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Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa

PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA / CENTRUM PRO ŠKOLY

Drazí bratři a sestry,
všem a každému zvlášť přeji a vyprošuji pravou vánoční radost z Boha, který nám dnes dává mimořádně zakusit svou blízkost, 

ukazuje svůj nesmírný zájem o nás, svou přízeň a lásku, která ho vede k přijetí lidství, aby nás mohl vykoupit. Přichází mezi nás jako 
bezmocné dítě. Při pohledu do betléma se mi zdá, že dnes chce Bůh v našem vymírajícím národě probudit novou lásku k dětem, ba 
touhu po nich a zapálit novou ochotu rodin žít pro další generace.

O Vánocích je středem naší pozornosti Dítě v jeslích, které až vyroste, založí Boží království a přinese naději všem, kdo ho přijmou 
jako Spasitele. Jeho království nebude z tohoto světa a spásu nabídne především lidským duším, ale účast na vykoupení zakusí i celé 
lidstvo a celý vesmír, který dosud úpí v důsledku hříchu. Jestli na Boží lásku odpovíme správně, se ukáže i v lidské rovině. Až dorostou 
děti s láskou počaté, nebudou všude chybět pracovníci, ale bude dost lékařů i kuchařů, vědců i řemeslníků. Jestli je dobře vychováme 
jako Ježíšovy přátele, bude mít budoucnost náš národ i církev.

Pohled do jesliček napovídá, že k naplnění života nestačí kariéra, úspěch, blahobyt a pocit štěstí, ale i předávání života a služba lás‑
ky, která se nevyhýbá ani oběti. Děkuji všem, kteří dávají národu a církvi vychované děti a s vděčností myslím na předchozí generace, 
které i přes těžké překážky a mnohé oběti žily pro štěstí a výchovu dětí.

Milé děti, zvláštní vánoční radost přeji především vám, nejen z dárků a lásky vašich rodičů, ale hlavně z Pána Ježíše, který vám 
dnes nabízí mimořádné přátelství.

Kéž přítomnost Boží lásky naplní srdce všech, uzdraví vzájemné vztahy a promění rodiny tak, aby v jejich středu měl své místo 
Boží Syn podobně jako uprostřed Svaté rodiny nazaretské.

Pravou vánoční radost z narozeného Spasitele vám přeje a ze srdce žehná   arcibiskup Jan

Pozvánka na seminář  
Ukázkové hodiny  

k Hodnotovému vzdělávání
Systém Hodnotového vzdělávání vy‑

tvořila řádová sestra Cyril Mooney (Lo‑
retánské sestry) pro školu Loreto Sealdah, 
kterou vedla v Kalkatě v Indii. Vzdělávání 
je postaveno na hodnotě nezištné lásky, 
pravdy, svobody a spravedlnosti.

Žáci vedle již zmiňovaných hodnot 
jsou postupně vedeni k  interiorizaci dal‑
ších hodnot, jako jsou sebeúcta, společen‑
ská odpovědnost, pomoc ostatním, štěd‑
rost, čestnost, ohleduplnost, vděčnost, 
citlivost vůči druhým, náboženská tole‑
rance, sounáležitost, vlastenectví a další.

Tento program lze realizovat na ško‑
lách v rámci disponibilních hodin, začle‑
nit do průřezových témat nebo realizovat 
jako kroužek. Předmět lze vyučovat po 
absolvování kurzu Hodnotové vzdělává‑
ní (asi 40 hod.), který pořádá organizace 
Škola Cyril Mooney (www.skolacyril.org).

Více informací můžete získat na se‑
mináři Ukázkové hodiny k Hodnotovému 
vzdělávání, které pořádá Arcibiskupství 
olomoucké ve spolupráci s  CMTF UP 
v úterý 22. ledna 2019 v budově kurie, Bis‑
kupské nám. 2. v  Olomouci od 15.30 do 
18 hod. Seminář je akreditován na MŠMT 
v  rámci Dalšího vzdělávání pedagogic‑
kých pracovníků a pokud si dopředu zažá‑
dáte o osvědčení, rádi vám ho vystavíme.

Přihlášky: do 20.  ledna  2019 na 
e ‑mail: polcrova@arcibol.cz

Nabídka školy
Po ročním působení Střední odborné školy svatého Jana Boska v Kroměříži (Na Lindov‑
ce 1463, 767 01 Kroměříž) škola rozšiřuje obory o zahradnictví.
Cílem školy je umožnit mladým lidem všestranný osobnostní a profesní rozvoj v křes‑
ťanském duchu reprezentovaném tradicí katolické církve.

Hodnoty, na kterých školu stavíme:
• víra, odbornost a celkový růst žáků
• salesiánská výchova založená na preventivním výchovném systému a asistenci
• rodinné prvky (vzájemná důvěra a otevřenost, pozorný a lidský přístup k žákům)
• spoluzodpovědnost a profesionální růst pedagogů
• spolupráce s rodiči a absolventy školy
• příjemné a výchovné prostředí

Střední odborná škola svatého Jana Boska v Kroměříži je zaměřena na lesnické a země‑
dělské učňovské obory s možností získat maturitní zkoušku. Ve školním roce 2019/2020 
nabízí tyto obory:
• Lesní mechanizátor
• Opravář lesnických strojů
• Zemědělec – farmář s volbou zaměření na vinohradnictví a vinařství
• Zahradník s volbou zaměření pro okrasné zahradnictví

Škola má vlastní internát a středisko volného času.

Bližší informace: Mgr. Petr Šiška, tel. 731 665 703, e ‑mail: reditel@sobosko.cz
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přeje redakce

Prosinec 2018 – leden 2019

3. prosinec – Mezinárodní den zdravotně postižených – vyhlášen v roce 1993 OSN

5. prosinec – Mezinárodní den dobrovolníků – slaví se z rozhodnutí OSN na počest 
těm, kteří dobrovolně pomáhají trpícím

10. prosinec – Den lidských práv – výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv 
Valným shromážděním OSN v roce 1948 – slaví se od roku 1950

17. – 18. 12. 1918 vznik Českobratrské církve evangelické, která vznikla sloučením 
dvou evangelických církví augsburského a helvetského vyznání, o tomto spoje-
ní rozhodl generální sněm obou církví konaný v Praze (100 let)

18. 12. 1928 se narodil PhDr. Lubomír Štula, český psycholog, teolog a publicista, 
v letech 2000 až 2012 redaktor časopisu Světlo (90. narozeniny)

24. 12. 1938 zemřel Lev Skrbenský z Hříště, kardinál, pražský arcibiskup v letech 
1899 až 1916, pak olomoucký arcibiskup v letech 1916 až 1920 (80 let)

25. 12. 1938 zemřel Karel Čapek, významný český spisovatel a novinář (80 let)

19. 1. 1969 zemřel na následky rozsáhlých popálenin Jan Palach, český student, který 
obětoval svůj život na protest proti sovětské okupaci (50 let)  (jpa)

LI ST Z K ALENDÁŘELI ST Z K ALENDÁŘE
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Snímek Petr Gatnar

AKTUALIT Y

Peníze z ČR pomohou křesťanům na Blízkém východě 
s obnovou domů

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner se spolu s dalšími lidmi vydal ve dnech 6. 
až 9. listopadu 2018 do Iráku, aby zmapoval potřeby obyvatel v městech zničených 
bojovníky tzv. Islámského státu. Peníze vybrané mezi českými věřícími mimo jiné 
pomohou místním křesťanům při opravě domů.

„Návštěva trvala jen dva dny, ale zanechala silné dojmy. Mosul návštěvníka šokuje 
a zavalí smutkem. Město větší než Praha je totálně zničené. Na některá místa nás ani ne‑
pustili, protože nejsou zbavena min,“ popsal po návratu z největšího severoiráckého měs‑
ta olomoucký arcibiskup a zároveň delegát ČBK pro Charitu. Do Iráku se vydal s ředi‑
telem Charity ČR Lukášem Curylem, ředitelem TV Noe P. Leošem Ryškou a poslancem 
Marianem Jurečkou. Během pobytu ve městech zničených bojovníky tzv.  Islámského 
státu mapovali potře‑
by obyvatel, kteří se 
chtějí vrátit domů.

Hlavním cílem 
pobytu byl Karakoš, 
kde před příchodem 
tzv.  Islámského státu 
žilo asi 50 tisíc oby‑
vatel  – v  napros‑
té většině křesťanů. 
„Všichni byli vyhnáni, 
většina domů vypále‑
na, některé zbořeny, 
jiné poškozeny. Za‑
tím se vrátilo na 23 
tisíc lidí a  město už 
žije: hlavní ulice byla 
večer plná lidí,“ popsal arcibiskup Graubner a  pokračoval: „Chtěli bychom podpořit 
např. opravy domů v tomto městě, protože je to skvěle a transparentně připravený pro‑
jekt.“ Ačkoli zde byly zničeny úřady, a proto neexistuje ani žádná dokumentace, zorga‑
nizovala církev mladé dobrovolníky, kteří provedli důkladnou fotodokumentaci sedmi 
tisíc domů. „Tým odborníků ocenil způsobené škody, vytvořil kartotéku celého města 
a pravidla pro dotace od dárců. Majitel musí dům sám opravit a  teprve po kolaudaci 
dostane dotaci,“ popsal olomoucký arcibiskup.

Dar ze sbírek v ČR pro blízkovýchodní křesťany podle něho může pomoci opravit 
některou ulici. Oprava vypáleného domu vyjde asi na čtvrt milionu korun. V ekonomice 
místní projevovali největší zájem o vybudování drůbežárny, bylo jich tu několik, nezů‑
stala žádná. „I tento záměr vidíme jako vhodný a budeme hledat cesty realizace,“ dodal 
arcibiskup Graubner.

Jako velké povzbuzení pro Evropany vidí víru iráckých křesťanů. „Nikdo se nechce 
stěhovat tam, kde nefunguje kostel. Vypálené kostely ovšem zatím neopravují, protože 
bydlení má přednost, jen je vyklidili a očistili podlahy. Stěny a stropy jsou plné sazí, ale 
na mši svatou chodí téměř všichni. Nejprve opravili pastorační středisko. Katecheze 
i různé vzdělávací kurzy tu navštěvuje až 1500 lidí denně. Kněží mají mimořádnou úctu 
všech lidí, ale je vidět, že si ji svou obětavostí a nasazením pro druhé zaslouží,“ uvedl 
arcibiskup Graubner.   Jiří Gračka

Hasiči blahopřáli olomouckému arcibiskupovi
U příležitosti 70. narozenin olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera 

jubilanta navštívila v Olomouci 21. listopadu delegace Sdružení hasičů Čech, Mo-
ravy a Slezska, které vedl PhDr. Josef Juráň, člen výboru Matice svatohostýnské.

Zástupci hasičů mu poděkovali za spolupráci a pomoc. Připomněli jeho slova, která 
vždy pronáší při tradičních hasičských poutích na Svatém Hostýně. Jubilantovi předali 
medaile Zlínského a Moravskoslezského kraje a také dřevěný kříž se srdcem uprostřed, 
který vyrobil sochař Jan Vitásek.   Josef Juráň

Nové potřeby vyžadují  
silné svědectví o Bohu,  

prohlásil arcibiskup  
Graubner v Polsku

Hnutí Europa Christi pořádalo ve 
dnech 14. až 22.  října  2018 postup-
ně v  několika polských městech svůj  
II. mezinárodní kongres, tentokrát 
u  příležitosti stého výročí nezávislosti 
Polska a 40. výročí zvolení sv. Jana Pav-
la II. papežem. V bloku o křesťanském 
mučednictví a svědectví víry v různých 
okolnostech minulého století i součas-
nosti promluvil také olomoucký arci-
biskup Jan Graubner.

Hovořil o zkušenostech ze své diecéze 
v době komunismu, zvláště o příběhu své‑
ho předchůdce arcibiskupa Josefa Karla 
Matochy, hrdinného svědka víry a  nekr‑
vavého mučedníka věrnosti, který zemřel 
pro Krista ve velmi těžkém vězení tvrdé 
samoty, i když šlo o arcibiskupský palác.

Nebyl ovšem sám. Martyrologium 
církve z 20. století je zpracováno, ale za‑
tím nebylo vydáno. Souhrnně můžeme 
říci, že z diecézních kněží olomoucké ar‑
cidiecéze zemřelo v  komunistických vě‑
zeních šest kněží. Vězněno jich bylo 133. 
Někteří opakovaně, někteří víc než deset 
let. Sto tři bohoslovců a  mladých kněží 
muselo do vojenských pracovních táborů. 
Dvacet tři kněží do internačních táborů. 
Po propuštění museli většinou praco‑
vat v  továrnách. Podle zákona o církvích 
mohli kněžsky působit jen ti, kteří k tomu 
dostali státní souhlas. Kněžská služba bez 
souhlasu byla trestná. Někdy i  vězením. 
Bez státního souhlasu bylo v  olomoucké 
arcidiecézi 168 kněží.

Pád komunismu v  roce 1989 otevřel 
nové prostory, z  jistého hlediska nás po‑
stavil do situace, kdy se i ty nejjednoduš‑
ší formy života a působení církve musely 
tvořit od základů a zcela nově.  (ado)

Novokněz ze Zlína
Zlínský rodák Miroslav Váňa (1975) 

přijal v  sobotu 27.  10.  2018 v  kostele 
sv. Alžběty ve Vídni kněžské svěcení 
z  rukou Mons. Klause Künga, emerit-
ního biskupa rakouské diecéze Sankt 
Pöltenu.

Novokněz je členem Řádu bratří domu 
Panny Marie v Jeruzalémě (OT), všeobec‑
ně známého jako Řád německých rytířů.

 (ps)
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Snímek Leoš Hrdlička

Snímek Pavel Máčala

Získávejte druhé pro Krista, vybídl arcibiskup Graubner 
na katechetickém kongresu

XI. celostátní katechetický kongres v Třešti se ve dnech 26. až 28. října 2018 
zabýval tématem Misijní dimenze církve. Mezi jinými ke katechetům promluvil 
také olomoucký arcibiskup Jan Graubner, delegát ČBK pro misie, a hovořil o úkolu 

katechety nebo učitele ná-
boženství, který je zvláště 
v  českém sekulárním pro-
středí důležitým misioná-
řem.

„Nejde jen o  to, aby žáci 
dovedli mluvit o víře se svými 
spolužáky a  snad je i  získali 
pro Krista a přivedli do nábo‑
ženství. Často jde i  o  to, aby 
dovedli získat pro Krista i své 
rodiče a jednou i své děti. Pře‑
devším ale jde o to, že víru si 
nelze nechávat pro sebe, pro‑

tože každý, kdo ji dostal, ji musí předávat dál, jinak jeho víra uhyne. Víra roste předává‑
ním,“ zdůraznil arcibiskup.   (ado)

Nová kaple svaté Zdislavy v Podhradí
V malé obci Podhradí v pozlovické farnosti žije okolo 200 obyvatel a ti si ode-

dávna přáli mít vlastní kapli. Zastupitelstvo obce v roce 2014 stavbu odsouhlasilo 
a  Ing.  arch.  Antonín Závada navrhl dřevěnou variantu kaple vhodnou pro tento 
kraj, stylově podobnou funkční roubené zvonici zde stojící od roku 1908. Tento 
návrh dopracoval Ing. arch. Radim Jemel-
ka. Pozemek uprostřed vsi, po zbouraném 
domu, obecní úřad v  roce 2015 vykoupil 
a následující rok již bylo započato se stav-
bou opěrné zdi, základu kaple a  okolní 
úpravou. Místní věřící se dohodli, že kap-
le bude zasvěcena svaté Zdislavě, patron-
ce rodin.

Papež František požehnal základní ká‑
men 28. července 2016 u příležitosti 31. svě‑
tových dnů mládeže v polské Čenstochové. 
Stavba byla zahájena v roce 2017 a v  letoš‑
ním roce dokončena firmou Dřevostavby 
Pukýš ze Střelné. Brigádně občané odpra‑
covali na pomocných pracích tisíc hodin. 
Rodák P.  František Vavruša daroval zvon, 
místní řemeslníci vyrobili kůr, obětní stůl, 
ambon, sedes, lavice, sochy sv.  Zdislavy 
a sv. Floriana, obraz Panny Marie. P. Hubert 
Wójcik daroval venkovní kříž u  příležitosti 
svého stříbrného kněžského výročí.

V sobotu 10. listopadu 2018 nastal pro obec tolik očekávaný okamžik, kdy olomo‑
ucký arcibiskup Mons. Jan Graubner za účasti desítky kněží z  okolních farností toto 
nádherné dílo slavnostně požehnal. Celou slavnost doprovázela dechová hudba a farní 
schola. Zúčastnilo se jí přes čtyři stovky věřících. Všem bylo poté nabídnuto občerstvení 
a měli možnost si zakoupit brožuru podrobně mapující celé období výstavby kaple.

Celkové náklady činily 2 200 000 Kč a z velké části byly hrazeny z finančních darů.
Velké Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům, ochotným brigádníkům, řemeslníkům, 

organizátorům, starostovi obce Františku Koudelkovi, Jindřichu Vavrysovi a duchovní‑
mu správci P. Hubertu Wójcikovi.   Pavel Máčala

Ocenění vedoucí vdov a vdovců
Na konci října obdržela čestné uznání Senzační senior 2018 udělované Nadací Char‑

ty 77 Mgr. Alenka Panáková ze Zlína–Štípy za činnost Společenství vdov a vdovců, které 
založila po smrti svého manžela z potřeby pomáhat lidem v podobné životní situaci. 
Kromě olomoucké arcidiecéze se toto společenství rozšířilo i do dalších diecézí v České 
republice.   (ps)

Česká biskupská  
konference má nové logo

Česká biskupská konference změni-
la k 7. listopadu 2018 své oficiální logo. 
Cílem je sjednocení barevné identity 
a  vytvoření grafického manuálu, který 
reflektuje potřeby dnešní doby.

Logo České biskupské konference 
propojuje první dvě písmena Kristova 
monogramu – řecká písmena X (chí) a P 
(ro) a  zároveň symbolizuje biskupskou 
berlu  – pastýřskou hůl, nahoře zahnu‑
tou nebo zavinutou do spirály, která se již 
v raném středověku stala znakem a sym‑
bolem křesťanských biskupů.

Červená barva je barvou liturgickou, 
symbolizující prolitou krev mučedníků, 
slavnostní událost či důležitost poslání 
a odkazuje k původnímu logu ČBK.

Tvůrcem loga a manuálu pro jeho 
aplikaci je tiskárna Kleinwächter hol‑
ding, s. r. o.  (čbk)

Noc kostelů 2019
V  závěru roku bych rád poděkoval 

všem, kteří se jakýmkoli způsobem za-
pojili do Noci kostelů 2018 a umožnili 
návštěvníkům skrze nejrůznější pro-
gramy setkání s živou církví a Boží pří-
tomností ve společenství i ve chrámech. 
Květen  2019 se zdá být daleko, ale 
přesto si poznamenejte do diáře datum 
příští Noci kostelů, která bude v pátek 
24. května 2019.

Přeji vám požehnané vánoční svátky 
a těším se na spolupráci při Noci kostelů 
2019.  Luboš Nágl

koordinátor Noci kostelů

Nová tisková mluvčí ČBK
Od 15. 10. 2018 se stala novou tisko-

vou mluvčí České biskupské konferen-
ce a zároveň vedoucí tiskového středis-
ka ČBK CSILic. Monika Klimentová.

Monika Klimentová (Vývodová) 
/1974/ vystudovala Fakultu sociálních 
institucionálních komunikací Papežské 
univerzity Svatého kříže v Římě (mediál‑
ní komunikaci se specializací pro církev). 
V letech 2008 až 2010 byla tiskovou mluv‑
čí Arcibiskupství olomouckého. Funkci 
tiskové mluvčí ČBK s  pověřením vedení 
tiskového střediska ČBK již jednou vyko‑
návala (v letech 2010 až 2012).  (ps)
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Snímek Pavel Langer / Člověk a víra

Programem Charity je láska, 
znělo na sympoziu v Olomouci

Na počest sv.  Anežky České a  pod záštitou arcibiskupa Jana Graubnera se 
13. listopadu uskutečnilo v Olomouci sympozium „Charita a spiritualita“. Jedním 
z hostí byl také kardinál Paul Josef Cordes z Vatikánu a z německého Freiburgu při-
jel prof. Heinrich Pompey, který na teologické fakultě v Olomouci založil Katedru 
křesťanské sociální práce. Sympozia se v arcibiskupském paláci účastnilo kolem 
170 pracovníků Charit ze všech osmi českých a moravských diecézí a završila jej 
mše svatá v katedrále sv. Václava.

Hlavní host celého dne, kardinál Cordes, ve své devadesátiminutové přednášce 
představil některé myšlenky z první encykliky papeže Benedikta XVI. „Deus caritas est“, 
na jejímž vzniku se v roce 2005 jako předseda Papežské rady Cor unum podílel. Arci‑
biskup Jan Graubner představil osobnost sv.  Anežky České jako inspiraci pro dnešní 
charitní pracovníky a prof. Pompey hovořil o milosrdenství, které je přidanou hodnotou 
křesťanské sociální práce.

O významu sv. Anežky i o jejím díle milosrdenství se rozhovořil také emeritní plzeň‑
ský biskup František Radkovský v homilii při mši svaté, která celodenní setkání uzavřela. 
Česká světice, která zakládala špitály pro potřebné, ale osobním vlivem také usmiřovala 
znesvářené členy královské rodiny, je podle něho pro pracovníky Charity vzorem. „Cha‑
ritní program vyjadřují slova sv. Pavla z  listu Kolosanům ‚nade všechno mějte lásku‘. 
Naše společnost nejvíc potřebuje právě tuto atmosféru, kdy se v  lásce buduje dobro,“ 
dodal biskup Radkovský.   (ado)

Světlo z Betléma
Jedenáctiletý Niklas Lehner z hornorakouské obce Vorchdorf převzal 28. listopadu 

v jeskyni narození v Betlémě světlo, které se bude jako „Světlo míru“ šířit po celém světě.
Skauti z České republiky se pro Betlémské světlo letos vypraví do Linze. Převezmou 

jej od svých rakouských kolegů v sobotu 15. prosince a do měst a obcí v České republice 
jej rozvezou vlaky Českých drah v neděli 16. prosince. Příjezdy a odjezdy vlakových spo‑
jů najdete na www.betlemskesvetlo.cz   (doo)

Zemřel P. František Krejsa
Ve věku 69 let zemřel 9. listopadu 2018 P. Mgr. František Krejsa, bývalý dlou-

holetý farář v Litovli.
Pocházel z Prostějova, kněžské svěcení přijal 25. 6. 1977 v Olomouci z rukou tehdej‑

šího apoštolského administrátora olomouckého biskupa Mons. Josefa Vrany. Po vysvě‑
cení působil rok jako kaplan v Ludgeřovicích a pak byl čtyři roky kaplanem v Ostravě‑
‑Vítkovicích. V letech 1982 až 1988 byl farářem v Kopřivnici, odkud přešel jako farář do 
Litovle, kde působil 14 let. Od roku 2002 byl mimo kněžskou službu.

P.  František Krejsa byl autorem obsáhlého Katalogu olomoucké arcidiecéze, který 
vydalo Arcibiskupství olomoucké v roce 1986. Sestavil jej spolu s mapami z dotazníků 
jednotlivých farností. Ve své době to bylo mimořádně úspěšné dílo (o 880 stranách), 
které se podařilo v normalizační době vydat, a  je i po více než 30 letech v mnohých 
informacích stále aktuální.

Rozloučení se zesnulým knězem se uskutečnilo 16. listopadu 2018 ve farním kostele 
sv. Petra a Pavla v Tištíně a poté bylo jeho tělo uloženo na místním hřbitově. Pohřební 
obřady vykonal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.  Josef Pala

Nový provinciál českých 
jezuitů

Jezuitský řád si v  průběhu listopa-
du zvolil nového představeného v  ČR. 
Stal se jím velehradský farář a superior 
zdejší jezuitské komunity P. Petr Přád-
ka, kterého schválil generál jezuitské-
ho řádu Arturo Sosa. Nový provinciál 
českých jezuitů by měl úřad převzít na 
začátku února 2019 a v úřadu nahradí 
P. Josefa Stuchlého.

P. Petr Přádka, SJ, se narodil 16. dub‑
na  1961 v  Čeladné. Do jezuitského řádu 

řádu vstoupil tajně 
31. července 1980. 
Teologii vystudo‑
val v Litoměřicích 
a  kněžské svěcení 
přijal v Olomouci 
27.  června  1987 
z  rukou bisku‑
pa  – apoštolské‑

ho administrátora olomouckého Josefa  
Vrany.

Jeho prvním kaplanským místem byl 
Frýdek (1987–1990), od 1.  2.  1990 do 
3. 9. 1991 byl administrátorem v Mohel‑
nici, pak pět let spirituálem Biskupského 
gymnázia v Brně. Dva roky studoval post‑
graduálně pastorální teologii v Innsbruc‑
ku a poté se přesunul na půl roku do fili‑
pínské Manily, kde absolvoval závěrečnou 
část své řeholní formace. Poslední sliby 
složil 8. prosince 1999 a  tři roky pak za‑
stával funkci rektora pražského kostela 
sv. Ignáce na Karlově náměstí. Od 1. dub‑
na 2003 působí jako farář římskokatolické 
farnosti při bazilice Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehra‑
dě a jako superior tamní jezuitské komu‑
nity.  Pavel Skála

Nový Katalog
V říjnu 2018 byl vydán nový Katalog 

arcidiecéze olomoucké, který zazname-
nává údaje k 1. 10. 2018.
Ze statistických dat vybíráme:
• Rozloha arcidiecéze: 10 018 km2

• Počet obyvatel: 1 376 000
• Počet katolíků: 568 000
• Arcidiecéze má 21 děkanátů, které tvoří 
celkem 418 farností, z nichž je 221 neob‑
sazených.
• V olomoucké arcidiecézi působí celkem 
353 kněží, z nichž je 92 kněží řeholních.
Kněžím pomáhá v duchovní správě 37 tr‑
valých jáhnů.
• V  olomouckém kněžském semináři se 
připravují na kněžství 12 bohoslovců 
z naší arcidiecéze. V přípravném ročníku 
Teologického konviktu v  Olomouci stu‑
dují tři studenti z olomoucké arcidiecéze.
  (jpa)

ZPRAVODAJSTVÍ
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Snímek F. Odstrčil

Zemřel P. Josef Trtík
Ve věku 79  let zemřel 14.  listopa-

du 2018 v Hospicu na Svatém Kopeč-
ku u Olomouce osobní děkan P. Josef  
Trtík.

Narodil se 13. března 1939 v Hovězí. 
Na kněze byl vysvěcen 1.  7.  1972 v  Olo‑

mouci litoměřickým 
biskupem ThDr. Ště‑
pánem Trochtou.

Potom působil 
jako kaplan v  Olo‑
mouci ve farnosti 
sv.  Mořice (1972–
1974), jako admini‑
strátor v  Bohušově 

(1974–1977), v Karlovci byl administráto‑
rem v  letech 1977 až 1983, dva roky byl 
administrátorem v Čeladné (1983–1985), 
dalších deset let byl farářem ve Slatině 
u  Bílovce. V  roce 1995 se stal farářem 
v Cholině. Od 1. 7. 2014 byl penzionován.

Pohřeb zesnulého kněze se konal 
23.  listopadu  2018 ve farním kostele 
Panny Marie Nanebevzaté v  Cholině.  
Po mši svaté a posledním rozloučení bylo 
jeho tělo uloženo na místním hřbitově.  
Pohřební obřady vykonal olomoucký arci‑
biskup Jan Graubner.  (jpa)

Zemřel P. Vojtěch Cikryt
Ve věku 94 let zemřel 30. října 2018 

P.  PhDr.  Vojtěch Cikryt, dlouholetý 
duchovní správce v Prostějově a druhý 
nejstarší kněz olomoucké arcidiecéze.

Narodil se 2. 2. 1924 v Bušíně (farnost 
Ruda nad Moravou), kněžské svěcení při‑
jal 11. 12. 1949 v Olomouci. Po vojenské 
službě u PTP nastoupil v lednu 1954 jako 
kaplan do Kelče, 
odkud byl po devíti 
měsících přeložen 
na kaplanské místo 
do Gottwaldova‑
‑Zlína. Následné 
dva roky (1956–
1957) byl kaplanem 
ve Štípě. Další dva roky byl administrá‑
torem v  Luhačovicích. Od 1.  5.  1959 do 
30.  6.  1960 byl duchovním správcem na 
Hostýně. V letech 1960 až 1963 byl admi‑
nistrátorem ve Zdounkách, odkud odešel 
k 1. 7. 1963 jako nově jmenovaný admini‑
strátor v Prostějově, kde působil do konce 
února 1990. Následně pak ještě tři měsíce 
byl farářem v Otaslavicích a v letech 1994 
až 2002 farářem v  Mostkovicích, odkud 
odešel na odpočinek.

Rozloučení se zesnulým knězem se 
uskutečnilo 10.  listopadu  2018 v  prostě‑
jovském kostele Povýšení svatého Kříže 
a  poté bylo jeho tělo uloženo do hrobky 
na městském hřbitově. Pohřební obřady 
vykonal olomoucký arcibiskup Jan Graub‑
ner.  Josef Pala

P. Marián Pospěcha s lektory Božího slova v Olomouci
„Touha sdělovat Boží slovo tak, aby mu porozuměl interpret i ostatní, kteří spo-

lečně naslouchají při mši svaté… Lektorská služba a to, jak lektor Boží slovo čte, 
v sobě zahrnuje i pedagogický rozměr… Prosit o milost upřímné radosti z vykoná-
vání lektorské služby… Přijímat dar lektorské služby, nenechat tento dar zabalený, 
ale chtít ho rozbalit a poznat, co mi bylo dáno darem, potom jej také správně použít 
a nesnažit se ho přetvářet podle sebe…“ Tyto a  jiné myšlenky a podněty zazněly 
z úst P. Mariána Pospěchy, kněze ostravsko-opavské diecéze z farnosti Dolní Luty-
ně, při říjnovém setkání lektorů Božího slova v Olomouci.

16. setkání lektorů Božího slova v Olomouci přineslo opět hodně radosti z podnět‑
ného setkání. Velkou radost přináší i poznání, že je zde společenství, jehož jádrem jsou 
již mnohaletí účastníci, ale zároveň je to společenství otevřené, ke kterému se každý rok 
přidávají noví účastníci. A přesto všichni tvoří doplňující se celek, ve kterém si mohou 
předávat své zkušenosti. Letošního setkání se zúčastnilo 38 lektorů z jedenácti děkanátů 
a z osmnácti farností olomoucké arcidiecéze.

Po přednášce otce Mariána se všichni přesunuli do katedrály sv. Václava. Zde byla 
nabídnuta zájemcům možnost svátosti smíření. Služby zpovědníka se ujal P. Marián Po‑
spěcha a P. Česlav Plachý, OP. Necelá půlka účastníků setkání vystoupila na dómskou 
věž a ostatní využili možnosti ztišení před svatostánkem. Potom se všichni sešli při sla‑
vení mše svaté, kterou celebroval otec Marián.

V sále kurie čekalo občerstvení nejen ve formě jídla, ale i v podobě rozhovorů, pře‑
dávání zkušeností a vzájemného se sdílení. „Už jsem byla vyhořelá o  toto setkání mě 
opravdu ‚nakoplo‘ a dodalo chuť do další služby,“ řekla jedna z nových účastnic setkání. 
„Zaujal mě pedagogický rozměr lektorské služby,“ na tom se nezávisle shodlo několik 
účastníků těch dřívějších i těch úplně nových.

P. Marián Pospěcha, mimo jiné také moderátor TV Noe, nabízí laikům zastávajícím 
lektorskou službu duchovní obnovu zaměřenou právě na službu lektora, která se usku‑
teční ve dnech 10. až 12. května 2019 na Velehradě.

Martina Pavlíková, hlavní organizátorka setkání, opět připomněla webové stránky, 
na kterých všichni zájemci o přípravu nedělních textů Božího slova najdou nejen texty, 
ale i nahrávky těchto čtení, dále odkazy na Biblické dílo a potom i žalmy a jejich hudební 
nahrávky (www.kulturaslova.cz).   Martina Pavlíková

Zemřel Mons. Josef Maňák
Ve věku 68 let zemřel 30. listopadu 2018 v třinecké nemoc-

nici Mons. Josef Maňák, dlouholetý děkan a farář v Místku. 
Narodil se 25. srpna 1950 v Huslenkách na Valašsku. Kněžské 

svěcení přijal 28. června 1986 v Olomouci z rukou biskupa Josefa 
Vrany.

Jako novokněz působil nejprve jako kaplan v Místku, od roku 
1988 vedl farnost Kozlovice a v roce 1990 byl také ustanoven dě‑
kanem děkanátu Místek. V roce 1991 se v sídle děkanství stal také 
farářem a za dobu svého působení zajistil opravu řady kostelů. Dne 
26. srpna 2006 ho papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti.

Pohřben byl 8. prosince 2018 do rodinného hrobu v Hovězí.   (jpa)

ZPRAVODAJSTVÍ
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CENTRUM PRO KATECHEZI CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Arcidiecézní setkání katechetů
Zveme katechety a všechny, kteří mají zájem, na ardiecézní se‑
tkání katechetů, které proběhne od 1. do 3. února 2019 na Ve‑
lehradě v poutním domě Stojanov na téma: Jak pomoci rodině?
Setkání začíná v  pátek mší svatou v  17 hod., po večeři bude 
následovat večer vděčnosti. V  sobotu dopoledne uslyšíme dvě 
přednášky, první od Mgr. Petra Dvořáka, Ph.D., na téma Ideo‑
logie gender a po ní bude přednáška manželů Marie a Martina 
Kvapilíkových – jak pomoci rodičům vychovávat své děti ve víře 
a  ke zdravým vztahům. Odpoledne budou na programu dvě 
praktické přednášky, první od Ludmily Gregůrkové o vstupech 
do škol s etickou problematikou – jak pracovat s těmito tématy 
pracovat také v hodinách náboženství, a druhá od manželů Fus‑
kových o přípravě a realizaci víkendů pro rodiny s dětmi. Neděl‑
ní dopoledne prožijeme s arcibiskupem Mons. Janem Grabne‑
rem. Setkání bude zakončeno mší svatou a obědem ve 12 hod.
Přihlášky: e ‑mail: velehrad@stojanov.cz, tel. 572 571 420,  
www.katechetiolomouc.cz

CENTRUM PRO ŠKOLY

Naše nejbližší akce
Adventní duchovní obnova pro manžele – 15. prosince v Olo‑

mouci
Školení lektorů snoubenců – 25. až 27. ledna 2019 na Svatém 

Hostýně
Bližší informace: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 
2 779 00 Olomouc, tel. 587 405 250‑3, e ‑mail: rodina@arcibol.cz, 
www.rodinnyzivot.cz, www.rodinnyzivot.eu

Tátův víkend pomůže otcům prožít  
čas s dětmi

Osamělým, rozvedeným nebo opomíjeným otcům je určen ví‑
kend, kdy mohou se svými dětmi prožít společný čas v klidu i při 
hře. Tátův víkend s dětmi na sněhu s podtitulem Pojď, postavíme 
si sněhuláka se uskuteční ve Staré Vodě v Jeseníkách od 25. do 
27. ledna 2019.
Setkání má otcům pomoci naučit se zvládat výchovu a nacházet 
s dětmi společnou řeč při hrách, rozhovoru i modlitbě, naslou‑
chat a komunikovat. Na programu jsou všechny druhy sněho‑
vých radovánek, hry a filmy nebo přednáška „Co můžeme udělat 
pro spokojený vztah“ a také společné modlitby a bohoslužby.

Výběrové řízení na místo ředitele školy
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo 
ředitele/ředitelky Církevní základní školy a  mateřské školy ve 
Zlíně s nástupem do funkce 1. srpna 2019.
Podmínky: praktikující katolík/katolička, vysokoškolské vzdělá‑
ní pedagogického směru a čtyřletá pedagogická praxe ve shodě 
se zákonem 563/2004 Sb.
Přihlášky zasílejte na adresu: Arcibiskupství olomoucké, Cen‑
trum pro školy, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc do 15.  led‑
na 2019 (rozhodující je datum podání zásilky).
K přihlášce připojte: ověřené kopie dokladů o vzdělání, životopis, 
přehled praxe, výpis z trestního rejstříku, doklad o zdravotní způ‑
sobilosti a vaši představu o církevní škole v rozsahu do třech stran.
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Snímek Leoš Hrdlička

Prosincový přehled akcí na Velehradě
Vánoční jarmark  – sobota 15.  prosince, 13 hod.  – Turistické 

centrum
Zpívání u  vánočního stromu  – sobota 22.  prosince, 16.30 

hod. – Turistické centrum
Štědrý den – pondělí 24. prosince
 Bazilika bude uzavřena od 12.00 do 23.00 hod. Od 23.40 hod. 

budou zpívány koledy na doprovodu varhan. Při půlnoční 
mši svaté a na Hod Boží vánoční zazní Česká mše vánoční 
od Jakuba Jana Ryby.

Svatoštěpánský koncert (Hradišťan a Pavel Helán) – středa 
26. prosince, 16.30 hod. – bazilika

Vánoční vystoupení scholy z Horního Němčí – neděle 30. pro‑
since, 15 hod. – bazilika

Více informací: tel. 571 110 538, www.velehradinfo.cz, e ‑mail: 
info@velehradinfo.cz

Marnotratný milovník barev
Takový je název výstavy věnované malíři Stanislavu Menšíkovi 
(1912–1970) ze Svatého Kopečku u  Olomouce. Výstava, která 
se soustřeďuje zvláště na jeho duchovní tvorbu je otevřena do 
27. ledna 2019 v Arcidiecézním muzeu v Olomouci.

Sbohem, monarchie
Netradiční vzpomínku na rakousko‑uherskou monarchii s uve‑
deným názvem připravila Pevnost poznání a Vědecká knihov‑
na v Olomouci (ulice 17. listopadu č. 7). Výstava, která ukazuje 
habsburské mocnářství v  letech 1804 až 1918, je otevřena do 
konce prosince.

Prosincový Nezbeda a Cvrček
V  prosincovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou mimo 
obvyklé rubriky také širší povídání o Vánocích, událostech 
těchto dní i lidových zvycích a dvě povídky Červená pastelka 
a Noční setkání. V příloze je dvacet kartiček s postavami čes‑
kého betlému. 
Prosincový Cvrček připomíná malým čtenářům, že Ježíš přišel 
na svět jako malé miminko.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V zimním období (do neděle 21. dubna 2019) jsou slouženy mše 
svaté: ve všední dny: 7.15, 9.30
 v sobotu: 7.15, 9.30, 11.15
 v neděli: 7.15, 9.30, 11.15, 14.15
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně
Mše svaté na Štědrý den: 7.15, 9.30 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, 9.30, 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.

Dvě vánoční pozvánky na Svatý Hostýn
Duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská 
zvou na Živý betlém v pondělí 31. prosince ve 12 hod. před ba‑
zilikou. Druhou akcí je Novoroční charitativní koncert (úterý 
1. ledna 2019) ve 12 hod. (po mši svaté) v bazilice. S vánočním 
programem vystoupí cimbálová muzika Soláň z  Rožnova pod 
Radhoštěm. Dobrovolný příspěvek na koncertu bude věnován 
na Tříkrálovou sbírku.
Bližší informace: Matice svatohostýnská, tel. 573 381 693, 
e ‑mail: matice@hostyn.cz

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.

Knižní nabídka
Manželství není přežitek
K  50. výročí vydání encykliky Humanae vitae připravil z. s. 
Hippokrates publikaci Manželství není přežitek, která je ur‑
čena pro všechny manžele a  ty, kteří se na manželství připra‑
vují. Do sborníku přispěli předseda Rady pro rodinu ČBK bis‑
kup Mons. Josef Nuzík, biskup Mons. ThLic.  Vojtěch Cikrle, 
Mgr. Karel D. Skočovský, Ph.D., prof. ThLic. MUDr. Květoslav 
Šipr, CSc., MUDr. Helena Šiprová, Ph.D., MUDr. David Száraz, 
MUDr. Maria Fridrichová, manželé Vyleťalovi, gynekolog a tr‑
valý jáhen Mgr. MUDr. Petr Závodný, CSc., a. Doc. Mons. Aleš 
Opatrný, Th.D.
Objednat je možno na adrese: Hippokrates, Míčkova 59,  
614 00 Brno, e ‑mail: hippokrates@bioetika.cz
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Kurzem provází lektorka a uvádí jed‑
notlivé bloky. Na našem kurzu ve Vizo‑
vicích přednášky k jednotlivým tématům 
pouštíme skrze video. Během osmi spo‑
lečně strávených večerů je výjimečný čas 
zamyslet se nad sebou samým a uvědomit 
si něco nového o  svém partnerovi (part‑
nerce). Je to příležitost hovořit o problé‑
mech, které byly ve shonu každodenního 
života odsouvány stranou. Manželé zjistí, 
co působí, že se jejich partner cítí milo‑
ván. Mají čas k  diskuzi o  chování, které 
působí bolest jeden druhému, odhalí pří‑
činy napětí ve svých manželstvích, mohou 
se naučit novým dovednostem, např.  jak 
komunikovat a řešit konflikty, jak uzdravit 
stará „zranění“…

Vždycky respektujeme soukromí párů 
(pro každý pár je rezervován jeden stůl). 

Kurz Manželské večery
Vznikl v Anglii, dnes už probíhá ve 12 zemích na 
světě. V České republice se jej lidé mohou účast-
nit od roku 2004. V Centru pro rodinu Vizovice 
jsme tento kurz pořádali již po páté. Snažili jsme 
se jej nabídnout na různých místech děkanátu. 
Zatím proběhl v Lukově, Fryštáku a díky dobrému 
zázemí děkanské farnosti – třikrát ve Vizovicích, 
naposled v nově otevřeném komunitním centru.
Manželské večery, to je osm setkání v příjemné 
atmosféře, v příjemném prostředí – při zachování 
soukromí páru. Při každém setkání je večer (do-
mácí kuchyně) při svíčkách, dezert, káva, tak aby 
se pár cítil „jako na rande“. Poté se inspirujeme, 
jak budovat zdravé a trvalé manželství.

Zkušenosti a svědectví účast-
níků kurzů Manželské večery
• Hodně nás to sblížilo. Manželství 

získalo jiskru. Každý den se těším na 
manžela, až přijde z práce.

• Náš největší problém je, že se všechno 
točí kolem dětí, takže jsme ocenili to, 
že na kurzu jsme žádné děti neměli.

• Kurz mi pomohl myslet víc ne na 
sebe, ale hlavně na druhého, na svého 
manžela. Poznala jsem více jeho poci‑
ty i potřeby.

• Kurz nám pomohl i  tam, kde jsme 
mysleli, že žádný problém nemáme. 
Navíc se dá aplikovat na všech vzta‑
zích.

• Pomohlo nám to otevřít oči. Uvědo‑
mil jsem si, že odpuštění = rozhodnu‑
tí, a kolik chyb dělám.

Nikoho nežádáme, aby něco osobního ří‑
kal někomu dalšímu. Očekává se však, že 
o tématech otevřených na kurzu bude pár 
spolu hovořit.

Kurz je určen pro každý pár, který 
chce společně pracovat na svém vztahu. 
Je přínosem a  povzbuzením i  pro páry, 
jejichž manželství je již pevné. Pomáhá 
i párům, které procházejí problémy. Kurz 
dává důraz na manželství a  vyzdvihuje 
jeho jedinečnost. Vychází z principů křes‑
ťanské lásky.

Kurz trvá osm večerů. Je dostatečně 
dlouhý, abychom to vzali vážně a  mohli 
uskutečnit změnu ve vztahu. Mezi jednot‑
livými večery mají páry příležitost uvést 
do praxe to, co se naučily. Na poslední ve‑
čer si manželé zvou pár – hosty, se který‑
mi chtějí prožít poslední večer kurzu.

Mnoho lidí se vdává a žení, a přitom 
nemá vzor pro budování manželství. Chy‑
bí jim nástroje, které je uschopní zůstat 
spolu. Pokud spolu zůstanou, stává se 
často, že existují jeden vedle druhého pod 
jednou střechou a  přitom se mezi nimi 
vytratí vzájemná intimita. Vztah se stá‑
vá stereotypním, nudou, setrvačností…  
Většina lidí to považuje za přirozený pro‑
ces. Je jim trapné požádat o pomoc nebo 
nevědí, kde hledat…

Z ohlasů manželů, kteří prošli kurzem 
víme, že si velmi cenili čas prožitý spolu 
(bez dětí), dále nenásilné otevření témat, 
o  kterých běžně nemluvili. Nově mnozí 
objevili, jak je dobré udělat si čas pro je‑
jich manželství – pravidelně, každý týden. 
Jeden pár s lítostí konstatoval, že osm ve‑
čerů je málo a že by chodili i celý rok.

 Hana Radoňová, Bc. Hana Puype
Centrum pro rodinu Vizovice, z. s.

 

Snímky Centrum pro rodinu Zlín
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Snímek Václav Hampl

Jisté je, že Bůh nechce nemožné a že 
nikdo nemůže dělat všechno najednou. 
Obecná výzva je vždycky myšlena obec‑
ně a každý si musí umět vybrat to, co je 
právě pro něho. Kdo má početnou rodinu, 
většinou nemůže dělat tolik dobrovolnic‑
kých aktivit a služeb, jako bezdětný. Když 
mu děti povyrostou, mohou být zase ty 
velkým přínosem pro farnost. Sv.  Pavel 
píše Korinťanům, že každému dává Duch 
Svatý jiné dary, ale všechny máme k tomu, 
abychom mohli být užiteční. Jako má tělo 
mnoho různých údů, ale všechny tvoří 
jedno tělo, tak je třeba, aby každý poznal 
své obdarování a možnosti a uměl je dát 
k  dispozici druhým. Oko nemůže říci 
ruce: „Nepotřebuji tě.“ Bůh sestavil tělo 
tak, aby se jeden úd staral o  druhý, aby 
spolupracovaly. I  my tvoříme Kristovo 
tělo a každý z nás je jeho úd.

Obecné výzvy mají i  jiný problém. 
Mnozí si totiž myslí, že právě jich se po‑
zvání netýká, že je pro ty druhé. Tak snad 
právě proto je třeba výzvy opakovat, aby 
bylo více těch, kteří se zamyslí a  najdou 
své pole působení, které se taky časem 
může měnit. Někdo má dary na muziku, 
jiný na vaření či vedení společenství nebo 

Víckrát se v diskuzích ozvalo: Často se hovoří o tom, že potřebujeme laiky, 
dobrovolníky, zároveň však po nich chceme, aby měli početnou rodinu, 
kterou je nutné zabezpečit, samozřejmě dobře vychované děti, kterým 
se budou věnovat, aby se vzdělávali, podporovali církev, aby byli příkla-
dem nevěřícím spolupracovníkům v zaměstnání… Jak ale všechny tyto 
požadavky stíhat a naplnit, třeba živit velkou rodinu a chodit na kostelní 
brigády?

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

katechezi, jiný umí opravovat stavby nebo 
aranžovat květiny či organizovat a  zvát. 
Problém je, když někdo umí všechno 
a jiný si myslí, že nic. Není dobré, když je‑
den dělá všechno. Pro růst společenství je 
dobré široké zapojení většiny. Pak se ne‑
musí žádný strhat. Máme farnosti, kde je 
zapojeno mnoho farníků, ale i takové, kde 
se nikdo nenajde na úklid, nebo všech‑
no odedře jeden obětavec. Proto je třeba 
o tom mluvit ve farní radě a společně hle‑
dat, koho dalšího zapojit.

S  rozlišováním měli problém i  světci. 
Třeba sv.  Terezie od Dítěte Ježíše měla 
velký problém s  rozeznáním své úlo‑
hy. Byla spokojená v  klášteře. Chtěla být 
misionářkou ve světě. Cítila tolik volání. 
Nakonec poznala, že má být v církvi mi‑
lujícím srdcem. A zvládla to tak skvěle, že 
nadchla a  získala pro Krista mnoho lidí 
různých generací.

Sv.  František Saleský ukazuje rozdíl‑
nost zbožnosti různých povolání. Všichni 
jsou různí, ale všichni jsou povoláni k ži‑
votu s Bohem naplno.

Bůh přikazuje křesťanům, aby přiná‑
šeli plody zbožnosti, každý podle svých 
vlastností, stavu a  povolání. Jinak má 

pěstovat zbožnost šlechtic než řemeslník, 
jinak sluha než kníže, jinak vdova, nepro‑
vdaná dívka nebo žena žijící v manželství. 
A nejen to; je třeba i vykonávání zbožnosti 
přizpůsobit schopnostem, činnosti a  úko‑
lům každého zvlášť.

Řekni, bylo by vhodné, aby biskup vy‑
hledával samotu jako kartuziáni? A man‑
želé aby se nestarali o majetek o nic víc než 
kapucíni; řemeslník aby zůstával celé dny 
v kostele jako řeholník, a naopak řeholník 
byl stále zaneprázdněn všemožnými věcmi 
ve prospěch bližního jako biskup? Nebyla 
by taková zbožnost směšná, vyšinutá a ne‑
snesitelná?

Je ‑li zbožnost pravá a  upřímná, nic 
neničí, naopak zdokonaluje a  dovršuje 
všechno; a jestliže někdy odporuje a brání 
nějakému řádnému povolání a stavu, je to 
nepochybně zbožnost falešná.

Péče o  rodinu je skrze zbožnost více 
prostoupená pokojem, láska mezi manže‑
ly je opravdovější, služba představenému 
věrnější a  jakékoli povolání se vykonává 
s větší ochotou a lépe.

Je omylem a přímo bludem chtít zbož‑
ný život vyloučit z družiny vojáků, z dílny 
řemeslníků, ze dvora knížat, z domácnosti 
manželů. Ať jsme tedy kdekoli, můžeme 
a máme usilovat o dokonalý život.

Velmi podobné je to i  se zapojením 
do života farnosti. Každý se má zapojit, 
ale každý podle své situace. Správně po‑
znat svůj úkol je znamením křesťanské  
zralosti.  arcibiskup Jan

Snímek Jiří Rusek
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V  Charitě Veselí nad Moravou půso-
bíte už dlouhých 25 let, jak jste se tam  
ocitla?

V roce 1991 jsme si s kamarádkou udě‑
laly kurz pro pomocné zdravotníky. A asi 
o dva roky později mě pak po mši cestou 
z  kostela oslovila paní Vodná z  Charity. 
Neváhala jsem. Tehdy jsem pracovala jako 
šička, ale začali jsme vyrábět pro rakous‑
kou firmu elasťáky a ty na našich starých 
strojích praskaly. Chtěla jsem dělat něco, 
co bude užitečné.

Vy nejste jen pečovatelkou, ale také 
koledujete se Třemi králi, pomáháte li-
dem bez domova, v kojeneckém ústavu 
a  taky jste se kdysi zapojovala do pro-
jektu Charity „Černobylské děti“. Pro-
zraďte něco víc…

Když přijížděly děti z oblasti zasažené 
černobylskou havárií na ozdravné pobyty 

zase pomoci. Nic z  toho všeho nedělám 
sama, je za tím kolektiv báječných lidí 
a v Charitě jsou děvčata úžasná, od vrchní 
sestry přes pečovatelky, zdravotní sestřič‑
ky až po účetní.

A to jsme se dostali k pečování. Jak kon-
krétně jste pomáhala lidem jako pečo-
vatelka?

Většinou jsem dělala ranní toalety, 
koupání, drobný úklid, nákupy, ale stříha‑
la jsem i  vlasy a udělala si kurz na pedi‑
kérku.

Dostáváte se do intimního prostředí 
nejrůznějších rodin. Jak se lidé vyrov-
návají s nemocí, stářím?

Za ty roky jsem se setkala se spoustou 
lidí. Někteří jsou miláčkové, jiní jsou zlo‑
biví a chtějí snést modré z nebe, a to hned. 
Abych se o ně mohla starat, potřebuji Boží 
pomoc, ale také pokoru. Člověk by si chtěl 
někdy dupnout, ale musí být pokorný, tr‑
pělivý. Pořád dokola vysvětlovat, stát a na‑
bízet, skoro prosit, jen aby se paní nebo 
pán aspoň trochu napili. Aby měli tekuti‑
ny. Ale když pak potkám bývalou klientku 
a ona mi řekne: „Maruško, jak budeš po‑
třebovat, zajdu ke klientům a  řeknu jim, 
že jste mi přidali 10  let života.“ To mám 
pak pocit zadostiučinění. Když se na nás 
klienti těší, oceňují naši práci, když to má 
smysl – z toho mám radost.

A co bolí pečovatelskou službu, s jaký-
mi problémy se aktuálně vyrovnává?

Dříve bylo úžasné, že jsme byli více 
propojeni se zdravotními sestrami. Jedna 
paní spadla a pozvracela se, tak jsem hned 
zavolala naši sestru a  ta přiběhla paní 
zkontrolovat. Teď by to už pojišťovna ne‑
zaplatila… Taky úředničiny přibylo. Sest‑
ry a pečovatelky mají práce nad hlavu, pak 
se vrátí z terénu a píší a píší… Dřív jsme 

Marie Jakubíková: Když je někomu zle  
a on chce, snaží se dál… To oceňuji

Péče o nemocné a staré, pomáhání lidem bez 
domova, šití panenek pro kojence, sbírání kol 
pro Afriku a další dobrovolnictví ve volném 
čase. To vše zvládá sedmašedesátiletá Marie 
Jakubíková z Veselí nad Moravou. Na konci říj-
na obdržela Cenu Charity. Přestože je už v dů-
chodě, Charita se o ni může stále opřít. „Nejedu 
už na plný plyn, jen pomáhám, když mě zrov-
na potřebují,“ zůstává oceněná pečovatelka 
skromná.

do ČR, měli jsme velkou skupinku i u nás 
ve Veselí nad Moravou. Několik dětí jsme 
ubytovali přímo u nás doma. Aby se děti 
někam podívaly, něco tu zažily, brávali 
jsme je na výlety, vymýšleli programy. Po‑
tom šijeme s dalšími ženami panenky pro 
kojenecký ústav v  Kyjově. Letos budeme 
dělat opičky z ponožek. Když tam dar při‑
nášíme, nakoupíme s  sebou ještě ovoce. 
Lidem bez domova pomáhám skoro po‑
řád. Zvoní u nás doma u dveří, stejně tak 
lidé z  okolí, kteří přinášejí oblečení pro 
potřebné. To občas vozíme ještě senio‑
rům na Valašsko do Štítné nad Vláří nebo 
dětem do Brumova. Dále sbírám kola 
pro Afriku. A pak ještě misijní klub, tam 
dělám dobrovolnici a  pomáhají mi s  tím 
i  kolegyně z  Charity. Připravujeme jar‑
mark, pečeme koláče. Pak vždycky zajdu 
s holkami na kávu, horké maliny. Posedí‑
me a sdílíme a ony jsou ochotné mi příště 

Snímek archiv Charity Veselí nad Moravou
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mohly být déle s klienty, popovídat si, po‑
modlit se. Nevím, proč to tak nyní je…

Je podle vás to popovídání, modlitba, 
kontakt s klientem stejně důležitý jako 
fyzické, zdravotní úkony?

Ano, je to taky péče. Povykládáme, co 
se děje ve městě, co se událo z kultury, jak 
je v  kostele… Jsme jejich spojení se svě‑
tem. Kolikrát nahrazujeme i  jejich syny 
a  dcery, kteří třeba bydlí jinde, nebo ne‑
mají čas. Někteří lidé jsou smutní, že za 
nimi děti nemohou přijít, tak je utěšuje‑
me. A děvčata jsou kolikrát velmi vtipná 
a nápaditá. Třeba jedna sestra krásně zpí‑
vá, a tak lidem zazpívá a den je hned lep‑
ší. Pořád si trvám na svém a radím lidem: 
„Nechoďte do domova. Domácí péče je 
lepší.“

Co jste si z bezpočtu setkání s bezpoč-
tem lidí odnesla do svého osobního ži-
vota? Co vás ovlivnilo?

Vždycky lidem v  jejich tíživé situaci 
říkáme: „Musíte chtít! Musíte se pohnout! 
Musíte se zvednout, obrátit se! Nesmíte 
plakat!“

Nesmět plakat? Není pláč naopak úlev-
ný?

Když ukápne slzička, říkám: „Žád‑
né plakání! Jen zvesela!“ Hned přinese‑
me něco dobrého z  ledničky nebo dáme 
dobré pitíčko. A  pak pomáhají pozitivní 
příklady ze života. Jeden mladý pán přišel 
o  nohu a  já ho pak viděla v  parku. Měla 
jsem radost. Dávám mu jedničku s hvěz‑
dičkou a zmíním to dalším klientům, aby 
se inspirovali.

A ještě se vrátíme k té vaší osobní zku-
šenosti… Takže je důležité chtít? To je 
pohon do života?

Ano. A když to mají lidé těžké, je jim 
zle a přitom se snaží a dokážou být i šťast‑
ní – to oceňuji.

Pečovat o lidi, kteří jsou nemocní, pro-
žívají nelehké období, to musí být i vy-
silující…

Když potkám někoho, kdo jde na to 
opačně – nechce, nesnaží se, je třeba od‑
vést co nejlepší práci, a  pak za tím vším 
zavřít dveře.

Pomáháte lidem, ale jste velmi vytíže-
ná, co na to vaše rodina?

Manžel i syn občas brblají, kdy se bude 
pracovat doma na baráku. Ať si zavolám 
děvčata z Charity, ať uklidí dům (smích). 
Víte, nejdůležitější je zdraví, mít kolem 
sebe dobré lidi a to se pak krásně žije…

Za rozhovor poděkovala Karolína Opat-
řilová, Arcidiecézní charita Olomouc

Všichni v Kristově škole
V neděli 21. října se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskutečnilo 

setkání rodičů seminaristů prvního ročníku s představenými semináře a všemi boho‑
slovci. Prvním bodem programu byla spo‑
lečná mše svatá v  seminární kapli sv.  Cy‑
rila a  Metoděje, kterou celebroval rektor 
semináře P. Pavel Stuška. V úvodu přivítal 
všechny přítomné a  představil vicerektora 
P. Pavla Šupola a spirituála P. Jana Szkande‑
ru, který později pronesl homilii. V ní při‑
podobnil celé setkání ke třídním schůzkám. 
Ovšem s tím rozdílem, že v semináři jsme 
žáci všichni – učiteli nejsou představení, ale 

samotný Kristus. Po mši svaté se asi pade‑
sátka přítomných přesunula na slavnost‑
ní oběd do jídelny semináře, kde prváky 
s  jejich rodinami obsluhovali bohoslovci 
z vyšších ročníků. Po obědě následovalo 
krátké slovo jednotlivých představených 
a další program byl již individuální. 

 Josef Kvapilík
bohoslovec 1. ročníku

Připravení bohoslovci
V neděli 11. listopadu 2018 v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje řekli veřejně své: 

„Jsem připraven,“ bohoslovci 3. ročníku Josef Biernát ze Suché Loze, Jan Kříž z Blížkovic 
a Karel Honka z Opavy a byli tak otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem přijati 
mezi kandidáty kněžství a  jáhenství. Při této slavnosti přijal z rukou otce arcibiskupa 
také službu lektora bohoslovec Lukáš Gelnar. Slavnosti se účastnili také příbuzní a ro‑
diny bohoslovců 3. ročníku. Po slavnostní mši svaté následoval společný oběd v boho‑
slovecké jídelně.

Svatý papež Pavel VI. v apoštolském listě Ad pascendum píše: „V obřadu přijetí mezi 
kandidáty jáhenství a kněžství kandidát veřejně projeví vůli obětovat se vykonáváním 
této služby Bohu a církvi a také veřejně vyjádři vůli přijmout svátostné svěcení (duchov‑
ní zasnoubení).“ Je to tedy veřejné vyjádření rozhodnutí pokračovat v nastoupené cestě 
ke kněžství a  zároveň také symbol, že jsou kandidáti přijati církví, která souhlasí, že 
budou jednou vysvěceni na kněze, nebude ‑li shledána žádná závažná překážka.

Pamatujme proto, prosím, na tyto bohoslovce i nadále ve svých modlitbách!
 Václav Slivka

bohoslovec 1. ročníku
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Poděkování
Chvála Kristu, a to především! Chval‑

me a děkujme Pánu za všechna dobrodi‑
ní, která nám sesílá. Jedním z nich je také 
nové Komunitní centrum ve Vizovicích. 
Jeho výstavba proběhla bez výraznějších 
problémů a v rychlém čase, a tak už nyní 
můžeme poskytovat zázemí pro aktivity 
naší farnosti, děkanátu i  různých regio‑
nálních sociálních služeb. Pánu děkujeme 
v modlitbách; na tomto místě však chce‑
me za vynaložené úsilí a finanční pomoc 
poděkovat lidem a  organizacím, kteří se 
o celý projekt komunitního centra posta‑
rali a dále starají.

V  oblasti finanční pomoci bychom 
rádi poděkovali Evropské unii  – kon‑
krétně Evropskému fondu pro regionální 
rozvoj, který v  rámci programu IROP  – 
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek 
života obyvatel regionů poskytl dotaci 
převyšující 13 milionů Kč, dále Městu 
Vizovice a  Arcibiskupství olomoucké‑
mu. V  oblasti administrativní a  jiné pří‑
pravy děkujeme projektantům z  LP pro‑
jekce,  s.  r. o., a  Ing. Marii Ponížilové. Za 
samotnou realizaci stavby děkujeme Zlín‑
ským stavbám, a. s.

Obrovské díky však patří P.  Mgr.  Jo‑
sefu Rosenbergovi, dnes již přerovskému 
faráři a děkanovi. Výčet všech činností, za 
které bychom chtěli otci Josefovi poděko‑
vat, by byl dlouhý, dovolte tedy na závěr 
jen krátké a osobní zamyšlení.

Po celém světě se lidé právem obávají 
rychlých a prudkých větrů, které ničí jejich 
domy a  životy. My ve Vizovicích však už 
víme, že někdy ten správný „vítr“ může uvést 
věci do pohybu, začít stavět a pomáhat.

Za farníky z Vizovic, Bratřejova a  Ja‑
senné  Martin Jandl

Biskup Antonín Basler udělil svátost biřmování  
studentům Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

V pátek 26. října se kostel sv. Mořice v Kroměříži zaplnil studenty, rodiči, příbuznými 
a přáteli biřmovanců, kteří z rukou otce biskupa Antonína Baslera přijali svátost biřmo‑
vání. Slavnostní bohoslužbu doprovodila svým zpěvem schola, pozvání ke společnému 
slavení mše svaté také přijalo mnoho kněží z farností biřmovanců. Otec biskup ve své 
promluvě zmínil důležitost nechat se vést Duchem Svatým a naslouchat jeho vnuknu‑
tím. Poděkoval biř‑
movancům za osobní 
svědectví jejich vztahu 
s Bohem a také za zku‑
šenosti prožité během 
přípravy, o  které se 
podělili ve svých do‑
pisech.

Studenti s  přípra‑
vou na přijetí této svá‑
tosti začali již na podzim minulého roku úvodním víkendovým setkáním v Rajnochovi‑
cích. Následovaly společné katecheze, práce ve skupinkách, duchovní obnova v Hutisku 
a  také další duchovní aktivity v adventní a postní době. Během letních prázdnin byli 
biřmovanci zapojení do aktivit zaměřených na službu druhým a také se účastnili různo‑
rodých akcí, které měly přispět k růstu jejich víry a upevňování vztahu s Bohem. Přípra‑
vu završila víkendová duchovní obnova s P. Jiřím Šůstkem v Rajnochovicích. Velký dík 
patří řeholním sestrám z obou kroměřížských klášterů, které byly osobně s jednotlivými 
biřmovanci v kontaktu a po celou dobu přípravy je doprovázely svými modlitbami.

Církev se rozrostla o  čtyřicet pět dospělých křesťanů, kteří se svobodně rozhodli 
potvrdit svou již započatou cestu k Bohu. Prostřednictvím obdržených darů Ducha Sva‑
tého mají růst ve víře, v lásce a službě druhým.  Ing. Marie Kvapilíková

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Duchovní cvičení pro trvalé jáhny  
vedl olomoucký arcibiskup

Ve dnech 2. až 4. listopadu se na Svatém Hostýně konala rekolekce pro trvalé jáh‑
ny olomoucké arcidiecéze, kandidáty trvalého jáhenství a pro zájemce o formaci a pro 
jejich manželky a dětí. Trvalé jáhny při rekolekce provázel svým slovem olomoucký ar‑
cibiskup Jan Graubner, jejich manželky MUDr. Jitka Krausová a dětem se o pestrý pro‑
gram postarala Anežka Hájková. O organizaci se postarali rektor kněžského semináře 
P. Pavel Stuška a vedoucí oddělení pro trvalé jáhny jáhen Jiří Kočenda.

Tématem rekolekce byla „Eucharistie“. Ve svých přednáškách otec arcibiskup zdů‑
raznil, že eucharistie je zpřítomnění kalvarské oběti Ježíše Krista, že jsme Ježíšem Kris‑

tem zváni na hostinu a máme toto po‑
zvání využívat a přijímat Ježíše Krista 
v  eucharistii. A  posilněni eucharistií 
máme hlásat radostnou zvěst o  Ježíši 
Kristu.

Také MUDr.  Krausová ve svých 
přednáškách pro ženy mluvila o  eu‑
charistii. Její přednášky se týkaly lás‑
ky, kterou dostáváme prostřednictvím 
Nejsvětější Trojice. Tuto lásku dostá‑
váme, p0řijímáme, sdílíme vzájemně 
a  také dáváme dál. Skrze eucharistii 
se stáváme součástí jednoho Kristova 
těla.

Na závěr rekolekce udělil otec arcibiskup při nedělní mši svaté v bazilice na Svatém 
Hostýně dvěma kandidátům trvalého jáhenství službu akolyty.

Velmi si ceníme toho, že si otec arcibiskup udělal na nás čas ve svém nabitém pro‑
gramu a byl po celou dobu rekolekce k dispozici všem, kdo o to projevil zájem.

 Ivana a Josef Pospíšilíkovi
Holešov

Snímek Ivo Buráň

HL A SY A OHL A SY
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Čtvrt století církevní školy ve Zlíně
Dnes, když se ohlédneme do doby, kdy vznikala církevní škola ve Zlíně, musíme jen 

potvrdit staré pravidlo našich předků: Člověče, přičiň se a Pán Bůh ti pomůže. Jenom 
díky nadšení malé skupinky rodičů a jejich nasazení pro správnou věc vzniklo dílo, které 
dnes můžeme opravdu nazvat dílem Božím. Z jedné „pokusné“ třídy vyrostl ve městě 
respektovaný subjekt, který žije svým životem, ale s pevným zakotvením v církvi a plně 
zastávající křesťanské 
hodnoty. Po 25 letech 
činnosti dnes školu 
navštěvují již děti dětí, 
které ji absolvovaly. Je 
to potvrzením vztahu 
ke škole a  svědčí to 
nejen o  prozíravosti 
těch prvních hrdinů, 
ale i  o  dobré práci 
všech minulých i sou‑
časných pedagogů. Je 
to oáza s živou vodou 
uprostřed suchopáru 
dnešní vyprahlé spo‑
lečnosti.

Od roku 2011 má škola též mateřskou školu pod jednou střechou, což je výhodou 
pro vícedětné rodiny i pro školu, protože je to přirozené „semeniště“ budoucích žáčků. 
Duchovní péči nejen dětí, ale i všech pracovníků školy zajišťují bratři salesiáni, do jejichž 
farnosti škola územně patří (pravidelné zpovídání ve škole, sloužení mší svatých pro 
zaměstnance školy i pro celou školu, poutě aj.).

Oslavy čtvrtstoletí školy byly zahájeny 12. listopadu dopoledne slavnostní mší sva‑
tou celebrovanou olomouckým pomocným biskupem Mons. Antonínem Baslerem 
spolu s dalšími devíti kněžími v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních 
Svazích. Srdce dětí si otec biskup získal, když během homilie se chopil kytary a s dětmi 
si zazpíval. Srdce všech si získal však především tím, že zůstal i na odpolední školní aka‑
demii, která se konala v Městském divadle. Gejzír scének, tanečků a zpěvů dětí tryskal 
do přeplněného hlediště radost a pocity sounáležitosti k jedné velké rodině – k církvi.

 Mgr. Petr Mach
Církevní základní a mateřská škola ve Zlíně

Co dělá škola pro demokracii?
Letos v květnu se žákovský parlament Základní školy Salvátor z Valašského Meziříčí 

přihlásil do celorepublikového projektu „Co dělá škola pro demokracii?“ se svou akcí 
„Lampionový průvod se svatým Martinem“. Tento počin zaujal porotu natolik, že byl 

vybrán do TOP 10 ze všech při‑
hlášených škol. Pro žáky to zna‑
menalo ještě práci navíc: natočit 
během října  2018 krátké video 
s  maximální délkou 80 vteřin 
o své práci a taky o tom projektu. 
Parlamenťáci dali hlavy dohro‑
mady, aby sepsali scénář a  do‑
mluvili si vše potřebné. Během 
prvních listopadových dnů mohl 
každý ve veřejném hlasování na 
internetu poslat svůj hlas tomu 
projektu z  TOP 10, který se mu 
nejvíc líbil. Veřejnost nás podpo‑
řila a  my jsme uspěli. Z  desítky 

nejlepších totiž jen osm mohlo postoupit ještě dál – na návštěvu Senátu Parlamentu 
České republiky. Skončili jsme na postupovém místě a vydali jsme se do našeho hlav‑
ního města. V úterý 13.  listopadu jsme vycestovali do Prahy prezentovat svůj projekt 
před ostatními žákovskými parlamenty z celé ČR. Prezentace žáků ZŠ Salvátor zaujala 
odbornou porotu a po hlasování všech účastníků jsme se umístili na 6. místě. Odměnou 
pro všechny byla prohlídka prostor Senátu a jeho zákoutí a fotografování se známými 
osobnostmi. Děti odjížděly z Prahy plné dojmů a nadšení.

  Marie Čtvrtníčková, Magda Krupová
ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí

Ve Vsetíně vzpomínali  
na padlé

Za konec první světové války se po‑
kládá a ve světě oslavuje 11. listopad 1918, 
kdy od 11 hodin zavládlo na všech fron‑
tách příměří, podepsané téhož dne ráno 
ve štábním vagóně v  Compiègne. Tuto 
událost si v neděli 11. listopadu 2018 při‑
pomněli také věřící ve Vsetíně.

Německou generalitu při podpisu pří‑
měří zastupoval Matthias Erzberger a do‑
hodová vojska vrchní velitel, francouzský 
maršál Ferdinand Foche, který byl horli‑
vým a přesvědčeným katolíkem. Formál‑
ním zakončením války pak byla pařížská 
mírová konference v roce 1919.

Válka vedle milionů mrtvých zane‑
chala zbídačené národy, sirotky a  vdovy. 
Mnohé pak vzaly osud do svých rukou 
a překreslily mapu Evropy. V této nesmy‑
slné válce padlo také 70 mužů ze Vsetí‑
na a mezi nimi také berní úředník Vilém 
Wilkonski, který zahynul na podzim roku 
1914 na ruské frontě. Jeho neteř, paní Ka‑
rin Lažová, nás požádala, zda bychom na 
vsetínské muže padlé na frontách první 
světové války nevzpomněli právě v neděli 
11. listopadu při mši svaté.

Proto symbolicky v  čase 11.11, kdy 
před sto lety nastal faktický mír, bylo při 
bohoslužbě čteno všech 70 jmen padlých 
vsetínských občanů, přičemž děti za kaž‑
dého z nich přinesly před oltář zapálenou 
svíčku. Paní Lažová poté přečetla dopis 
zaslaný z  fronty blíže neurčeným setní‑
kem manželce pana Wilkonského.

 P. František Král
farář Vsetín

Naše první skautská  
duchovní obnova

O víkendu od 23. do 25. listopadu se 
uskutečnila naše první skautská duchovní 
obnova. Tento společný čas jsme strávili 
v Charvátech u Olomouce. Duchovně nás 
provázel P. Petr Káňa, školní kaplan Arci‑
biskupského gymnázia v Kroměříži.

V tomto předadventním čase jsme se 
zastavili ve svých životech a ohlédli se za 
věcmi povedenými i nepovedenými, pro‑
hloubili svou důvěru v Boha, zamysleli se 
nad hodnotami ve světě a ponořili se do 
modlitby. Navštívil nás také P. Jan Berka, 
se kterým jsme se zamysleli nad naším 
vztahem k Bohu jako k Otci a spojili si jej 
se vztahy, které nás provázejí a ovlivňují 
celý život, hlavně těmi rodinnými. Krás‑
ným momentem byla také závěrečná ado‑
race, kdy jsme každý Bohu předložili své 
nejniternější touhy a zranění.

Myslím, že každého z nás tento víkend 
nějak zasáhl a posunul. Již teď po klad‑
ných ohlasech připravujeme postní du‑
chovní obnovu.  Michaela Hanušová

Zlín
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PROSINEC 2018 – LEDEN 2019
1. 1. úterý
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Matky Boží Panny 

Marie • arcibiskup Jan Graubner
3. 1. čtvrtek
 17.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

mše svatá s udělením akolytátu • arcibiskup Jan Graubner
6. 1. neděle až 12. 1. sobota
 Svatý Hostýn – exercicie pro sekci pro mládež České  

biskupské konference • biskup Josef Nuzík
6. 1. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zjevení Páně •  

arcibiskup Jan Graubner
15. 1. úterý
 Praha – Stálá rada České biskupské konference • arcibiskup 

Jan Graubner
20. 1. neděle
 10.00 hod. • Velehrad – mše svatá za jednotu křesťanů • 

biskup Josef Nuzík
29. 1. úterý až 31. 1. čtvrtek
 Praha – Plenární zasedání České biskupské konference • 

arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler a biskup 
Josef Nuzík

23. 12. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a předávání Bet‑

lémského světla • arcibiskup Jan Graubner
24. 12. pondělí
 15.00 hod. • Olomouc – Svatý Michal – vánoční mše svatá 

pro děti • biskup Josef Nuzík
 21.00 hod. • Olomouc – dóm – půlnoční mše svatá •  

arcibiskup Jan Graubner
 24.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – půlnoční mše 

svatá • biskup Antonín Basler
25. 12. úterý
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Narození Páně • 

arcibiskup Jan Graubner
26. 12. středa
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – svátek sv. Štěpána, prvomu‑

čedníka • biskup Antonín Basler
27. 12. čtvrtek
 12.30 hod. • Olomouc – rezidence – vánoční oběd pro lidi 

bez domova • biskup Josef Nuzík
29. 12. sobota
 10.00 hod. • Prostějov – Svatý Kříž – žehnání tříkrálovým 

koledníkům • biskup Josef Nuzík
30.12. neděle
 10.15 hod. • Luhačovice – mše svatá a žehnání sousoší Sva‑

té Rodiny • arcibiskup Jan Graubner
31. 12. pondělí
 23.45 hod. • Svatý Hostýn – Te Deum a mše svatá na závěr 

občanského roku • arcibiskup Jan Graubner
Uzavřeno k 5. 12. 2018

Změna programu vyhrazena


