válela se památka u no-
hou zástupu. Na náměstí zůstal stát jen 
pomník Husův.

Lid upřímně pokládal stržení sloupu 
za nezbytný výkon národní hrdosti. Mýlil 

Před sto lety byl  
na Staroměstském náměstí  

v Praze stržen mariánský sloup

Šestý den po vyhlášení nové samostatné Republiky československé – 
3. listopadu 1918 – byla neděle. Pražané šli jako obvykle na bohoslužby 
do katolických kostelů. Poprvé v novém státě. To ještě netušili, že ten-
to den se zapíše černým písmem do novodobé československé historie. 
Skupina socialistických „žižkovských“ revolucionářů v čele s anarchistou 
Frantou Sauerem (1882–1947) v tento den barbarsky strhla vzácný ba-
rokní mariánský sloup, čímž chtěla dokázat „ještě větší sílu“ znásobe-
nou v protirakouském převratu. Sauer si později s gustem poznačil, jak 
hlava Panny Marie „odletěla jako uťatá“.

se přitom poněkud v historických faktech, 
domnívaje se, že sloup byl postaven na 
oslavu vítězství nad Čechy na Bílé hoře. 
Sloup byl postaven o třicet let později, na 
paměť uhájení Prahy před Švédy.

Národní výbor, který vykonával v  re‑
volučních dnech roku 1918 úlohu čes‑
koslovenské vlády, vydal následně toto 
stanovisko: Národní výbor žaluje, že z his-
torického nepochopení byl v Praze zničen 
pomník, jenž po stránce umění barokního 
patřil k  nejvzácnějším pomníkům toho-
to druhu ve střední Evropě, a tím že také 
bolestně dotčeno bylo citů náboženských.  
Národní výbor vyslovuje při této příleži-
tosti důtklivý příkaz, aby od dalšího ná-
silného ničení pomníků, ať jsou jakéhokoli 
druhu a  jakékoli historické tradice, bylo 
upuštěno.  Josef Pala
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AKTUALIT Y

Papež František prohlásil za svatého Pavla VI., 
který odsoudil sovětskou invazi do Československa

Mezi sedmi služebníky církve, které papež František prohlásil za svaté v  ne-
děli 14.  října  2018 ve Vatikánu, byly také dvě klíčové osobnosti katolické církve  
20. století – papež Pavel VI. (1897–1978) a zavražděný salvadorský arcibiskup 
Óscar Romero (1917–1980). Papež zdůraznil, že ho oba muži silně ovlivnili, proto-
že ztělesňují otevřenou církev blízkou chudým a bojující s bezprávím.

Papež Pavel VI. (Giovanni Battista Montini) stál v čele katolické církve v letech 1963 
až 1978. Pokračoval v odkazu svého předchůdce sv. Jana XXIII. a dovedl do konce jím 
započatý Druhý vatikánský koncil. V roce 1968 odsoudil invazi vojsk Varšavské smlouvy 
do Československa.

Zvlášť srdečný vztah měl k naší vlasti. Během svého pontifikátu jmenoval tři české 
biskupy kardinály – pražského arcibiskupa ThDr. Josefa Berana (1965), litoměřického 
biskupa ThDr. Štěpána Trochtu (1969) a pražského apoštolského administrátora, bisku‑
pa ThDr. Františka Tomáška, pozdějšího pražského arcibiskupa (1976).  Josef Pala

Nový apoštolský nuncius v České republice
Papež František jmenoval 21.  září  2018 novým apoštolským nunciem v  ČR 

Mons. Charlese Daniela Balva.
Nový nuncius pochází z  USA, kde se na‑

rodil v  Brooklynu 29.  června  1951. Na kněze 
byl vysvěcen 6. června 1976 v New Yorku. Vy‑
studoval kanonické právo. Do diplomatických 
služeb Svatého stolce vstoupil 1. března 1987, 
působil postupně v diplomatických zastupitel‑
stvech Svatého stolce v Ghaně, Ekvádoru, Chi‑
le, v České republice, Jordánsku a na Litvě.

Dne 1. dubna 2005 byl jmenován apoštol‑
ským nunciem na Novém Zélandu, Cookových 
ostrovech, ostrově Fidži, Marshallových ostro‑
vech, Kiribati, ve Federativních státech Mikro‑
nésie, Nauru, Palau, na ostrově Samoa, Tongu 
a Vanuatu a apoštolským delegátem Oceánie. 
Následně se stal v roce 2013 apoštolským nun‑
ciem v Keni a pak v Súdánu.

Hovoří anglicky, italsky, španělsky, francouzsky a vzhledem k tomu, že v minulos‑
ti působil jako rada Apoštolské nunciatury v  České republice, disponuje i  znalostmi  
češtiny.   (čbk)

Sbírání použitých 
poštovních známek

Ve farnosti Valašské Meziříčí již ně-
kolik let shromažďují, odlepují, třídí 
a pak zasílají použité poštovní známky 
na pomoc misiím do zemí třetího svě-
ta. Farnost děkuje všem, kdo se do sbí-
rání známek zapojili a  zaslali jakékoli 
množství známek. Děkujeme také těm, 
kteří se podílejí na jejich zpracování 
před dalším odesláním. Mše svatá za 
všechny tyto obětavé lidi bude sloužena 
v úterý 6. listopadu v 7.30 hod. v kapli 
Panny Marie Pomocnice v Domě Igná-
ce Stuchlého ve Fryštáku.

Známky můžete i  nadále posílat na 
adresu: Římskokatolická farnost Valašské 
Meziříčí, Křížkovského 8/60, 757 01 Va‑
lašské Meziříčí  Ludmila Vránová

Český misál v iPhonech
Známá aplikace Misál, která se již 

dobře zabydlela v  tuzemských mobi-
lech, je od letošního podzimu roku do-
stupná i pro majitele iPhonů, které pra-
cují s operačním systémem iOS.

Aplikace pro chytré mobilní telefony 
sloužící k  přípravě na bohoslužbu obsa‑
huje texty liturgických čtení i  modliteb, 
liturgický kalendář, odpovědi ke mši ve 
světových jazycích a  jiné. Již delší dobu 
existuje verze pro Android, nyní byla 
vytvořena také verze pro iOS. Aplikaci 
připravila firma Fenomen multimedia ja‑
kožto součást portálu Liturgie.cz, který 
provozuje Arcibiskupství pražské a který 
slouží pro oficiální publikaci liturgických 
textů České biskupské konference.

 (čbk)

Vicerektor kněžského 
semináře podpořil 

čínské křesťany
V neděli 14. října 2018 se na Vác-

lavském náměstí v Praze uskutečnilo 
modlitební shromáždění na podporu 
čínských křesťanů, kteří v České re-
publice již druhým rokem žádají o azyl 
z důvodu svého pronásledování. Tohoto 
setkání se také aktivně zúčastnil P. Pa-
vel Šupol, vicerektor Arcibiskupského 
kněžského semináře v Olomouci.

Na akci u sochy sv. Václava vystou-
pil kromě něj také emeritní předseda  
Ekumenické rady církví a Rady Círk-
ve bratrské Daniel Fajfr nebo pražský 
pomocný biskup Václav Malý, signatář 
Charty 77.   (ado)
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Snímek archiv řádu

Na snímku zleva: sestra Baptista, sestra Miroslava, sestra 
Krista (uprostřed), sestra Vojtěcha, sestra Františka

Den Bible
Vážení přátelé,
v období, kdy se tříbí mnoho věcí v církvi i ve společnosti, si uvědomujeme nalé-

havost výzvy obnovit v biblickém duchu všechny aktivity církve. K takto široce pojaté 
obnově směřuje činnost Biblického díla.

Nedávno se v Římě sešli biskupové z celého světa, aby takřka celý měsíc rokovali na 
téma Mladí lidé, víra a rozlišování povolání. Jsem přesvědčen, že i z této biskupské syno-
dy vzejde dokument, v němž bude Svatý otec povzbuzovat k četbě Písma svátého nejen 
mládež, ale všechny věřící křesťany. Biblické dílo je připraveno reagovat na aktuální 
požadavky v oblasti biblického apoštolátu.

Bez vaší velkorysé podpory bychom však nedokázali nic. Chci tedy touto cestou po-
děkovat za vaše modlitby i finanční podporu pro příští rok.

Na internetových stránkách Biblického díla (www.biblickedilo.cz) najdete mnoho 
námětů k praktickému uskutečňování požadavku, aby veškerá činnost církve byla pro-
stoupena duchem Písma svátého.

S vděčností za vaši podporu vám žehnám.  kardinál Dominik Duka
předseda správního výboru

Českého katolického biblického díla

Bývalý klášter v Moravské Třebové 
bude i nadále sloužit seniorům města

Zastupitelstvo města Moravská Třebová uzavřelo 1.  října  2018 jednu kapito-
lu ve vztazích mezi církví a místní samosprávou, když přistoupilo na kompromis-
ní mimosoudní dohodu o vyrovnání s Kongregací sester Neposkvrněného Početí 
Panny Marie z Olomouce.

Město Moravská Třebová tak 
bude moci i nadále využívat objekt 
bývalého kláštera sester jako domov 
důchodců a  zrealizovat plány na 
jeho rozvoj z dotací. Sestry pak in‑
vestují kompenzaci 7,5 milionů Kč 
za svůj historický majetek do obno‑
vy kulturního života ve městě a do 
rozvoje duchovního života.

„Z  dosaženého kompromisu  
a  uzavření sporů máme radost. 
Předchozí snahy o dohodu, soudní přezkum případu a související dokazování nás po‑
měrně značně vyčerpávaly, tak jsem rády, že se konečně můžeme dívat do budoucnosti. 
Rády se budeme podílet na fungování kaple v areálu domova i plánovat smysluplné vy‑
užití získaných prostředků,“ přibližuje sestra Vojtěcha Zikešová, generální představená 
kongregace.

Dohoda je založena na postupném splácení uvedené částky a věcném břemenu na 
kapli, která je součástí areálu a bude tak sloužit účelu, pro který byla postavena.

 František Jemelka

Ženské řády v ČR mají nové vedení
Řády a řeholní společenství sdružené v Konferenci vyšších představených žen-

ských řeholí mají od 10. 10. 2018 nové vedení. V čele této zastřešující organizace 
stanula sestra Krista Chládková, generální představená České kongregace sester 

dominikánek a  dosavad-
ní členka předsednictva 
Konference.

Novými členkami před‑
sednictva byly zvoleny: 
sestra Vojtěcha Zikešová, 
dosavadní předsedkyně 
KVPŽŘ, a  sestra Baptis‑
ta Nožková. Doplnily tak 
předsednictvo, kde mís‑
topředsedkyní je sestra 
Miroslava Bortlová a  další 
členkou je sestra Františka 
Kadlčíková.  (čbk)

Zemřel Pavel Smetana
Ve věku 81  let zemřel 4. října 2018 

evangelický farář Pavel Smetana, býva-
lý synodní senior Českobratrské církve 
evangelické.

Jako výpomocný kazatel začínal 
v Lounech, po dvouleté vojenské službě 
nastoupil v  roce 1964 na farářské místo 
v Hošťálkové na Valašsku. Po patnácti le‑
tech odešel do sboru ČCE v Praze ‑Libni, 
kde působil do roku 1991. Dvě volební 

období (1991–2003) zastával funkci sy‑
nodního seniora, nejvyššího představitele 
Českobratrské církve evangelické. Mezi 
roky 1995 a 2000 byl také předsedou Eku‑
menické rady církví ČR. V roce 2002 zís‑
kal z rukou prezidenta Václava Havla Řád 
T. G. Masaryka.  Josef Pala

Bohoslužba v Ostrožské 
Lhotě připomene  

P. Antonína Šuránka
Mší svatou ve farním kostele v  Os-

trožské Lhotě si věřící a  zvláště kněží 
v úterý 6. listopadu připomenou šesta-
třicáté výročí úmrtí rodáka z  tohoto 
kraje P. Antonína Šuránka, dlouholeté-
ho spirituála olomouckého kněžského 
semináře.

Vzpomínkové setkání začne modlit‑
bou korunky k Božímu milosrdenství od 
16 hod., následovat bude mše svatá obě‑
tovaná za svatost kněží a  nová povolání 
a poté adorace za kněze. Po skončení pro‑
běhne i pobožnost u hrobu P. Šuránka na 
místním hřbitově.

Služebník Boží ThDr.  Antonín Šurá‑
nek (1902–1982), jehož život byl zasvěcen 
především formaci kněží, je jedním z kan‑
didátů olomoucké arcidiecéze na blahoře‑
čení.  (ado)
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Po týdnu v Limě jsem letěl vnitrostátní 
linkou do Iquitosu. Přibližně hodina a půl 
letu. Iquitos, největší město na světě, kam 
nevede žádná silnice, je hlavním městem 
provincie Loreto a  vstupní branou do 
Amazonie. Do kláštera jsem se dopravil 
na motorikši. Po pár dnech strávených 
v klášteře jsem odjel za biskupem do měs‑
tečka Requeny. Cesta trvala pět hodin. 
Nejdříve autobusem divokou buší, poté 
z přístavu, „rychlolodí“. Průvodce říká, že 
Requena vypadá jako Iquitos před sto lety, 
pod což bych se klidně podepsal.

Biskup Juan je františkán, žije sám ve 
velmi skromných podmínkách. V  kated‑
rále nemá kostelníka ani ministranta. Po 
několika dnech našeho společného souži‑
tí mě biskup poslal na samostatnou faru 
a klášter. Čekala mě tříhodinová cesta lodí 
do farnosti Jenaro Herrera. Vesnici s šesti 

Misie v Amazonském pralese v Peru

Po mnoho roků jsem uchová-
val ve svém srdci jeden velký 
sen. Zakusit opravdové misie. 
V Amazonii, v džungli a s domo-
rodci. Tento sen se stal skuteč-
ností. Rád bych vám jej alespoň 
trochu přiblížil.
Let z Prahy do Limy trval čtrnáct 
hodin. V Limě jsem navštívil dvě 
františkánské provincie. Jed-
nu založili Španělé, jmenuje se 
„Provincie bosých bratří“. Tady 
probíhá výchova misionářů a je 
zde také nemocnice. Druhá pro-
vincie se jmenuje „Dvanáct apo-
štolů“, nachází se přímo v centru 
města a tvoří ji bratři z Peru.

tisíci obyvateli lemuje z jedné strany řeka, 
po které třikrát do týdne připlouvají lodě. 
Všude dokola se rozléhá buš. Vede tudy 
jedna cesta do Brazílie. Voda pouze dešťo‑
vá, elektřina funguje jen tři hodiny denně. 
V klášteře jsem byl se dvěma psy a jednou 
kočkou. Na zahradě rostlo kakao, citrony, 
mango a papája, moje často jediná obživa.

Ráno jsem vstával v  pět hodin a  při 
baterce připravoval vše potřebné na mši 
svatou. Dopoledne jsem se modlil a  na‑
vštěvoval nemocné, odpoledne chodil 
po návštěvách, poznával jejich život a ex‑
trémní chudobu. Místní lidé jsou otevření 
a přátelští.

Velkým problémem místních obyva‑
tel je volný sexuální život, a to i mezi pří‑
buznými. Pro místní jsou hrozbou i noční 
nájezdy indiánů na lodích do vesnice, kde 
unáší a znásilňují ženy.

Každá rodina má minimálně šest dětí, 
často i důsledkem toho se nedokáže uži‑
vit. Na půdě kláštera se denně sejde kolem 
200 dětí, aby zde dostaly jídlo, což je mož‑
né díky projektu „Jídelna pro chudé“. Je to 
jediné jídlo, které mají za celý den. Jídlo 
pro všechny tyto děti stojí na měsíc kolem 
dvou tisíc dolarů.

Velkým zklamáním pro mě byla zbož‑
nost domorodců. Ke zpovědi chodí dva‑
krát za život, ale považují se za silně vě‑
řící. A  to nemluvím o  různých modlách. 
Hovořil jsem s  nimi o  životě s  Bohem 
a o svátostech. Vyžaduje to však hodně tr‑
pělivosti a především milosti Boží. Snažil 
jsem se jim pomáhat i na přirozené rovině. 
Například jedné rodině jsem koupil slepi‑
ci a  bylo z  toho pozdvižení na vsi. Když 
jsem jednomu muži pomáhal nést kmen 
stromu z  buše, při příchodu do vesnice 
vykřikoval: „ Padre se mnou nese strom.“

Největší radost v průběhu celého pů‑
sobení jsem prožíval z Boží blízkosti a lás‑
ky. Jakoby mě neustále pronikala a  pro‑
vázela. Vždycky, když se o mě pokoušela 
nějaká malomyslnost, Pán mě povzbudil 
nějakou myšlenkou nebo událostí. Při letu 
nad Amazonií jsem žasl nad krásou pří‑
rody, nad mohutnou klikatící se řekou… 
Také moje procházky v džungli mě vedly 
k ustavičnému obdivu stvořitelského díla.

Bože, jak musíš být úžasný, veliký 
a krásný!

 P. Augustin Zatloukal, OFM

Obrazy ze života je možné zhlédnout na 
Velehradě v karmelitánské poutní prodej-
ně do konce roku 2018.

Snímky Augustin Zatloukal
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SP OLE Č NÁ C E STA K OŽ IVENÍ C ÍRKVE (IX.)

Rádi vyhovíme. Ve farnostech jsme každou sobotu a neděli, ovšem je pravda, že v ně‑
kterých častěji. Přicházíme především na pozvání kněží. Příprava programu záleží na far‑
nosti. Mimo bohoslužby jsem měl ve farnostech už mnoho přednášek či besed a jsem při‑
praven přijít, když budu pozván. Ovšem vzhledem k tomu, že farností je 420 a biskup má 
i jinou práci, je nutné plánování a dobrá příprava. Dříve jsem dělal besedy s farníky téměř 
při každém biřmování či pastorační návštěvě. Časem ochabla účast, nebo chyběly dotazy, 
protože lidé měli dojem, že mají informací dost. Obnovení je možné tam, kde bude zájem. 
Krátká neformální setkání s jednotlivci třeba u kostela po bohoslužbě jsou častá stále.

Potřebujeme prostor pro osobní setkání s biskupem, píší někteří a jiní: Bylo by možné, 
aby otec arcibiskup navštívil farnost a vyslechl, co si myslíme, co nás trápí, co bychom po-
třebovali, kterým jeho rozhodnutím nerozumíme?

I jednotlivcům bych rád vyhověl, ale většinou to není množné, když zvážíme velikost 
diecéze, která má milion čtyři sta tisíc obyvatel, z nichž asi sto tisíc je v neděli na mši sva‑
té. Biskup posílá do farností kněze jako své spolupracovníky, aby jeho jménem byli lidem 
blízko, vyslechli, poradili. Teprve tam, kde kněží usoudí, že je třeba jít za biskupem, předa‑
jí záležitost či doporučí setkání s biskupem. Je to biblické jednání. Vzpomeňte na Mojžíše, 
kterému jeho tchán Jetro poradil, ať ustanoví bohabojné muže, za nimiž budou lidé při‑
cházet se svými záležitostmi, a teprve, co oni nedovedou vyřešit, mají poslat k Mojžíšovi 
(Exodus 18).

Jiní navrhují: Otevřený dialog s biskupy – veřejné setkání na neutrální půdě. To probíhá 
často mimo farnosti. Jen v minulém týdnu jsem byl s vojáky, s policisty, na jedné městské 
škole a na vernisáži výstavy, kde jsem hovořil s vysokými politiky a úředníky. V předcho‑
zím týdnu jsem hovořil na jedné mezinárodní konferenci a jedné národní. Obě byly svět‑
ské. Navrhované setkání ve farnosti je taky možné, když ho někdo připraví ve spolupráci 
s panem farářem, protože kněze nikdy neobcházím, a domluví téma. Své slovo k tomu má 
ale vždycky taky můj diář, který nedovoluje více věcí najednou.

Měl by vikář pro pastoraci navštěvovat 
pastorační rady ve farnostech? Jen výjimeč‑
ně. On má na starosti centra pro mládež, 
centra pro rodinu, pro církevní školy a pro 
katechezi. Pravidelně se setkává s pracov‑
níky těchto center a  jejich spolupracovní‑
ky, s řediteli škol, stará se o jejich formaci, 
účastní se různých kurzů a zastupuje zři‑
zovatele v jejich záležitostech. Mohl by být 
na společném setkání farních rad z celého 
děkanátu, když bude zájem. Na farní radě 
v konkrétní farnosti bývá jen, když se pro‑
jednává nějaký projekt, například zřízení 
nové církevní školy ve farnosti. Jiný vikář 
má na starosti duchovní stránku Charity 
v  diecézi a  pastoraci nemocných. Nezna‑
mená to, že navštěvuje nemocné ve farnos‑
tech. To by nebylo možné. V  posledních 
letech se podařilo, že v  každé nemocnici 
máme kněze či pastoračního asistenta, kte‑
rý slouží nemocným, ale často i personálu. 
Podobně v každé Charitě je pastorační asi‑
stent. O jejich vedení se stará tento vikář.

Jiní doporučují: Centralizovaná, sys-
tematizovaná péče o památky, granty, do-
tace, budovy, pozemky uvolní kněžím ruce 
pro pastorační práci a  přinese ohromnou 
úsporu prostředků, omezí chybovost.

Biskupství nemůže na sebe převzít 
starost všech farností, ale nabízí pomoc.  
Na biskupství je k  dispozici projektový 
manažer, architekt, památkové i  staveb‑
ní oddělení. Pro každý děkanát je určený 
technik a účetní. Oba mají metodické ve‑
dení a potřebná školení na biskupství. Jsem 
rád, že se mnoho daří právě díky centrální 
pomoci farnostem, ale iniciativu, starostli‑
vost a  samotnou práci farníků to nemůže 
nahradit. Ba ani by to nebylo dobré.

Jiný si přeje: Představitelé církve by 
měli jít s dobou a pomáhat v tom také kně-
žím a farnostem. Např. aplikace do mobilu 
(rozpis mší svatých), mapy sakrálních míst, 
šablony na webové stránky farnosti, zpře-
hlednit web Arcibiskupství, modernizovat 
www stránky naší diecéze. Celý Breviář, 
Kancionál i Misál si už může každý stáh‑
nout do telefonu. Na modernizaci našich 
stránek se pracuje. Přehled bohoslužeb 
v celé republice na webových stránkách je. 
Ovšem musím přiznat problém s aktuali‑
zací. Jestli se někde ve farnosti změní pořad 
bohoslužeb, třeba kvůli pouti, dovolené či 
nemoci kněze, a  nikdo to nenahlásí, pak 
není informace aktuální. Tady ovšem vi‑
dím prostor pro dobrovolné zapojení laiků. 
Na placení dalších lidí, kteří by zvyšovali 
uživatelský komfort, nikdy mít nebudeme. 
Díky těm, kteří jsou už dnes zapojeni.

 arcibiskup Jan

Dnes bych chtěl odpovědět na některé otázky z diskuzí ve farních ra-
dách, kde se častěji opakovalo volání po návštěvách biskupů také v ma-
lých farnostech i kvůli těm, co nechodí do kostela, po neformálním, přá-
telském setkání a diskuzi s biskupem ve své farnosti.

Snímek Leoš Hrdlička
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CENTRUM PRO ŠKOLY CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Ilustrace Vítězslav Koutník

Seminář z cyklu Vstupy do škol: Vánoce I
Seminář, který je úvodem do série seminářů o Vánocích, před‑
stavuje základní vánoční poselství a nabízí způsoby, jak dětem 
přestavit tento svátek ne jako pohádkový příběh, ale jako sku‑
tečnost, která se stala a kterou slaví mnoho lidí po celém světě.
Seminář je určen všem začínajícím lektorům, a proto jsme do 
něj zařadili základní informace o  tom, co Vstupy do škol jsou 
a jakým způsobem je školy mohou využívat.
Uskuteční se v  úterý 27.  listopadu v  sále kurie, Biskupské 
nám 2, Olomouc v době od 15.30 do 18.00 hod.
Dále naše Centrum pro školy nabízí k Vánocům semináře s té‑
maty:

Tradice křesťanských svátků v naší zemi
Tradice křesťanských svátků ve světě
Vánoce a svátky v době vánoční
Vánoce ve výtvarném umění
Vánoce v hudbě

Termíny na tyto semináře nevypisujeme, ale pokud byste o ně 
měli zájem, rádi za vámi přijedeme do vaší farnosti či děkanátu.
Přihlášky a  další informace k  seminářům: Helena Polcrová, 
e ‑mail: polcrova@arcibol.cz

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

Setkání animátorů seniorů v Olomouci
Koná se v úterý 20. listopadu, host: P. František Kunetka.
Bližší informace: Markéta Matlochová, tel. 587 405 250, e ‑mail: 
matlochova@arcibol.cz

Adventní duchovní obnova
Koná se na Svatém Hostýně od 19. do 22. listopadu a pořádá ji 
Společenství vdov a vdovců. Duchovní obnovu doprovází P. Se‑
rafim Jan Smejkal, O. Carm.
Bližší informace: Ing. Stanislav Žáček, tel. 724 225 469, e ‑mail: 
zacek.st@seznam.cz

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 Kartičky 
k nedělním evangeliím (zamyšlení nad nedělním evangeliem).
Bližší informace: Mgr.  Markéta Matlochová, tel. 587 405 250, 
720 110 750, e ‑mail: matlochova@arcibol.cz

Den otevřených dveří 
v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Arcibiskupské gymnázium zve všechny zájemce na Den otevře‑
ných dveří, který se koná v sobotu 1. prosince od 9 do 12 hod. 
Návštěvníkům bude k  dispozici vedení školy, učitelé jednotli‑
vých předmětů, vychovatelé domova mládeže i  školní kaplan. 
Bude možno si prohlédnout prostory školy, odborné učebny, 
knihovnu, školní klub, domov mládeže i  školní kaple. Zajíma‑
vosti z  fyziky, chemie a biologie představí studenti v  laborato‑
řích těchto předmětů. Seznámíte se také s činností studentského 
parlamentu.
V Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži mohou studovat žáci, 
kteří ukončili 7. nebo 9. třídu základní školy. Škola poskytuje 
ubytování nejen dojíždějícím studentům gymnázia, ale také stu‑
dentům ostatních středních škol v Kroměříži.

Vzdělávací seminář: Hodnotové vzdělávání
Systém Hodnotového vzdělávání vytvořila řádová sestra Cyril 
Mooney (Loretánské sestry) pro školu Loreto Sealdah, kterou 
vedla v Kalkatě v Indii. Vhodnost svého projektu pro naše pod‑
mínky zkoumala na několika osobních návštěvách naší země. 
Vzdělávání je postaveno na hodnotě nezištné lásky, pravdy, svo‑
body a spravedlnosti.
„Jak mohou být lidé, kteří byli vytlačeni, loajální? Když se stanou 
součástí systému a najdou správné místo, kde jsou vítáni a milo‑
váni lidmi kolem nich, pak se naplní i jejich potenciál. Pak budou 
výzvou k růstu také pro ostatní.“ (C. Mooney)
Každý díl ze série 10 učebnic pomáhá dětem:
• pozorovat sama sebe a svůj osobní růst (1. – 4. lekce)
• vidět sebe v souvislosti se svou rodinou a okolím (5. – 8. lekce)
• zkoumat vlastní duchovní stránku osobnosti (9. – 12. lekce)
• naučit se přispět svým dílem společnosti (13. – 16. lekce)
Žáci (vedle již zmiňovaných hodnot) jsou postupně vedeni k in‑
teriorizaci dalších hodnot, např.  sebeúcty, společenské odpo‑
vědnosti, pomoci ostatním, štědrosti, čestnosti, ohleduplnosti, 
vděčnosti, citlivosti vůči druhým, náboženské toleranci, souná‑
ležitosti, vlastenectví a dalších.
Program lze realizovat na školách v rámci disponibilních hodin, 
začlenit do průřezových témat nebo realizovat jako kroužek. 
Předmět lze vyučovat po absolvování kurzu Hodnotové vzdělá‑
vání (cca 40 hod.), který pořádá organizace Škola Cyril Mooney 
(www.skolacyril.org).
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Snímek Jiří Husek

Snímek Leoš Hrdlička

Listopadový Nezbeda a Cvrček
V listopadovém výtisku Nezbedy čtenáři mimo jiné naleznou 
rozhovor naším známým astrofyzikem Jiřím Grygarem Věda 
a víra nejsou v rozporu, závěr komiksového příběhu ze živata 
sv. Vincence z Pauly a povídky Nález a Jehňátko.
Listopadový Cvrček učí malé čtenáře starat se o Bohem stvořený 
svět.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz

Listopadový přehled akcí na Velehradě
Chorální oficium za zemřelé
 Sobota 3. neděle 4. listopadu / poutní areál – kurz liturgické‑

ho zpěvu
Seminář duchovního filmu
 Neděle 11.  listopadu od 16.30 hod. / Sál kardinála Tomáše 

Špidlíka
 Film Den sedmý, osmá noc (1997) uvede lektor Petr Slinták
Výstava mešních a košer vín – Cisterciácká pečeť
 Sobota 17. listopadu / Slovanský sál Stojanova gymnázia
Literární pouť
 Sobota 24. listopadu / kaple a Zimní sál Stojanova gymnázia
 II. ročník pouti se zaměří na odkaz a dílo Václava Renče
Přehlídka schol
 Neděle 25. listopadu od 15 hod. / bazilika
Více informací: www.velehradinfo.cz

XIX. bioetická konference v Olomouci
Téma konference: K aktuálním problémům lékařské a ošetřova-
telské etiky; koná se ve středu 7. listopadu od 15 do 18 hod. ve 
velké posluchárně LF UP, Hněvotínská 976/3.
Bližší informace: MSKA Olomouc, tel. 721 547 890

Sbohem, monarchie
Netradiční vzpomínku na rakousko‑uherskou monarchii s uve‑
deným názvem připravila Pevnost poznání a Vědecká knihovna 
v Olomouci (ulice 17. listopadu č. 7). Výstava, která ukáže habs‑
burské mocnářství v letech 1804 až 1918, zde bude otevřena od 
4. listopadu až do konce prosince.

12. setkání schol
Uskuteční se v kulturním domě v Lidečku v sobotu 17. listopa‑
du. Mši svatou na začátek setkání v 9.30 hod. slouží olomoucký 
arcibiskup Mons. Jan Graubner. Bohoslužbu doprovází schola 
z Boršic.

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.

Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně
Mše svaté na Štědrý den: 7.15, 9.15 a také v 15.30 hod.
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme 
v pondělí 31. prosince 2018.
Mše svaté: 7.15, 9.15, 11.15 a ve 24.00 hod. Před půlnoční mší 
svatou ve 22.30 hod. je modlitba růžence, ve 23 hod. adorace 
a ve 23.45 hod. Te Deum a sv. požehnání.
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Snímky ACHO 

Charita začala rozdávat dárečky ukra‑
jinským dětem před zhruba deseti lety. 
Vše začalo pár dárky v  dětském domo‑
vě v  Bortnykách. Tam rozdají Chariťáci 
balíčky od dárců i  letos. „Dále zamíříme 
za dětmi, které jsou zařazeny do fondu 
Děti v  nouzi v  Lopatynu a  za dětmi ze 
sociálně slabých rodin, o  které se stara‑
jí Charity Kolomyja a  Ternopil. Někte‑
ré z  těchto rodin poznamenal válečný 
konflikt na východě země,“ přibližuje 
za Arcidiecézní charitu Olomouc Anna  
Borková.

Lidé, kteří se chtějí do akce Vánoční 
balíček zapojit, si mohou vybrat konkrétní 
dítě po domluvě s Charitami v olomoucké 
arcidiecézi (Olomoucký kraj a  část Par‑
dubického, Zlínského a  Jihomoravského 

Chaloupka, ve které žijí dvě cizí rodiny. Nevede k ní 
silnice, cesta je bahnitá, plná děr. V ukrajinském Lo-
patynu takhle bydlí desetiletý Roman. Chlapec má 
Downův syndrom, rodina je velmi chudá, loni ne-
měla doma ani vánoční stromeček. O to víc chlapci 
udělal radost Vánoční balíček. Čeští dárci mu posla-
li sportovní bundu, papírové skládačky a hakisak. 
Největší radost mu udělal fotbalový míč, se kterým 
si hned zakopal. A Roman nebyl jediný, kdo měl 
radost, usmívali se babička s dědečkem i sousedé. 
Arcidiecézní Charita Olomouc dopravuje dárky na 
Ukrajinu každý rok, letos má na seznamu 414 po-
třebných dětí, které zájemci z ČR mohou obdarovat. 
Je to o 73 dětí víc než loni.

kraje). Bližší informace najdou na webu 
www.acho.charita.cz. Přes banner Vánoč‑
ní balíček se dostanou na seznam dětí, 

kde se dozví, kolik je jim let a jakou veli‑
kost oblečení a obuvi mají. „Dárci mohou 
poslat vše, co udělá dětem radost, kromě 
cukrovinek a potravin, které v balíčku být 
nesmí.

Balíček pro jedno dítě by měl obsa-
hovat pouze nové věci, a  to v  hodnotě 
kolem 1 000 korun. Hmotnost zásilky 
by neměla přesáhnout 4 kilogramy,“ 
pokračuje Anna Borková. Ti, kteří se ne‑
dostanou k  internetu nebo do nejbližší 
Charity, se mohou na detaily dotázat i na 
telefonu: 581 115 218.

Dárci balíčky odešlou nebo dopra-
ví na nejbližší Charitu nejpozději do 
4. prosince. Během ledna pak pracovní-
ci Arcidiecézní charity Olomouc osobně 
rozdají dárky dětem na Ukrajině.

Balíčky putují do dětských domovů, 
sirotčinců a  také do sociálně slabých ro‑
din v  Bortnykách, Kolomyji, Ternopilu 
a Lopatynu.  Karolína Opatřilová

Na Vánoční balíčky se letos těší 
414 chudých dětí z Ukrajiny
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Otec Gerald přiblížil život venkovanů. 
Jak jim pomůže Kontejner pro Zambii

A jak se žije v Chiparambě?
Podle P. Geralda místní obyvatelé nej‑

častěji řeší problém s úrodou. Živí je jejich 
políčka, ale nezvládají farmařit, netuší, 
jak zavlažovat v suchých oblastech, jak si 
zjednodušit práci, jak uchovávat potravi‑
ny, aby se nezkazily…

Pokud se úroda i  sklizeň zadaří, lidé 
zase nemají peníze na to, aby ji dopravili 
na nejbližší tržiště, kde by ji mohli prodá‑
vat.

„Obdarovat potřebné v Africe nestačí, 
je třeba je vzdělávat, pomoci jim získat 
dovednosti. Dáme jim jídlo, oni se nasy‑
tí a  odejdou, co ale dál? Je třeba dát jim 
know how, trénovat jejich mysl, jedině tak 
se zlepší jejich budoucnost,“ dodává otec 
Gerald s tím, že je to běh na dlouhou trať.

Právě sbírka Kontejner pro Zambii po‑
může tento problém řešit. Poputuje v  ní 
totiž i vybavení do školícího centra v Chi‑
parambě, kde se dívky a chlapci naučí šít 

Dopis prezidenta a ředitele Arcidiecézní  
charity Olomouc ke sbírce na Charitu

Bratři a sestry,
v neděli 4.  listopadu se v našich kostelích koná tradiční sbírka na Charitu. Charitní dílo je podstatnou částí služby církve a  je 

i přirozeným projevem osobní víry každého křesťana. S pomocí Boží a vás, dobrých a ochotných lidí, je dnes Charita v naší arci‑
diecézi skutečně velkým a dobrým dílem církve. Není možné vyjmenovat všechny služby a druhy pomoci, to by bylo na mnoho stran.  
Ale alespoň pro lepší představu – ve více než 200 registrovaných zdravotních a sociálních službách pomáháme ročně téměř třiceti 
tisícům potřebných všech věkových kategorií, od seniorů a  lidí s postižením, přes matky s dětmi, až po lidi na okraji společnosti.  
Tuto pomoc zajišťuje na 1500 pracovníků a stovky dobrovolníků. K zabezpečení takového díla je zapotřebí velké množství finančních 
prostředků, ročně celkem více než 700 milionů korun a sbírka na Charitu je důležitou součástí. Především tam, kde není možné získat 
prostředky jinou cestou.

Charita zasahuje i při mimořádných událostech. Řada charitních pracovníků je speciálně proškolena pro zvládání pomoci v mi‑
mořádných situacích i v rovině psychologické. Charity jsou zapojeny do Integrovaného záchranného systému.

Prosíme, abyste podle svých možností přispěli ve sbírce na Charitu, protože se bez vaší pomoci neobejdeme.
Děkujeme vám a Pán Bůh zaplať všem štědrým a ochotným dárcům. Budeme na vás pamatovat při mši svaté v kapli Božího milo‑

srdenství v Arcidiecézní charitě Olomouc v každé úterý v 7.30 hod.
Jménem Arcidiecézní charity a celého charitního díla   Mons. Bohumír Vitásek, prezident

 Václav Keprt, ředitel

Do České republiky zavítal zambijský kněz Gerald Daka. 
V olomoucké arcidiecézi přibližoval, jak se žije lidem v afric-
ké vesnici Chiparamba a okolí. Právě tam vyšle Arcidiecéz-
ní charita Olomouc s pomocí sudoměřických dobrovolníků 
a také s pomocí dárců z celé České republiky Kontejner pro 
Zambii. Uvnitř posílají školní nábytek, desítky šicích stro-
jů, zemědělské nářadí, školní a sportovní potřeby, hrač-
ky, oblečení, obuv a zdravotnické potřeby jako berle,  
ortézy atd.

na šicích strojích a  farmařit. Podle Kate‑
řiny Janečkové, která sbírku Arcidiecézní 
charity Olomouc koordinuje, mohou tyto 
dílny některým mladým lidem zachránit 
i zdraví.

„Díky novým dovednostem se děti 
o sebe budou umět postarat, výuka řeme‑
sel navíc pomůže řešit problémy s  před‑
časnými sňatky a  užíváním drog, které 
jsou typické u dětí a mladých v chudých 
oblastech Afriky,“ vysvětluje.

Během své návštěvy se Gerald Daka 
setkal s olomouckým arcibiskupem Ja-
nem Graubnerem, který sbírku Kontej-
ner pro Zambii také podporuje. O pou-
ti rodin otec Gerald zase učil mladé 
poutníky bubnovat, svědectví o  životě 
v Zambii podal ještě na přednáškách.

Zambie patří mezi nejchudší rozvo-
jové země, pod hranicí chudoby tam žije 
více než 60 % lidí, 17 % obyvatel je na-
kažených virem HIV. Na druhou stranu 

Zambie je jednou z mála afrických zemí, 
které nepoznaly válku. Je navíc otevře-
ná uprchlíkům z  okolních států, kteří 
musí opustit své domovy kvůli válce či  
hladomoru.  Karolína Opatřilová
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Děkanátní centra 
se věnují seniorům

Podzim je v  plném proudu, práce 
na zahrádkách už skončily a o to více se 
nabízí příležitost setkat se ve farnosti. 
V  mnoha městech či vesnicích se pra-
videlně scházejí senioři se svými kně-
žími, vedoucími společenství či animá-
tory, aby spolu prožili čas. Ten využijí 
k  modlitbě, společnému sdílení nebo 
zajímavým či užitečným činnostem. 
V  tomto čísle bychom chtěli předsta-
vit kousek činnosti Centra pro rodinu 
Uherský Brod a Šumperk.

Práce se seniory 
v Uherském Brodě

Pro práci se seniory jsme si vyhradily 
čas v každý pátek od 9 do 10 hodin. Tato 
činnost je již několik let ustálená a oni ví, 
že první pátek se budou s  námi modlit 
v  kapli sester modlitbu rozjímavého rů‑
žence, druhý pátek v měsíci si pro ně vy‑
hradí čas některý z našich kněží, ti pro ně 
mají připravené duchovní slovo. Aby se‑
tkávání seniorů bylo pestré, zařadili jsme 
na třetí setkání zpěv u kláves, tvoření vý‑
robků (ze samotvrdnoucí hmoty, malová‑
ní, tvorba věnečků  apod.), procvičování 
paměti a pozornosti a další. Jako novinku 
chceme zařadit také „tanec v sedě“, na kte‑
rý jsme si udělaly kurz. Během čtvrtého 
setkání promítáme seniorům prezentaci 
např. o poutních místech, o světcích apod. 
Některá setkání oživujeme podle aktu‑
álních událostí a  doby  – sdílení se nad 
svatebními fotografiemi v rámci národní‑
ho týdne manželství, prožívání adventní, 
vánoční a velikonoční doby dříve a dnes. 
Během roku pro seniory pořádáme růz‑
né poutě – již tradiční a velmi oblíbenou 
poutí je Svatý Hostýn v měsíci září. Naši 
senioři se nejenom baví, ale také se v rám‑
ci svého zdraví a  možností zapojují do 
prací, o  které je ve farnosti požádáme  – 
např. žehlení kostelního prádla, provázení 
návštěvníků po faře v  rámci Dnů evrop‑
ského dědictví…

 Jarmila Škrdlíková 
 Alena Mahdalová

Centrum pro rodinu Uherský Brod

Z PR ÁV Y Z C ENTR A PRO RODINU

Cestička k Bohu bude mít pokračování
V  loňském roce jsme pro rodiny s  dětmi připravili celoroční program „Cestička 

k Bohu“, který pomáhal v mnoha rodinách k prohloubení duchovního života. Inspiroval 
k naučení a k prostřídání různých modliteb, nabízel náměty k prožívání dané liturgické 
doby, ale též povzbuzoval ke konání dobrých skutků a k prožívání křesťanských svát‑
ků během liturgického roku. Z mnoha stran jsme slyšeli hodnocení této aktivity, jeden 
z ohlasů otiskujeme:

Cestičku máme upevněnou u našeho rodinného modlitebního koutku, takže ji máme 
každý den na očích před sebou. Děti velmi baví sledovat jednotlivé neděle, svátky a slav-
nosti podle stop, které udávají směr cesty, a které si rády spolu s obrázky vybarvují po-
dle toho, kde se zrovna nacházíme v liturgickém roce. Je zajímavé sledovat ten postupný 
posun během roku, jak plyne neděle za nedělí, jak se nám střídají jednotlivá liturgická 
období a vůbec jak plyne čas…

Stejně tak metodika pro děti (na webu rodinnyzivot.cz) je velmi hezky udělaná, inspi-
rativní, kreativní… Myslíme si, že je to velmi dobrá pomůcka ke společné modlitbě rodin 
a jak je na samotné Cestičce uvedeno: „Rodina, která se modlí, vydrží“, je určitě motivující 
povzbuzení pro všechny rodiny. Která rodina by si nepřála, aby vydržela, když tak často 
dnes slýcháme o rozpadu rodin, bohužel někdy i těch, které tomu vůbec nenasvědčovaly, 
což je o to bolestnější a smutnější.

Takže velké díky všem za tento podnětný a skvělý nápad! Věříme, že to nebude jen 
program či aktivita na tento rok, ale že se v něm bude pokračovat i dál, za což se i zároveň 
přimlouváme…  Markéta, 3 děti

Velmi nás potěšil zájem o tuto aktivitu a jsme rádi, že měla pozitivní ohlas u rodin. 
V poslední době se k nám častěji dostávaly dotazy, zda bude pokračování i v následu‑
jícím roce a nyní bychom vás chtěli informovat o nové podobě Cestičky pro následu‑
jící liturgický rok. Připravujeme takový balíček jednotlivých cestiček – adventní, post‑
ní, májovou, růžencovou a snad i prázdninovou. Pro nadcházející dobu je připravena  
Adventní cestička k Bohu, která je k dispozici na našich webových stránkách zdarma 
ke stažení a vytištění v několika barevných provedeních. Rodiny si ji mohou vytisknout 
v potřebném množství. Podrobnější návod najdou na zadní straně obrázku. Odkaz ke 
stažení: www.rodinnyzivot.cz pod záložkou Cestička k Bohu.

Přejeme všem rodinám, ať i skrze tuto pomůcku se zase mohou trochu víc přiblížit 
k Pánu Bohu.   Markéta Matlochová
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scházíme v  prostorách farního střediska. 
Naše setkání trvá přibližně dvě hodiny. 
Přineseme a  připravíme si malé občers‑
tvení, pak zasedneme kolem stolu a  sdí‑
líme si vzájemně, co se každému z  nás 
přihodilo během uplynulého týdne, co 
zajímavého, oslovujícího jsme zažili, pře‑
četli, shlédli, nebo slyšeli. Ve druhé části 
programu většinou čteme úryvek, kapi‑
tolu z vybrané knížky. Za tu dobu, co se 
scházíme, nám prošlo četbou spousty 
knih… Výborným inspirátorem pro nás 
je vedoucí Centra pro rodinu Šumperk 
Lenka Špatná, která jakožto dřívější pro‑
fesorka českého jazyka a  literatury na 
střední škole má o  literatuře úctyhodný  
přehled.

Kromě pravidelného čtení knih a sdí‑
lení jsme v loňském školním roce také za‑
počali společné muzicírování. Při malém 
občerstvení, chutném vínečku a za dopro‑
vodu akordeonu pana učitele ze šumper‑
ské ZUŠ jsme prožili krásný večer, při kte‑
rém jsme zavzpomínali a zanotovali texty 
kdekterých oblíbených lidových písniček. 
Takové a podobné večery rádi zavedeme 
jako pravidelné akce.  Petra Kočí

Centrum pro rodinu Šumperk

Senioři v šumperském děkanátu
Nemám informace o všech aktivitách v místech našeho děkanátu, kde žijí lidé dů‑

chodového věku, ale chtěla bych poukázat na život seniorů ze Šumperku a okolí, které 
znám osobně a taky chci představit, jak jim zpestřuje život naše Centrum pro rodinu.

Z mého pohledu jsou senioři na Šumpersku velice vitální a aktivní, a to nejen prací 
na svých zahrádkách a hlídáním svých vnoučat. Z vyprávění vím, že se ne malé množství 
z nich pravidelně sdružují v různých spolcích a aktivitách (Klub turistů, Klub důchodců, 
Klub invalidů, atp.). Mnozí využívají sociálních služeb šumperské Charity, nebo Pontisu. 
Také velice oblíbené mezi našimi seniory jsou srazy dřívějších spolužáků tříd základních 
a středních škol po X letech… Ve starším věku se domlouvají už klidně každým rokem. 
Sejdou se v nějaké šumperské kavárně u kávičky, malého občerstvení, pobesedují, po‑
vzpomínají, ukážou si fotky svých blízkých. A je jim spolu dobře.

I  my nabízíme pro seniory pravidelná setkávání, a  to nad dobrou knihou. Naším 
dnem je čtvrtek dopoledne (od 9.30 hod.), dříve v Čítárně a v tomto školním roce se 
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Ze života našich bohoslovců

KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

Snímek Velena Mazochová

Snímek Richard Kubiček

Na tomto překladu nemáme pracovat jen 
my studující, ale každý člověk dobré vůle. 
Jedná se totiž o  překlad Bible do našich 
skutků a do našeho života!

Takto povzbuzeni se vydáváme bo‑
jovat dobrý boj nejen na fakultu, ale i do 
kněžského semináře. Bojujte i vy!

 Jakub Ertl
bohoslovec 1. ročníku

O  víkendu 12. až 14.  října proběhla 
na území všech třech diecézí moravské 
provincie akce zvaná Minifor, která je 
věnována klukům ministrantům. Jedním 
z nich byl také Minifor ostravsko ‑opavské 
diecéze, který se tentokrát konal ve far‑
nosti Zátor.

Tématem tohoto víkendu bylo po‑
volání. Chlapci si měli uvědomit svou 
jedinečnost a  osobní povolání ke službě 
ministranta. Celý víkend byl protkán sta‑
rozákonními příběhy Abraháma, Samuela 

a jejich odpověďmi na Boží volání. V pá‑
tek si kluci kromě seznamovacích her, 
při kterých byli zařazeni do čtyř skupin, 
vyzkoušeli také práci s Biblí a prožili noč‑
ní hru, která se protáhla až do pozdních 
nočních hodin. V  sobotu dopoledne si 
ministranti vyslechli poutavou katechezi 
otce Marka Kozáka. Po výborném obědě 
jsme si všichni vyšli na celé odpoledne na 
výlet, abychom ukázali, že každé putování 
sebou nese obtíže, které je třeba překoná‑
vat. Sobotní večer byl věnován praktické 

výuce liturgiky v místním farním kostele. 
Následoval ještě animovaný film, který 
kluky bavil, a  zároveň z  něj plynulo po‑
učení. V  neděli skupina, která získala ze 
všech her nejvíce bodů a  vynikala nejen 
úspěchem ve hrách, ale i dobrým chová‑
ním, ministrovala na slavnostní neděl‑
ní mši svaté, kterou jsme prožili všichni 
společně s místními farníky. Po nedělním 
obědě a závěrečném hodnocení následo‑
valo balení a  úklid fary. Kluci se s  námi 
pomalu loučili a odjížděli zpátky do svých 
domovských farností.

Mezi vedoucími byli kromě mě, coby 
nováčka, ještě z bohoslovců Jan Slepička, 
Tomáš Staroba a bratr salesián Alan, který 
je letitým a zkušeným členem týmu. Ne‑
chci zapomenout ani na bohoslovce Karla 
Honku, kterému nečekaná nemoc zne‑
možnila účast.

Chci vyjádřit velké díky nejenom jim, 
ale také místnímu panu faráři, který nám 
umožnil konání této akce. Poté kuchař‑
kám, které nám připravovaly chutné jídlo 
vždy v dostatečném množství a otci Jaku‑
bu Dominikovi Štef íkovi, který celou tuto 
akci zastřešuje, a především vám kluci, že 
jste dorazili v  tak hojném počtu a  mohli 
jsme spolu s vámi objevovat velikost Boží‑
ho povolání pro každého z nás.

Děkuji za tuto cennou zkušenost 
a možnost prožít nejen náročný, ale pře‑
devším krásný čas a pevně věřím, že se na 
dalším víkendu zase setkáme!

 Richard Kubiček
bohoslovec 1. ročníku

Milé setkání s ministranty

Veni Sancte
V  pondělí 17.  září  2018 jsme mohli 

s  otcem arcibiskupem Janem slavnost‑
ně zahájit nový, a například pro mě prv‑
ní, akademický rok na Cyrilometodějské 
teologické fakultě Univerzity Palackého 
v  Olomouci. Do studentského kostela 
Panny Marie Sněžné jsme se vydali okolo 
osmé hodiny dopoledne, abychom v  de‑
vět hodin již byli připraveni na mši sva‑
tou. A co že jsme dělali tu hodinu? Někteří 
cvičili zpěv a jiní zase pilovali své minist‑
rantské dovednosti, aby celá slavnost měla 
hladký a důstojný průběh.

Protože jsme již studenti vysoké školy 
a studujeme řečtinu, dostali jsme od otce 
arcibiskupa Jana za úkol vytvořit nový 
překlad Písma svatého. Ano, je tomu tak. 
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Něco málo o farním 
příměstském táboře 
v Uherském Hradišti

V pondělí 20. 9. 2018 v 8 hodin jsme 
s  našimi animátorkami převzali na naší 
faře 13 táborníků, aby se mohli zúčastnit 
našeho Tábora přátelství. V  přesile byli 
kluci, ale nechyběly ani tři statečné holky. 
Nejprve jsme udělali malou procházku po 
našem městě a podívali jsme i do kostela 
sv. Františka Xaverského. Děti měly mož‑
nost nahlédnout i do prostor, kde se běžně 
nedostanou. Po utvoření dvou družstev, 
Rejnoků a Tygříků a po vymyšlení pokřiků 
se začalo soutěžit. Hry a soutěže jsme při‑
pravili společně s  našimi animátorkami. 
Děti bojovaly a zápasily statečně o každý 
bod.

V  úterý se opět soutěžilo. Ve středu 
jsme naše klání proložili výletem do Kro‑
měříže. Zde jsme nejprve navštívili kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, kde jsme chvil‑
ku věnovali modlitbě, pak jsme bloudili 
v úžasném zrcadlovém bludišti a poté se 
děti svezly vláčkem v podzámecké zahra‑
dě. Po obědě v Arcibiskupském gymnáziu 
jsme měli čtecí hodinku na lavičkách na 
náměstí.

Ve čtvrtek se k  nám přidal i  náš po‑
slední čtrnáctý táborník. Část dne prožily 
děti u nás na zahradě, kde řádily v bazén‑
ku a na trampolíně. Všech čtrnáct dětí zís‑
kalo novou babičku a  dědečka v  podobě 
mých rodičů.

Pátek se nesl v  duchu putování. Naši 
táborníci doputovali ke kapli sv.  Rocha, 
která byla v  roce 1680 vystavěna na při‑
pomínku morové rány. Odtud se jim 
nechtělo zpátky do rušného města. Po 
malém vyjednávání a  přemlouvání jsme 
stihli i  oběd na Liďáku. Odpoledne jsme 
vyhlásili vítěze her. Sladkou odměnu si 
nakonec vychutnali všichni, protože Tyg‑
říci se rádi rozdělili o  body i  sladkosti  
s Rejnoky.

Pro mne byl nejhezčí dárek, když se 
na konci tábora všechny děti modlily bez 
ostychu, radostně a  také se ujišťovaly, že 
tábor zopakujeme i příští prázdniny.

 Radka Maňáková
Uherské Hradiště

Být dobrým žákem a dobrým člověkem
Jak již úvodní slova napovídají, týkají se slavnosti sv. Václava, ale také každého z nás, 

zvláště dětí školního věku.
Proto se v  sobotu 29.  září děti ze 

společenství z Veselé u Zlína vydaly za 
sv. Václavem do Prahy. Téměř čtyřhodi‑
novou cestu jsme využili ke katechezi, 
jak jinak než o  sv.  Václavovi. Zde jsme 
navštívili na Pražském hradě katedrálu 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha a zúčastnili 
jsme se mše svaté ze slavnosti sv.  Vác‑
lava, která byla zakončena překrásným 
Svatováclavským chorálem. Pak jsme 
navštívili Svatováclavskou kapli, zasta‑
vili jsme se u hrobu pana kardinála Mi‑
loslava Vlka i kardinála Josefa Berana. Když jsme vyšli z katedrály, „jen tak“ kolem nás 
prošel Jaromír Jágr a  projel vládním vozidlem pan prezident Miloš Zeman. Zastavili 
jsme se u arcibiskupského paláce i u budovy ministerstva zahraničních věcí.

Po chutném obědě jsme navštívili Muzeum hudby, kde jsme mohli přes sluchátka 
poslouchat mnoho různých pohádek, převléknout se za princeznu, nebo čerta či rytíře, 
projít se po hracích schodech či si prohlédnout klavír, na němž hrál W. A. Mozart.

Odsud to bylo jen přes cestu: kostel u Pražského Jezulátka, kde jsme měli možnost 
shlédnout celosvětovou výstavu betlémů a  výstavu oblečků Pražského Jezulátka. Pak 
jsme se vydali na Staroměstské náměstí, kde jsme se zcela nečekaně ocitli u znovuote‑
vření Pražského orloje, který procházel více než roční opravou. A pak už následovala 
cesta domů. Věřím, že si děti celý den užily. Každopádně ve vlaku si posteskly, že je bolí 
nohy…   PaedDr. Marta Krajčová

katechetka Veselá

Výměnná návštěva
V rámci projektu Erasmus+ navštívili v druhé polovině září ZŠ Salvátor ve Valašském 

Meziříčí žáci a pedagogové z Maďarska. S cílem procvičit anglický jazyk, společně nahrát 
písně (což je další úsek tohoto několikaletého projektu), poznávat kulturu, region apod. 
Tato vzácná návštěva byla též uvítána na městském úřadě. Třebaže dopoledne vždy strá‑
vili ve škole, odpoledne měli program poznávací. Valašské muzeum v přírodě a Jurkovi‑
čova rozhledna v Rožnově pod Radhoštěm je okouzlily hned první den. Také sportovní 
aktivity si užívali při přátelském soupeření v bowlingu nebo v lanovém centru v Tarzánii 
v Trojanovicích. Kopcovitý terén valašského kraje se jim líbil, výhledy z lanovky na Pus‑
tevny byly velkolepé. Jeden den věnovali poznávání města zřizovatele ZŠ Salvátor, jímž je 
Olomouc, kde si prohlédli několik historických památek včetně arcibiskupského paláce, 
katedrály (poděkování patří Mgr. Zdislavě Vyvozilové za průvodcovské slovo), soch, ná‑
městí, orloje. Moravská gobelínová manufaktura, zámky ve Valašském Meziříčí, prohlídka 
města, exkurze v rožnovském Uniparu, výstup na Štramberskú trúbu či návštěva proslulé  

Tatry v Kopřivnici, přičemž 
téměř každý den byl lemo‑
ván hudbou, a  to společně 
zpívanou v podobě českých 
i maďarských písní – to vše 
zanechalo v  žácích i  pe‑
dagozích nevšední zážit‑
ky hlubšího typu. Vyvr‑
cholením byla drakiáda na  
Vrchovině, na kterou si 

žáci z Maďarska pod vedením našich žáků i pedagogů vyráběli draky. Sešli se tam všich‑
ni žáci církevní školy a kompletní návštěva z Maďarska. Byl to sluncem prozářený den 
a zahraničním přátelům se moc líbil. Poděkování patří panu učiteli Krupovi za organi‑
zaci celé akce.   Ludmila Černochová

  ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
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LISTOPAD 2018

Uzavřeno k 19. 10. 2018
Změna programu vyhrazena

1. 11. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm • Slavnost Všech svatých • 

arcibiskup Jan Graubner
2. 11. pátek až 4. 11. neděle
 Svatý Hostýn – rekolekce pro trvalé jáhny a jejich manžel‑

ky • arcibiskup Jan Graubner
2. 11. pátek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm • Památka Všech věrných  

zemřelých • biskup Antonín Basler a biskup Josef Nuzík
3. 11. sobota
 10.00 hod. • Tatenice – biřmování • biskup Antonín Basler
 10.00 hod. • Vlkoš u Kyjova – biřmování • biskup Josef  

Nuzík
4. 11. neděle
 10.00 hod. • Vlachovice – biřmování • biskup Antonín  

Basler
 10.00 hod. • Dub nad Moravou – biřmování • biskup Josef 

Nuzík
 11.15 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá s udělením služby 

akolyty pro kandidáty trvalého jáhenství • arcibiskup Jan 
Graubner

4. 11. neděle až 6. 11. úterý
 Svatý Hostýn – porada děkanů • arcibiskup Jan Graubner  

a biskup Josef Nuzík
5. 11. pondělí až 7. 11. středa
 Řím – Valná hromada poutního domu Velehrad • biskup 

Antonín Basler
7. 11. středa
 9.00 hod. • Velehrad – mše svatá za zemřelé kněze děkaná‑

tu Uherké Hradiště • biskup Josef Nuzík
8. 11. čtvrtek
 9.30 hod. • Brumov – mše svatá za zemřelé kněze děkanátu 

Valašské Klobouky • biskup Josef Nuzík
10. 11. sobota
 10.00 hod. • Pozlovice-Podhradí – žehnání kaple sv. Zdi‑

slavy • arcibiskup Jan Graubner
 10.00 hod. • Veselí nad Moravou – biřmování • biskup  

Josef  Nuzík
 11.00 hod. • Loukov – biřmování • biskup Antonín Basler
11. 11. neděle
 9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

mše svatá s přijetím mezi kandidáty jáhenství a kněžství • 
arcibiskup Jan Graubner

 10.00 hod. • Milotice – biřmování • biskup Josef Nuzík
 10.30 hod. • Kunovice – biřmování • biskup Antonín Basler
12. 11. pondělí
 10.00 hod. • Zlín – Panna Maria Pomocnice křesťanů – 

mše svatá k oslavám 25. výročí Církevní základní školy ve 
Zlíně • biskup Antonín Basler

13. 11. úterý
 15.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá pro pracovníky 

a dobrovolníky Charit • kardinál Paul Josef Cordes, bý‑
valý předseda Papežské rady Cor Unum, a arcibiskup Jan 
Graubner

15. 11. čtvrtek
 9.00 hod. • Lidečko – mše svatá za zemřelé kněze děkanátu 

Vsetín • biskup Antonín Basler
17. 11. sobota
 9.30 hod. • Lidečko – mše svatá k XII. ročníku schol •  

arcibiskup Jan Graubner
 9.30 hod. • Brno – Svatý Jakub – seminář Manželům na-

blízko • biskup Josef Nuzík
 10.00 hod. • Prostějov – Svatý Kříž – biřmování • biskup 

Antonín Basler
18. 11. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a investitura no‑

vých členů do Řádu Božího hrobu v Jeruzalémě • kardinál 
Edwin O´Brien, velmistr Řádu Božího hrobu, a arcibiskup 
Jan Graubner

 10.30 hod. • Osek nad Bečvou – mše svatá a pastorační 
návštěva • biskup Antonín Basler

 10.30 hod. • Slušovice – biřmování • biskup Josef Nuzík
 10.30 hod. • Postřelmov – mše svatá a žehnání varhan • 

biskup Josef Hrdlička
20. 11. úterý
 Praha – Stálá rada České biskupské konference • arcibiskup 

Jan Graubner
23. 11. pátek až 25. 11. neděle
 Svatý Hostýn – rekolekce pro členy Matice svatohostýnské 

a hasiče • arcibiskup Jan Graubner
23. 11. pátek
 Praha – Česká biskupská konference – Rada pro ekumeni‑

smus • biskup Antonín Basler
24. 11. sobota
 11.00 hod. • Olomouc – mše svatá pro Konferenci o evan‑

gelizaci • biskup Josef Nuzík
 15.00 hod. • Prusinovice – mše svatá a žehnání varhan po 

generální opravě • biskup Josef Hrdlička
 18.00 hod. • Šternberk – klarisky – mše svatá k výročí po‑

svěcení klášterního kostela sv. Anežky České • biskup  
Josef Nuzík

25. 11. neděle
 10.00 hod. • Prakšice – mše svatá k 80. výročí postavení 

kostela • biskup Antonín Basler
 10.30 hod. • Nivnice – mše svatá – Slavnost Ježíše Krista 

Krále • biskup Josef Nuzík
27. 11. úterý až 28. 11. středa
 Štrasburk (Francie)– Konference CCEE • biskup Antonín 

Basler
29. 11. čtvrtek – 30. 11. pátek
 Řím • Konference o památkách • biskup Antonín Basler
30. 11. pátek – 2. 12. neděle
 Svatý Hostýn – rekolekce pro členy Matice svatohostýnské 

• arcibiskup Jan Graubner


