OLDIN
OLOMOUCKÝ ARCIDIECÉZN
Í I N F• 4O /R2019
M Á T O R1

Arcibiskupství olomoucké • Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc • www.ado.cz

ROČNÍK 29 • DUBEN 2019 • ČÍSLO

4

2

OLDIN • 4 / 2019

VZPOMÍNKOVÉ OSLAVY SV. CYRILA V ŘÍMĚ

Papež přijal na audienci delegaci poslanců
z České republiky a Slovenské republiky

Snímky Antonín Basler

Papež František přijal ve Vatikánu 22. března 2019 na
audienci delegaci poslanců
z ČR a SR u příležitosti 1150.
výročí smrti sv. Cyrila. Kromě předsedy Sněmovny Radka Vondráčka a předsedy slovenské Národní rady Andreje
Danka se audience zúčastnili
také biskupové Ladislav Hučko a Antonín Basler z ČR
a bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský
společně s eparchou Peterem
Rusnákem.
 (čbk)

Promluva papeže Františka při audienci
delegací poslanců z ČR a SR a našich biskupů
ve Vatikánu 22. března 2019
Ctihodné dámy a pánové!
Jsem rád, že vás mohu přivítat při pří‑
ležitosti 1150. výročí smrti sv. Cyrila,
jehož mise, kterou uskutečnil společně
se sv. Metodějem, nesmazatelně ovlivnila
historii, umění a kulturu vašich zemí. Toto
významné výročí je příznivou příležitostí
k prohloubení duchovního a kulturního bohatství zděděného od soluňských
bratří a je vaším morálním dědictvím, jež
má být chráněno a stále více doceňováno.
Vaše historie nás učí, že křesťanství bylo
vždy zdrojem naděje a oživující síly, ze‑
jména v těch nejtemnějších a nejtěžších
obdobích.
Překlad Bible do staroslověnštiny byl
darem jak pro náboženský život, tak i pro
kulturní rozvoj vašich zemí. Svatí Cyril
a Metoděj přinesli kromě přímého pří‑
stupu k Písmu svatému v místním jazyce
také slovanskou abecedu tzv. hlaholici.
Proto jejich biblicko‑křesťanské poselství
přispělo ke vzniku právního státu jak
ve vašich zemích, tak i v okolních zemích.
Pro křesťanství, šířené díky kázání a slave‑
ní liturgie, toto znamenalo pro vaši spo‑
lečnost epochální zlom.
Rozsáhlé evangelizační dílo, realizo‑
vané s apoštolskou horlivostí sv. Cyrila

a jeho svatého bratra ve vašich zemích,
představuje vzor inkulturace, který je
ve svých základních prvcích stále platný.
Evangelium ve skutečnosti neoslabu‑
je to, co je v různých místních kulturách
autentické, ale pomáhá lidem a společenstvím rozpoznat a realizovat dobro,
pravdu a krásu. Takže jako představitelé
lidu a institucí jste povoláni, abyste znovu objevili vnitřní pouto, které existuje
mezi Evangeliem a vaší kulturní identitou, znovu docenili vaše křesťanské kořeny, abyste budovali společnost, ve které
budete moci uplatňovat vzájemné přijetí
a vzájemnou solidaritu. Svatý Cyril doká‑
zal propojovat vztahy založené na poznání
a srdečnosti mezi národy, stal se pojítkem
mezi rozdílnými kulturami a církevními
tradicemi.
Přeji si, aby tak významné duchov‑
ní a kulturní dědictví vzbudilo ve vašich
spoluobčanech touhu po setkání a otevřenosti vůči druhým. Jedná se o to, aby‑
chom uměli žít společně v rozdílnosti
prostřednictvím dialogu, vzájemného
sdílení, abychom stavěli mosty a odstra‑
ňovali bariéry nedůvěry a předsudků.
Těmito postoji se stáváme svědky solida‑
rity a tvůrci pokoje. Přeji vám, abyste pro‑
střednictvím této důležité veřejné funkce

byli každý den protagonisty bratrství,
jasnými a bezúhonnými propagátory
všeobecného dobra, abyste nabízeli na‑
ději těm, kteří vás zvolili pro tak velmi
zodpovědné úkoly.
Panna Maria, tak velmi uctívaná ve
vaší zemi, ať vám pomáhá svojí mateřskou
ochranou. Prosím vás, modlete se za mě,
a ze srdce vyprošuji Pánovo požehnání
pro vaše země a všechny vaše záměry
směřující k dobru a pokroku.
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L I S T Z K A L E N DÁ Ř E
Duben 2019
2. duben – Mezinárodní den dětské knihy – výročí narození H. Ch. Andersena
v roce 1805
6. 4. 1974 zemřel v Litoměřicích Štěpán Trochta, rodák z Francovy Lhoty, kardi‑
nál, litoměřický biskup v letech 1947 až 1974 (45 let)
13. 4. 1869 se narodil v Bílovicích u Prostějova Jan Stavěl, světící biskup olomoucký
(150 let)
16. 4. 1927 se narodil emeritní papež Benedikt XVI. (92. narozeniny)
18. 4. – Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel – vyhlášen na
zasedání UNESCO v roce 1983
28. 4. 1969 byl papežem Pavlem VI. jmenován kardinálem „in pectore“ litoměřický
biskup Štěpán Trochta (50 let)
 (jpa)

Velikonoční pastýřský list
olomouckého arcibiskupa
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Milé sestry a drazí bratři,
Kristův hrob je prázdný, protože on přemohl
smrt, žije a je přítomen mezi námi.
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I dnes k nám mluví slovy Písma či hlasem svědo‑
mí v tichu srdce.
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Přichází k nám v bratřích a sestrách, kteří po‑
třebují náš čas či pomoc, a čeká, že jej v nich
poznáme.

Redakce
Biskupské nám. 2
771 01 Olomouc
tel. 587 405 223
e‑mail: pala.josef@volny.cz
internet: http://www.ado.cz

Čeká ve svatostánku našich chrámů, aby nám na‑
slouchal.
Zve nás k eucharistickému stolu, aby nás vtáhl do
společenství.

Registrace MK ČR
evidenční číslo: E 23285
Šéfredaktor
PhDr. Josef Pala

Sytí nás svým tělem, abychom nezemdleli na
životní cestě.
Dává nám zakusit svou přítomnost, když nezišt‑
ně milujeme.

Snímek Dominik Novák / Člověk a víra

Buduje ve světě Boží království skrze nás, když žijeme jeho slovo.
Dokonce se zjevuje uprostřed nás, když se shromažďujeme v jeho jménu.
Projevuje lidem svou lásku, když v jeho jménu sloužíme potřebným.
Hlásá světu evangelium, když o něm vydáváme svědectví.
Věrně nás provází životem a ujišťuje nás: Nebojte se, já jsem s vámi po všechny dny až
do konce světa.
Skuteční křesťané jsou velikonoční lidé. Každému z vás proto přeji pravou velikonoční
radost z osobního setkávání se Zmrtvýchvstalým, z jeho přítomnosti, ba i z jeho půso‑
bení skrze vás.
Velikonoční lidé jsou nositeli naděje pro svět. Buďme si vědomi svého poslání a zodpo‑
vědnosti. Svým důvěrným životem se Zmrtvýchvstalým dávejme lidem ve svém okolí
příležitost poznat Zmrtvýchvstalého a setkat se s ním v nás.
Děkuji Vám za společné úsilí a všem ze srdce žehnám
arcibiskup Jan

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným
a věcným.
Redakce nevrací nevyžádané rukopisy.
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A K T UA L I T Y
V čele teologické
fakulty zůstává
profesor Peter Tavel

Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel,
Ph.D., se 25. února 2019 stal staronov ým děkanem Cyrilometodějské
teologické fakulty Univerzity Palackého (CMTF UP) v Olomouci.
Během inaugurace v arcibiskupském
paláci převzal děkanský dekret z ru‑
kou rektora univerzity Jaroslava Millera.
P. Tavel byl opětovně zvolen do funkce
Akademickým senátem CMTF UP už loni
v dubnu, souhlas mu následně udělila i va‑
tikánská Kongregace pro katolickou vý‑
chovu v Římě. V čele fakulty stojí sloven‑
ský římskokatolický kněz od roku 2014.

 (jpa)

Národní pouť do Říma
k výročí sv. Anežky České

Biskupové českých a moravských
diecézí vyzývají ke společnému putování do Říma. Pouť k 30. výročí svatořečení sv. Anežky České se uskuteční ve
dnech 11. až 13. listopadu 2019.
Národní pouť do Říma bude po ná‑
vratu do ČR, stejně jako před 30 lety, po‑
kračovat do svatovítské katedrály v Praze,
kde za přítomnosti papežského legáta,
otce kardinála Dominika a dalších našich
biskupů a kněží bude hlavní bohoslužba
k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České.

 (ado)

Velká rekonstrukce
baziliky
na Svatém Kopečku

Proměna barokní perly Olomouckého kraje, baziliky Navštívení Panny
Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, postupuje podle plánu. Rozsáhlé restaurátorské práce zahájené loni v září
jsou v plném proudu.
Bazilika je uvnitř celá pod lešením.
Kostel je i během oprav přístupný. Re‑
konstrukce nemá v historii významné
památky obdoby. Veřejnosti je přístupná
bezpečnostními páskami vymezená část
kostela. Lavice jsou posunuty a hlavní ol‑
tář byl již na podzim odvezen do restaurá‑
torské dílny v Praze.
Valnou část prací mají na starosti re‑
staurátoři, kteří obnovují zašlou krásu
sochařské výzdoby, obrazů, podlah, vitrá‑
ží, oltářů a také kazatelny. Rekonstrukce
celého poutního areálu za 114 milionů
korun by měla být hotova do konce letoš‑
ního roku.
 Josef Pala

V Olomouci oslavili dvousté výročí zvolení
arcibiskupa Rudolfa Jana

Mše svatá v katedrále a vzpomínkový obřad v kryptě, ale také koncert v předvečer slavnosti připomněly dvousté výročí zvolení arcivévody Rudolfa Jana
olomouckým arcibiskupem.
Mši svatou v neděli 24. března 2019 dopoledne celebroval arcibiskup Jan
Graubner. Kromě něho byli přítomni také jeho pomocní biskupové Antonín Basler a Josef Nuzík i emeritní pomocný biskup Josef Hrdlička, dále apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo nebo ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz.
Ze zástupců veřejného života pozvání přijal premiér Andrej Babiš, ministr kultury
Antonín Staněk nebo hejtmani Olomouckého a Zlínského kraje Ladislav Okleštěk
a Jiří Čunek.
Arcibiskup Graubner ve své homilii připomenul, že kardinál Rudolf byl dítětem své
doby a jeho kariéra vycházela ze společenského postavení jeho císařské rodiny. „Jako
synovec císaře Josefa II. byl pochopitelně zastáncem osvícenství, ale současně se po‑
stavil do čela polemiky proti povrchnímu pojetí náboženství jako pramenu pouhé vněj‑
ší mravnosti a lidského štěstí. Osobně byl upřímný a zbožný, poctivě dodržoval státní
zákony, ale dovedl se postavit proti svému bratru císaři Františkovi, když zasahoval do
života církve, v teologickém sporu,“ shrnul.
Rudolf Jan byl podle něho společensky otevřený: „Jako hudebník pořádal v paláci
každý týden veřejné koncerty, jako vyučený zahradník založil olomoucké parky, výraz‑
ně podpořil stavbu
divadla, přestavbu
semináře, zařídil
obnovu univerzity,
na níž prosadil češ‑
tinu jako vyučovací
jazyk, podporoval
českou literaturu,
německým semina‑
ristům uložil dob‑
rou znalost češtiny
jako podmínku pů‑
sobení v dvojjazyč‑
né diecézi. Dbal na
řádnou kateche‑
zi ve školách a na
křesťanská cvičení
v neděli odpoled‑
Snímek Dominik Novák / Člověk a víra
ne v kostelích. Přes
výrazné zdravotní potíže udělil přes 60 tisíc biřmování. Řešil úbytek kněžstva a jeho
nedostatečné finanční zajištění. Založil Vítkovické železárny. Bylo vidět, že si své půso‑
biště zamiloval a dal mu své srdce i poslední síly,“ vyjmenoval četné zásluhy arcivévody
Rudolfa Jana a dodal: „Každá doba žádá od biskupů něco jiného, ale vždycky je důležité
plně se nasadit pro Boží království. A tak je naším úkolem nejen důstojně připomenout
významnou osobnost Olomouce. Je třeba dobře číst znamení doby a ptát se, co se oče‑
kává od nás dnes v naší situaci.“
Po skončení mše svaté se v katedrální kryptě uskutečnil krátký vzpomínkový ob‑
řad v místě, kde je v souladu s přáním kardinála Rudolfa Jana uloženo jeho srdce na
znamení lásky a náklonnosti k místu, které považoval za svůj domov. Důstojný rámec
programu dodala také přítomnost gardistů Arcibiskupské knížecí gardy z Kroměříže,
jejichž předchůdci vytvořili při triumfálním vjezdu Rudolfa Jana do Olomouce v roce
1820 čestný špalír v ulicích. Všem obyvatelům Olomouce pak slavnostní událost před
začátkem bohoslužby i po ní zvěstovaly všechny katedrální zvony, a to včetně největšího
zvonu na Moravě. „V roce 1827 jej nechal ve Vídni odlít právě arcibiskup Rudolf Jan,“
uvedl dómský farář P. Ladislav Švirák a dodal: „Již v předvečer výročí zazněly v kryptě
katedrály sv. Václava skladby, jejichž autorem byl sám Rudolf Jan nebo jeho učitel a přítel
Ludwig van Beethoven.“		
 Jiří Gračka
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Setkání moravské provincie na Velehradě
ukázalo radost z kněžství

Na téma „Radost z kněžství“ se ve dnech 25. až 27. února zaměřili účastníci
každoročního setkání kněží a jáhnů moravské církevní provincie. Tři dny v modlitbách a přednáškách tu s nimi prožili také jejich biskupové.
První den setkání zahájila promluva Mons. Vojtěcha Šímy o „skromné hrdosti ze
služby Bohu a lidem“. Hlavním bodem pondělního programu pak byla přednáška „Ideo‑
logie gender a netušené zdroje katolické teologie“, se kterou vystoupil P. Jan Balík.
„Ukázal při ní, že tímto tématem se do hloubky zabýval papež svatý Jan Pavel II. ve
své Teologii těla, kde píše o kráse a hloubce stvoření člověka jako muže a ženy k obrazu
samotného Boha, Nejsvětější Trojice. Poukázal také na nebezpečí genderové ideologie,
jejíž důsledky těžce ohrožují rodinu jako základ společnosti a církve stejně jako výcho‑
vu dětí a mladé generace. Upozornil, že kromě statečného vyznávání víry je také třeba
sledovat svět kolem nás a pracovat
pro dobro celé společnosti,“ shrnul
obsah biskup Antonín Basler.
Úterní program zahájila před‑
náška věnovaná problematice sexu‑
álního zneužívání dětí obecně a také
v církevním kontextu. Vystoupili
s ní dva odborníci věnující se pomo‑
ci obětem, P. Marek František Drá‑
bek, OPraem., a sestra Theresien
Bartoňová, SMCB.
„Po nich se svým svědectvím
vystoupil také člověk, který se kdysi
sám stal obětí zneužívání. Je velice
dobré, že tuto přednášku mohli účastníci vyslechnout, a setkání s odborníky na pomoc
obětem i s jednou z obětí vzbudilo mezi kněžími veliký zájem,“ zhodnotil biskup Josef
Nuzík.
V úterý odpoledne se pak duchovní seznámili i s tématem „Nezájem o víru v ČR
a jak na něj odpovídat“ v podání P. Josefa Prokeše z českobudějovické diecéze. „Letos
v říjnu budeme prožívat misijní měsíc, na který je třeba se dobře připravit. Josef Pro‑
keš nám ukázal výsledky průzkumu, podle kterého je česká společnost otevřená hlásání
evangelia, a upozornil také na to, že se tu otevírá obrovské pole pro laiky: právě oni se
s lidmi setkávají tváří v tvář a v jejich přirozeném prostředí, zatímco vůči knězi mohou
mnozí cítit bariéru,“ shrnul prezentaci biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas.

 Jiří Gračka

Češi a Slováci společně oslavili v Římě
1150. výročí smrti sv. Cyrila

V bazilice sv. Klimenta nedaleko Kolosea byl v roce 869 pochován sv. Cyril.
1150. výročí jeho smrti přivedlo do Říma nejvyšší představitele českého a slovenského parlamentu, kteří se 21. března 2019 zúčastnili slavnostní mše v bazilice nad
jeho hrobem.
Předseda Poslanecké sněmovny ČR Radek
Vondráček a předseda Národní rady SR Andrej
Danko zamířili nejprve do Baziliky sv. Klimen‑
ta, jejíž dějiny, doložené několika patry archeo‑
logických vykopávek v podzemí, sahají do nej‑
starších křesťanských dob Věčného města.
V horní bazilice sloužil mši svatou předseda
Slovenské biskupské konference, bratislavský
arcibiskup Stanislav Zvolenský. Koncelebroval
Snímek Jozef Bartkovjak
s ním arcibiskup Cyril Vasil’, který je sekretá‑
řem vatikánské Kongregace pro východní církve, olomoucký pomocný biskup Antonín
Basler, bratislavský řeckokatolický eparcha Peter Rusnák a pražský řeckokatolický exar‑
cha Ladislav Hučko, dále rektoři papežských kolejí obou národů Roman Czudek a Pavol
Zvara a mnoho dalších českých a slovenských kněží působících v Římě. Liturgii dopro‑
vázela schóla Papežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda.
Po skončení mše pokračovala slavnost procesím za zpěvu litanií k Cyrilovu hrobu
v podzemní bazilice z konce 5. století, kde zazněly modlitby českých a slovenských bis‑
kupů. Hluboce symbolickou a dojemnou chvílí byl zpěv obou národních hymen, které
společně zazpívalo celé shromáždění.		
 (čbk)
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Práce na sochách sv. Cyrila
a Metoděje pro Velehrad
se blíží k závěru

Poslední údery dláta čekají v nadcházejících týdnech kamenné bloky, ze
kterých se v dílně kameníka Jana Leitgeba v Blansku rodí postavy sv. Cyrila
a Metoděje. A do závěrečné fáze vstupuje také sbírka, která byla na pořízení
díla určeného pro vstupní bránu velehradského poutního areálu vyhlášena.
Výroba uměleckého díla, jehož návrh
vybrala komise složená z odborníků na
výtvarné umění, sochařů, památkářů i zá‑
stupců arcibiskupství a Matice velehrad‑
ské ve veřejné soutěži před dvěma lety,
se pomalu chýlí ke konci. „Obě sochy se
momentálně nacházejí v hrubém stavu
a čeká nás dotažení finální podoby, při
kterém oba věrozvěstové dostanou své vý‑
sledné rysy,“ říká Vladimír Matoušek, je‑
den ze dvou autorů, a dodává: „Souběžně
s tím se připravují také kamenné plotny,
které budou sloužit jako podstavce soch.
Na vstupní pilíře velehradského areálu
bychom tyto podstavce chtěli připevnit
během dubna.“
Instalace soch samotných je pak plá‑
nována na červen – tak, aby jejich krásu
mohli obdivovat poutníci během Dnů lidí
dobré vůle, letos navíc spojených s při‑
pomínkou 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila.
„Díky výročí je letošní pouť o to význam‑
nější, proto je dobře, že ji budeme moci
oslavit už s novými sochami,“ říká předse‑
da Matice velehradské Mons. Jan Peňáz.
Financování projektu má podpořit
veřejná sbírka, kterou za tímto účelem
vyhlásilo Arcibiskupství olomoucké. „Ná‑
klady na dílo jsou vyčísleny na 688 500 Kč.
V současné době se na sbírkovém kontě
sešlo přes 569 tisíc Kč, do celkové část‑
ky tak zbývá vybrat necelých 118 tisíc,“
upřesňuje koordinátor sbírky Martin
Kučera z arcibiskupství.
 Jiří Gračka

Biskupové na exerciciích
ve Svaté zemi

Čeští a moravští biskupové pobývali
ve dnech 11. až 20. března 2019 na du‑
chovních cvičeních ve Svaté zemi.  (čbk)

Snímek Martin David
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Velikonoce a příprava
Božího slova v liturgii

Velikonoce se blíží a s nimi i množství liturgických textů, které vyžadují
pečlivější přípravu. Webové stránky
KulturaSlova.cz proto i letos nabízejí
všechna velikonoční čtení, a to nahrávky spolu s texty.
Stejně jako v předešlých dvou cyklech
je připraven scénář pašijí, dramaturgicky
zpracovaný Martinou Pavlíkovou, a bude
k dispozici také ukázková nahrávka. Le‑
tošní pašije pro Květnou neděli se čtou
podle sv. Lukáše a o Velkém pátku jako
vždy podle sv. Jana. Ti, kteří hledají scénář,
podle kterého by mohli příběh o umučení
Krista předčítat, najdou jednu z možností
právě na stránkách: www.kulturaslova.cz.
Pašije podle sv. Lukáše jsou rozděleny
do čtyř hlasů, podle sv. Jana do tří hlasů.
Toto rozdělení nemá za úkol text zdra‑
matizovat. Jde mu o jasné, srozumitelné
a přehledné vyprávění, kterému by po‑
sluchač s chutí naslouchal. Znamená to,
že všichni interpreti jsou vlastně zároveň
vypravěči: jeden čte vše, co se týká osoby
Ježíše, další tlumočí slova učedníků a třetí
všechno ostatní. U pašijí podle sv. Lukáše
se ukázalo, že bude potřeba čtyř interpre‑
tů, pro texty týkající se 1. Ježíše, 2. učední‑
ků, 3. lidu, 4. mocných a mučitelů Ježíše.
Toto rozdělení má být inspirací a na‑
bízí další z možností, jak předčítat pašije
tam, kde není možnost pěveckého ztvár‑
nění a kde není ani dostatek interpretů.
Tento počin je tedy i jakýmsi „nakopnu‑
tím“ k tomu, aby se ve farnostech začaly
pašije připravovat včas a věnovala se jim
potřebná a pečlivá příprava v rámci mož‑
ností každé jedné farnosti. Dále budou na
webu k dispozici texty a nahrávky pro po‑
slech všech čtení z velikonoční vigilie.
Webové stránky KulturaSlova.cz na‑
bízejí již třetím rokem, letos tedy pro
cyklus C, nahrávky a texty všech čtení
z nedělní liturgie, u kterých jsou odkazy
na komentáře Českého katolického bib‑
lického díla. Kromě čtení jsou zde i žal‑
my a odkazy na nahrávky jejich zpěvů
pod vedením P. Josefa Olejníka. S veš‑
kerými dotazy či s prosbou o pomoc je
možno se obracet na Martinu Pavlíkovou
(e-mail: pavlikova.martina@ado.cz, tel.
587 405 402, www.kulturaslova.cz).

 Martina Pavlíková

Zemřel P. Milan Badal
Ve věku 62 let zemřel 24. března 2019
dominikánský kněz P. Milan Badal, osobní
tajemník kardinála Dominika Duky, který
v letech 1996 až 2003 působil jako šéfre‑
daktor Katolického týdeníku.
 (jpa)

ZPRAVODAJSTVÍ

Na Svatém Kopečku se před sto lety mluvilo italsky

Před sto lety se pro desítky Italů (především ženy, děti a starci, bojeschopní
muži byli na frontě) stal Svatý Kopeček a některé okolní obce (Radíkov, Dolany,
Véska) neplánovaným domovem. Větší počet italských vystěhovalců byl přijat také
v Olomouci. Po vyhlášení první světové války byli evakuováni z okolí jihotyrolského Tridentu.
Před odchodem z domova počítali s tím, že odjíždějí jen na několik týdnů. Nakonec
ale zůstali téměř čtyři roky. Jejich útrapy kromě válečné bídy ztěžovala také epidemie
spály a později černých neštovic.
Některým z ubytovaných Italů se Svatý Kopeček stal domovem posledním. Zemřel
zde kupříkladu profesor a kněz Giuseppe Segata. Ten během svého pobytu na Svatém
Kopečku denně vyslechl a duchovně posílil mnohé krajany, za necelý rok ho ovšem sko‑
lila těžká nemoc. Po válce byly jeho ostatky převezeny do vlasti. Oporou italským oby‑
vatelům byli také další kněží, kteří je z domova doprovázeli.
Zatímco v Itálii se dodnes na pomoc našich předků s vděčností vzpomíná, v našem
kraji bude toto téma připomenuto o letošním prvním květnovém víkendu poprvé, a to
výstavou, přednáškami, koncertem, prezentací italské kultury a odhalením pamětní des‑
ky na Svatém Kopečku. Podrobný program celé akce je na straně 8.
Akce se koná pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, pri‑
mátora Olomouce Miroslava Žbánka, italského velvyslance Francesca Saveria Nisia,
rektora UP Olomouc Jaroslava Millera. Organizují Statutární město Olomouc, Římsko‑
katolická farnost Svatý Kopeček a Společnost přátel Itálie, pobočný spolek Olomouc.
Spolupracuje Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek.

 Martin Kučera, Jana Krejčová

Zemřela katechetka Marta Krajčová

Na třetí nedělí postní 24. března 2019 zemřela katechetka PaedDr. Mgr. Marta
Krajčová ze Zlína‑Štípy. Odešla po dlouhé nemoci ve věku 50 let.
Většina z těch, kteří paní Krajčovou znali, si ji nejspíše spojí s její dlouholetou ka‑
techetickou činností na řadě míst arcidiecéze. Jako katechetka a učitelka náboženství
působila ve třech našich děkanátech (Vizovice, Zlín a Vsetín), za svou praxi prošla ce‑
lou řadou farností (např. Štípa, Slušovice, Trnava, Hošťálková, Pržno, Březnice nebo
Zlín) a vychovávala tak několik generací dětí k lásce k Pánu Bohu i lidem kolem sebe.
V oblasti katechetické praxe byla velmi činorodá. Kromě vyučování náboženství pořáda‑
la také mimoškolní akce pro věřící děti, např. nej‑
různější výlety a letní tábory. Byla také účastnicí
akcí pořádaných olomouckým katechetickým
centrem a rovněž děkanátních setkání katechetů.
Patřila také k pravidelným dopisovatelům OLDINu;
její poslední příspěvek vyšel v listopadovém čísle
loňského roku a referoval o cestě společenství dětí
z Veselé u Zlína do Prahy, v den svátku sv. Václava
(na snímku).
Děkujeme paní Krajčové za všechno její úsilí,
oběti a práci ve prospěch svěřených dětí a farnos‑
tí, v nichž působila, a věříme, že jí milosrdný Pán
odplatí vše dobré, co v životě vykonala.

 Martina Orlovská

Olomoucký penzion Tõde se stal stavbou roku 2018

Olomoucký penzion Tõde, který je spravovaný Kongregací Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi, vyhrál 25. března soutěž „Stavba roku 2018 olomouckého kraje“ v kategorii rekonstrukce měšťanského
domu.
Penzion Tõde se nachází v klidné části historického centra Olomouce v Hrnčířské
ulici a byl otevřen v roce 2018. Spravují ho sestry františkánky Neposkvrněného Početí
Panny Marie, které daly penzionu jméno Tõde, což estonsky znamená pravda. Tento
název tak odkazuje na spojitost se sousední klášterní kavárnou Õde, kde sestry nabízejí
(nejen) estonské speciality, ale povzbuzují návštěvníky také k zamyšlení nad Pravdou.
Nový penzion má 13 jedno až třílůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením,
s celkovou kapacitou 25 lůžek. V sále pro přednášky a konference najdete také malou
společnou kuchyňku. Odpočinout si můžete i v přilehlé zahrádce na hradbách s výhle‑
dem do parku. Do ceny ubytování je zahrnuto WIFI, přístup do kaple s knihovnou sester
a snídaně v sousední kavárně Õde.		
 (čbk)

ZPRAVODAJSTVÍ / NAPSALI JSTE NÁM

V Olomouci vyšel sborník
smutečních zpěvů

Díla různých slohov ých obdob í i r ů zného obsazení jako soubor
skladeb určených pro pohřební liturgii obsahuje publikace „Všechno, co
žijeme s láskou“. Sborník smutečních
písní s texty biskupa Josefa Hrdličky vyšel v Matici cyrilometodějské
v Olomouci.
Vedle upravených děl slavných
klasických autorů (např. F. Schubert,
F. Mendelson
‑ Bartholdy, J. S. Bach,
A. Dvořák. B. Smetana) obsahuje publi‑
kace o 116 stranách také díla současných
autorů (např. Z. Pololáník, F. Macek,
V. Tugendlieb, M. Altrichter, P. Eben,
V. Bleša). Je určen jak pro sbory, tak i pro
sólisty a slouží jako pomůcka pro chrá‑
mové kůry k pozvednutí liturgické úrovně
pohřebních obřadů.
Jednotlivé písně uspořádal a redakčně
připravil Jan Kupka, překlady a textové
úpravy zpracoval biskup Josef Hrdlička
a knihu úvodním slovem opatřil arcibis‑
kup Jan Graubner.
 Jiří Gračka

Sbírání použitých
poštovních známek
Již několik let pomáháme misiím tro‑
chu netradičním způsobem, a to sběrem
použitých poštovních známek, které se
prodávají v Německu na filatelistických
burzách, a výtěžek pomáhá v zemích třetí‑
ho světa. Ve farnosti Valašské Meziříčí se
tyto známky shromažďují, odlepují a čás‑
tečně i třídí a pak odesílají do Hnutí Ro‑
dina v Pardubicích. Na poděkování všem
zasilatelům i těm, kdo obětavě věnují čas
odlepování, třídění a odesílání bude ve
středu 10. dubna 2019 v 6.30 hod. slouže‑
na mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny
Marie ve Valašském Meziříčí.
Známky můžete i nadále posílat na
adresu: Římskokatolická farnost Valaš‑
ské Meziříčí, Křížkovského 8/60, 757 01
Valašské Meziříčí
Kromě pomoci misiím známkami se
žádné další činnosti naše skupina nevěnu‑
je. Moc prosím, nezasílejte nám použité
dioptrické brýle.
 Ludmila Vránová

Přeložení
řeholního domu
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner dal dne 25. 2. 2019 souhlas
k přeložení řeholního domu sester Misij‑
ní kongregace služebnic Ducha Svatého.
Tento řeholní dům už nebude sídlit v Kel‑
či, ale bude mít sídlo od 1. 3. 2019 ve farní
budově v Přerově.
 (aco)
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HLASY A OHLASY
Devadesátiny pana Karla Dýnky

Na Květnou neděli oslaví své životní jubileum dlouholetý regenschori a varhaník
farního kostela sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti pan Karel Dýnka.
Narodil se 14. dubna 1929 v Částkově u Uherského
Hradiště. Vyrůstal v hluboce věřící rodině, která mu dala
neocenitelný vklad do života. Od dětství ho provázela víra
a hudba, což zúročil již při studiu v salesiánském ústavu
ve Fryštáku. V 50. letech, v rámci pronásledování tzv. spo‑
lečensky nespolehlivých osob, byl zařazen do Pomocných
technických praporů, kde strávil tři a půl roku. Po propuš‑
tění se začal věnovat studiu hudby (varhany, dirigování),
stal se regenschorim ve farním kostele v Uherském Hra‑
dišti a založil rodinu. Vyučoval v lidové škole umění, stál
u zrodu Uherskohradišťského dětského sboru, který vedl
20 let, současně byl také sbormistrem Smíšeného pěvecké‑
ho sboru Svatopluk. Udržoval vysokou úroveň kulturního života města, byl organizá‑
torem mnoha koncertů a akcí. Po roce 1989 se vrátil k práci, kterou musel v 70. letech
z existenčních důvodů opustit – na místo regenschoriho farního kostela sv. Františka
Xaverského. Znovu obnovil chrámový sbor a až do září 2016 dennodenně stoupal na
kůr, aby každou bohoslužbu doprovodil svou hrou. Vše dělal za obětavé podpory své
manželky Aničky, s velkou pečlivostí a zodpovědností, s láskou k Bohu a hudbě.
V den svých 90. narozenin, v neděli 14. dubna 2019, poděkuje pan Karel Dýnka
spolu se svými přáteli – hudebníky a zpěváky, dobrému Bohu za dar zdraví a života
Koncertem díků, který se uskuteční v 16 hod. v kostele sv. Františka Xaverského.
Také my děkujeme za to, že se s panem Karlem Dýnkou můžeme stále setkávat
a společně prožívat krásná hudební i duchovní přátelství. Ať ho Pán obdaří svým po‑
žehnáním a dopřeje mu dlouhá léta ve zdraví a spokojenosti!
 Lucie Adamcová
regenschori farního kostela
sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti

Být pravdiví vůči Bohu i sobě

Do postního období vstoupili na Popeleční středu studenti i zaměstnanci Arcibis‑
kupského gymnázia (AG) společnou školní mší svatou v kostele Panny Marie v Kro‑
měříži. Pozvání ke slavení postní liturgie přijal absolvent AG plukovník P. Jaroslav Kni‑
chal, hlavní kaplan Armády České republiky.
V homilii zavzpomínal na léta strávená v gymnáziu a vyzval všechny přítomné ke
snaze o pravdivost vůči sobě i Bohu. Vyzdvihl důležitost být sám sebou a nesnažit se
kopírovat druhé, nechat se inspirovat ve svém životě Ježíšem a žít podle jeho slov, být
originálem a nestávat se karikaturou či kýčem.
V závěru poděkoval školní kaplan
P. Petr Káňa hlavnímu celebrantovi a na‑
bídl všem přítomným konkrétní možnost,
jak prožívat dobu postní. Pro zájemce byly
přichystány malé pytlíčky nebo poklad‑
ničky, kam mohou ukládat uspořené pe‑
níze za sladkosti, nápoje, zábavu. Výtěžek
postní almužny podpoří činnost a provoz
školy v Chacu v Paraguayi.
Postní bohoslužbu doprovodil svým
zpěvem školní sbor AVE pod vedením Mgr. Michaela Korbičky.
Po mši svaté následovala přednáška P. Knichala, v níž seznámil studenty druhých
ročníků s náplní služby vojenského kaplana. Upozornil i na rozdíl mezi službou nábo‑
ženskou (konání obřadů apod.) a službou duchovní, skrze kterou přistupuje ke každé‑
mu vojákovi jako k člověku bez ohledu na vyznání.
První postní víkend na AG patřil duchovní obnově pro studenty a mládež. Reko‑
lekci zaměřenou na téma „Ze smrti k životu“ vedl P. Jan Liška z kyjovského děkanátu.
Účastníci se zamýšleli nad účinky a prožívání svátosti křtu ve svém životě.
Během doby postní jsou také studenti na AG zváni ke společné modlitbě křížové
cesty, postní aktivitě v podobě srdíček s konkrétními úkoly a v závěru postního období
k tradiční křížové cestě školou a městem.		
 Ing. Marie Kvapilíková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

CENTRUM PRO KULTURU

Semináře pro rodiče

Program „italských“ oslav
na Svatém Kopečku

Nabízíme vám možnost se prakticky i teoreticky seznámit s pří‑
stupem k výchově, který odmítá jak volnou, tak i autoritářskou
výchovu. Oba semináře jsou zaměřeny na řešení vztahu dítě –
rodič v duchu výchovy založené na principech spolupráce, re‑
spektu a zodpovědnosti.
Kurz povede lektorka Mgr. Marcela Anežka Kořenková.
Termíny: 13. dubna – Jak vést děti k odpovědnosti; 25. května –
Povzbuzení potřebují děti i rodiče (Biskupské náměstí 2, Olomouc)
Kontaktní osoba: Josef Záboj, tel. 587 405 292, e‑ mail:
zaboj.josef@ado.cz

Víkendové pobyty pro prarodiče s vnuky
na Svatém Hostýně

21. – 23. června; 20. – 22. září
Bližší informace: Markéta Matlochová, tel. 587 405 250,
720 110 750, e‑mail: matlochova.marketa@ado.cz

CENTRUM PRO KATECHEZI
CAMP pro katechety 2019
Téma: Bůh mezi námi
Újezd u Uničova (středa 14. až sobota 17. srpna)
Cílem campu je společná modlitba i rekreace a také drobné vzdě‑
lávání či osvěžování paměti. Hosté campu: P. Tomáš Koumal,
který bude mluvit o stvoření a vykoupení, a P. Petr Soukal, který
bude přednášet na téma slavení liturgie dnes i v průběhu dějin.
Přihlášky: e‑mail: katecheti@arcibol.cz
www.katechetiolomouc.cz

Letní kurz: Liturgická výchova v katechezi
Spolek Cesty katecheze ve spolupráci s vyučujícími teologických
fakult a s podporou Centra pro katechezi olomoucké arcidiecéze
nabízí letní kurz „Liturgická výchova v katechezi“, který vychá‑
zí z programu Katecheze Dobrého Pastýře a bude se konat od
22. do 26. července v Olomouci v budově kněžského semináře.
Hlavními lektorkami kurzu jsou: ThLic. Ing. Marie Zimmerma‑
nnová, Th.D. (KTF UK Praha) a Mgr. Marcela Fojtíková Rouba‑
lová, Ph.D. (CMTF UP Olomouc).
Více informací:
www.katechezedobrehopastyre.cz/kalendar‑akci

pátek 3. května
17.00 hod. – VYHNANÍ, vernisáž menší verze putovní výstavy
fotografií o válečných uprchlících z Tridentska za první svě‑
tové války
Představení publikace Leť, myšlenko / Va, pensiero, pojedná‑
vající o italských vystěhovalcích na Olomoucku (Jana Krej‑
čová)
Uvedení dětského animovaného filmu Naši Italové / I nostri
Italiani (Olomouc‑Svatý Kopeček, Sadové nám. 7/26, budova
pošty)
sobota 4. května
10.00 – 11.30 hod. – Mše svatá v katedrále sv. Václava v rámci
poutě ke sv. Janu Sarkanderovi (Olomouc, Václavské nám.)
10.00 – 15.00 hod. – VYHNANÍ, putovní výstava fotografií o vy‑
stěhovalcích z Tridentska za první světové války s promítá‑
ním krátkých videí (Olomouc‑Svatý Kopeček, Sadové nám.
7/26, budova pošty)
11.00 – 16.00 hod. – Prezentace italské kultury – italské pro‑
dukty a pokrmy, ochutnávka, konverzace v italštině, kvíz
(Olomouc‑Svatý Kopeček, Sadové nám.)
13.00 – 15.00 hod. – Cyklus krátkých přednášek:
Eva a Karel Šebkovi (Blansko): Italští uprchlíci v první světo‑
vé válce na jižní Moravě
Jaromíra Beerová (Spolek přátel Ledra): Stezka česko
‑italského přátelství
Jana Krejčová (Olomouc‑Svatý Kopeček): O italských vystě‑
hovalcích na Olomoucku
Uvedení dětského animovaného filmu Naši Italové / I nostri
Italiani (o exodu italských obyvatel do Čech za první světo‑
vé války) (Olomouc‑Svatý Kopeček, budova základní školy,
Dvorského ulice 115/33)
15.30 – 16.30 hod. – Slavnostní odhalení a požehnání pamět‑
ní desky italským vystěhovalcům v letech 1914 – 1918
(Olomouc‑Svatý Kopeček, Ústavní ulice č. 97/9)
16.30 hod. – Alena Pončová (Ostrava‑Mariánské Hory): Překva‑
pení z krabice aneb Příběh starého českého fotoaparátu, kte‑
rý po 100 letech vrátil Itálii ztracený kus historie (Olomouc
‑Svatý Kopeček, budova ZŠ, Dvorského ulice 115/33)
neděle 5. května
10.00 – 15.00 hod. – VYHNANÍ, putovní výstava fotografií o vy‑
stěhovalcích z Tridentska za první světové války s promítá‑
ním krátkých videí (Olomouc‑Svatý Kopeček, Sadové nám.
7/26,budova pošty)
16.00 hod. – Beseda o knize Vittorio Fiorio. Memorie della
guerra mondiale (Gianluigi Fait). Knižně vydaný deník vo‑
jenského lékaře Vittoria Fioria, působícího v období první
světové války v Olomouci (Olomouc‑Svatý Kopeček, Sadové
nám. 7/26, budova pošty)
18.00 hod. – Zpívané nešpory (Olomouc, katedrála sv. Václava)
18.30 hod. – Koncert italské hudby – hudebně literární večer
(Olomouc, katedrála)
pondělí 6. května
18.00 hod. – Beseda s italským historikem Gianluigi Faitem
o osudech vojenského lékaře Vittoria Fioria v Olomouci za
první světové války, tlumočeno (CMTF UP Olomouc, ul.
Univerzitní 244/22)
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Křesťan a podnikání v duchu evangelia

Ovdovělí v postu prožijí duchovní obnovu

Přednáška podnikatele Ing. Mgr. Jiřího Jemelky se koná ve stře‑
du 10. dubna v 19 hod. v sále Římskokatolické farnosti v Uher‑
ském Brodu.

K účasti na postní duchovní obnově, kterou ve Zlíně povede kar‑
melitán P. Serafim Jan Smejkal, zvou všechny zájemce ve čtvrtek
11. dubna členové Společenství vdov a vdovců. Setkání v klášter‑
ní budově Regina (Divadelní 3242) začíná v 9.30 hod.
Součástí celodenního programu jsou tři přednášky, mše svatá,
adorace a svátostné požehnání. Oběd a kávu v ceně 120 Kč si
hradí každý sám.
Přihlášky: Alenka Panáková, e‑mail: apanakova@volny.cz, tel.
604 252 629

Šestá pouť moravských Matic
Koná se v neděli 28. dubna na Svatém Hostýně. Mši svatou
v 10.15 hod. slouží olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který
bude mít v Jurkovičově sále od 13.30 do 14.15 hod. přednášku
na téma Misijní poslání moravských Matic.

Arcidiecézní setkání letos mládež
prožije v Přerově
Scénky, hudba, show, katecheze i duchovní prostor budou tvořit
náplň programu, ke kterému se v sobotu 13. dubna sejdou v Pře‑
rově mladí lidé z celé arcidiecéze.
Motto setkání, které s mládeží prožijí také arcibiskup Jan Graub‑
ner a pomocní biskupové Antonín Basler a Josef Nuzík zní:
Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova (Lk 1,38).
Program začíná v 9 hod. a končit bude v odpoledních hodinách.
Zájemci se přitom mohou zúčastnit také předprogramu s pře‑
spáním do soboty. Začne v pátek 12. dubna ve 20 hod. a součástí
bude večer chval, modliteb, hudby, jídla, vztahů i Boha.

Církev a normalizace
Přednášku docenta Jaroslava Šebka připravila Česká křesťanská
akademie v Zábřehu čtvrtek 25. dubna v 18 hod. v Katolickém
domě.

Setkání ministrantů se zaměří
na hlásání evangelia

V rámci portálu Liturgie.cz připravuje Pastorační středisko
Arcibiskupství pražského ve spolupráci s Katolickou teologic‑
kou fakultou Univerzity Karlovy Letní školu liturgiky určenou
pro širokou veřejnost (laiky, ale též řeholníky, jáhny a kněze).
Letní škola se uskuteční v Želivském klášteře od 20. do 25. srp‑
na; letošním tématem jsou iniciační svátosti.
Bližší informace: www.liturgie.cz/letniskola

Ministrantský den, který bohoslovci Arcibiskupského kněžské‑
ho semináře v Olomouci pořádají každý třetí rok pro ministranty
olomoucké arcidiecéze, se uskuteční o státním svátku 1. května.
Účastníci se mohou těšit na setkání s dalšími kluky a děvčaty
sloužícími u oltáře, s bohoslovci i s biskupem. Součástí celoden‑
ní akce je mše svatá, velká zážitková hra i výborný oběd a samo‑
zřejmě také cena pro vítěze hry. Za téma byl letos zvolen biblický
verš „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“ (Mk 16,15).
Akce je určena pouze pro ministranty a ministrantky olomoucké
arcidiecéze ve věku od 6 do 25 let s tím, že účastníci starší 16 let
mají připraven zvláštní program. Do budovy semináře je třeba
se dostavit nejpozději v 8.30 hod., konec se předpokládá kolem
16. hodiny. Pontifikální mše svatá v kostele Panny Marie Sněžné
začne v 10 hod.
Další informace: www.knezskyseminar.cz

Bohoslužby na Svatém Hostýně

Dubnový Nezbeda a Cvrček

V letním období (od pondělí 22. dubna do neděle 20. října 2019)
jsou slouženy mše svaté:
ve všední dny: 7.15, 9.30, 11.15
v sobotu: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
v neděli: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.15
Každou sobotu a neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
V letním období je každou první sobotu v měsíci ve 14 hod.
u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm) Mariánské večeřadlo.
Každou sobotu a každý první pátek v měsíci je v kapli sv. Josefa
adorace Nejsvětější Svátosti oltářní (od 10.30 do 12.45 hod.).

V dubnovém výtisku Nezbedy naleznou čtenáři rozhovor s Ro‑
manem Frolkem Mé srdce patří k jezuitům, lidové zvyky popi‑
sované v článku Velikonoce v Závrší a technickou zajímavost
Kaledonský kanál.
Dubnový Cvrček ukazuje dětem, že radost z Velikonoc nás také
vybízí k poděkování blízkým za vše dobré.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz

Letní škola liturgiky

Duchovní cvičení v Českém Těšíně
10. až 12. května – Život v Duchu Svatém, provází Mons. Adam
Rucki
17. až 19. května – Víkend s Biblí, provází P. Angelo Scarano
31. května – 2. června – Víkend pro ženy s Biblickými a židovskými tanci
6. až 9. června – Hledání sil ke službě, provází Mons. Aleš Opa‑
trný
Přihlášky: Exerciční dům, Masarykovy sady 24, 737 01 Český
Těšín, tel. 737 930 713, www.exercicnidumceskytesin.cz
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VZPOMÍNKA NA ARCIBISKUPA RUDOLFA JANA

Arcibiskup Rudolf Jan a jeho výročí
Před nedávnou dobou jsme si připomínali 200 let od
chvíle, kdy byl na olomoucký arcibiskupský stolec
zvolen kardinál arcivévoda Rudolf Jan Habsbursko
‑Lotrinský. K události došlo přesně 24. břez
na 1819. Vzhledem k významu této osobnosti pro
zdejší region je na celý letošní rok připravena série
nejrůznějších akcí k uvedenému výročí a vznikla
také speciální webová stránka www.rudolfjan.cz
Tento arcibiskup je zpravidla zmiňován v souvislosti s měs‑
tem Olomouc (ačkoliv sám sídlil v Kroměříži) jako zakladatel
prvních městských olomouckých parků, obnovitel zdejší univer‑
zity či významný mecenáš při výstavbě nového divadla. Mimo
prostor Olomouce je pak známý především jako zakladatel poz‑
dějších Vítkovických železáren – původně Rudolfovy huti – kte‑
rou financoval jako svůj soukromý podnik z dědického podílu
po svém otci, císaři Leopoldu II. My se však v našem dnešním
ohlédnutí za touto osobností zaměříme spíše na méně známé
skutečnosti z osobního života Rudolfa Jana a vedle toho také na
jeho působení coby pastýře olomoucké arcidiecéze.
Narodil se 8. ledna 1788 v italské Pise jako poslední z šestnác‑
ti dětí Petra Leopolda I., syna císařovny Marie Terezie, a tedy pří‑
slušníka habsbursko‑lotrinské dynastie, a jeho manželky Marie
Luisy (dcery španělského krále Karla III.). Ranné dětství prožil ve
Florencii, celá rodina se ale brzy přestěhovala do Schönbrunnu
ve Vídni, neboť jeho otec se v roce 1790 stal (jako Leopold II.)
císařem habsburské monarchie. Ve Vídni pak Rudolf pobýval
celé své dětství i mládí, prakticky až do doby nástupu na olomo‑
ucký arcibiskupský stolec. Již ve čtyřech letech se však stal úpl‑
ným sirotkem – otec mu zemřel 1. března 1792, matka skonala
o tři měsíce později. Péči o mladší sourozence převzal nejstarší
syn František, který nastoupil po otci na císařský trůn. Ten také
Rudolfovi určil budoucí karieru – měl se stát vojákem. Ačkoliv
mladík již roce 1804 získal hodnost generála, bylo zřejmé, že
se na vojenskou dráhu vůbec nehodí. Neměl pro ni především
zdravotní předpoklady – trpěl totiž zděděnou epilepsií a navíc ho
sužoval revmatismus. Císař František proto usoudil, že bude pro
bratra vzhledem k jeho velké zbožnosti příhodnější církevní drá‑
ha, a zařídil mu soukromá teologická studia. Již v roce 1805, tedy
ve svých sedmnácti letech, přijal Rudolf vedle svátosti biřmování
všechna nižší svěcení a byl zvolen nesídelním kanovníkem olo‑
moucké kapituly. Ve stejném roce byl také zvolen koadjutorem
(pomocným úředníkem) olomouckého arcibiskupa s právem ná‑
stupnictví. I nadále ale zůstal ve Vídni a pokračoval ve studiích.
Rudolf Jan vynikal především velkým uměleckým nadáním.
Známé je jeho dlouholeté přátelství se skladatelem Ludwigem
van Beethovenem, který se od přelomu let 1803–1804 stal sou‑
kromým Rudolfovým učitelem hry na klavír a se svým svěřencem
později příležitostně i koncertoval. O mimořádném hudebním
talentu Rudolfa Jana svědčí vedle toho, že ho sám Beethoven
označil za svého nejnadanějšího žáka, i poměrně rozsáhlá sbírka
Rudolfovy vlastní skladatelské tvory, která je uložena v hudebním
archivu Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Sbírka zahrnuje

mj. i jednu zajímavost, jíž je rukopis čtyřiceti variací pro klavír
a basetový roh na známou českou píseň „Já mám koně“. Beetho‑
ven také věnoval Rudolfu Janovi více svých vlastních hudebních
děl, než komukoliv jinému. Nejznámějším dedikovaným dílem je
známá mše Missa solemnis in D dur, která měla být uvedena při
slavnostní intronizaci Rudolfa Jana na olomoucký arcibiskupský
stolec. Když se však tato událost konala (9. března 1820), mše
při ní nezazněla. Beethoven ji totiž nestihl dokončit. Příčinou
byly autorovy zdravotní problémy (mši skládal již v době, kdy
pozbyl sluch) a také velká kompoziční náročnost celého díla, tak‑
že k jeho dokončení došlo až v roce 1822 (mše nakonec neměla
v Olomouci ani premiéru, uvedena byla v ruském Petrohradě).
Rudolf Jan neměl po svém uvedení do úřadu olomouckého
arcibiskupa v roce 1820 jednoduchou výchozí pozici, což bylo
zčásti dáno jeho urozeným původem a zčásti také chatrným
zdravím. Jak jsme uvedli, trpěl padoucnicí a již v roce 1814 si také
stěžoval, že mu revma v rukou stěžuje hru na klavír. Je známo,
že olomoucká lékárna „U Salvátora“ na Dolním náměstí si v roce
1826 s ohledem na časté dodávky léků arcibiskupovi dokonce
změnila název na lékárnu „U arciknížete Rudolfa“. Rudolf Jan byl
sice laskavým, mírným a citlivým člověkem, jeho vysoké posta‑
vení v rámci monarchie však přirozeně vytvářelo značný odstup
a rezervovanost jak ze strany jeho podřízených tak i kapituly
a diecézního kléru.

VZPOMÍNKA NA ARCIBISKUPA RUDOLFA JANA

Projevovala se i značná nezkušenost teprve dvaatřicetileté‑
ho arcibiskupa, jednoho z vůbec nejmladších olomouckých ar‑
cibiskupů v historii, pro tento vysoký církevní úřad. Ačkoliv se
po smrti arcibiskupa Colloreda‑Waldsee v roce 1811 mladičký
Habsburk po zralé úvaze tohoto postu vzdal, jeho připravenost
na stejnou funkci v roce 1819, kdy zemřel arcibiskup Trauttmans‑
dorff, zřejmě nebyla o mnoho lepší. Rudolf Jan neměl v době, kdy
ho kapitula zvolila arcibiskupem, ani jáhenské svěcení. Všechna
tři vyšší svěcení včetně biskupského mu byla udělena ještě té‑
hož roku a poté ho papež jmenoval i kardinálem. Nový arcibis‑
kup tedy neměl prakticky žádné zkušenosti s duchovní správou
a neznal důkladně ani svou arcidiecézi. Vídeň ho považovala za
údajně slabého a nesamostatného, což jeho bratr císař František
využíval jako záminku pro zásahy do řízení arcidiecéze. Rudolf
Jan byl limitován i svým zdravím, proto např. provádění generál‑
ních vizitací přenechával svému světícímu biskupovi Ferdinandu
Maria Chotkovi. V letech 1820–1825 sice arcibiskup udělil přes
60 000 biřmování, z toho však většinu přímo v Olomouci nebo
v Opavě. Od roku 1826 pak udělil biřmování už jen několik de‑
sítek. Za svůj episkopát konsekroval jeden nový kostel (v Tova‑
čově), vysvětil jen jednoho biskupa (Řehoře Zieglera ve Vídni)
a v roce 1826 vydal svůj jediný pastýřský list, adresovaný kněž‑
stvu k příležitosti probíhajícího milostivého léta.
Přirozenou doménou arcibiskupa Rudolfa Jana byla církevní
hudba, a na její zkvalitnění v rámci arcidiecéze se proto zvlášť
zaměřil. Jednotným zavedením Fryčajova kancionálu sjednotil
kostelní zpěv v celé české části arcidiecéze. Obnovil příkaz, aby
zpěváky v chrámových sborech byli až na výjimky pouze muži,
a také nabádal duchovní správce, aby z kůrů odstranili zpěvy,
vhodné spíše pro divadlo. K povznesení kultury přímo v Olo‑
mouci navázal na tradici svých arcibiskupských předchůdců
v pořádání každotýdenních veřejně přístupných koncertů přímo
v arcibiskupském paláci. Z dalších Rudolfových zásluh je málo
známá skutečnost, že v roce 1828 nechal přestavět arcibiskup‑
skou sýpku poblíž své olomoucké rezidence na budovu kurie (do
dnešní podoby ji pak přebudoval kardinál Bauer). Arcibiskup se
také snažil řešit stále klesající počet studentů teologie a boho‑
slovců v semináři, který za jeho episkopátu dosáhl tehdy nejniž‑
šího čísla. Pro vysokoškolské studenstvo proto zavedl studentské
mše v olomouckém kostele u kapucínů, snažil se zkvalitnit výuku
v kněžském semináři a bohoslovcům předplatil k četbě výtisky
tehdy začínajícího českého „Časopisu pro katolické duchoven‑
stvo“.
Rudolf Jan se rovněž nejrůznějšími kroky snažil o povznese‑
ní úrovně diecézního kněžstva, jehož počet v období episkopátu
tohoto arcibiskupa také klesal. Pro podporu vzdělanosti kléru
inicioval např. zakládání farních a děkanských knihoven. Po‑
někud rozporuplný přístup měl však k řeholním společnostem,
které se ani bezmála čtyřicet let po josef ínských reformách stále
ještě nevzpamatovaly z hluboké krize. Výmluvným příkladem
byla např. skutečnost, že v době nástupu Rudolfa Jana na arcibis‑
kupský stolec bylo v arcidiecézi necelých 1200 diecézních kněží,
zatímco počet kněží – řeholníků byl jen kolem padesáti. Ačkoliv
se Rudolf Jan řadil k teologickým zastáncům hlubšího pojetí ná‑
boženství, než jak ho chápala osvícenská epocha – tedy jen jako
pouhého prostředku, jak učinit člověka mravným – v případě
přístupu k řeholím se ještě řídil spíše pragmatickým josefinským
přístupem. Dokládá to např. záležitost jednání o usídlení kong‑
regace redemptoristů na poutním místě Štípa u Zlína, v objektu
dostavěného kláštera. O jejich příchod řadu let usiloval majitel
lukovského panství hrabě Josef Jan Seilern (1752–1838), který
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Titulní strana pastýřského listu arcibiskupa Rudolfa Jana z roku
1826 adresovaného kněžím olomoucké arcidiecéze při příležitosti
probíhajícího Milostivého léta
tehdy také budoval nové rodové sídlo – zámek na Lešné. Ačko‑
liv příchod redemptoristů podpořil i samotný císař, arcibiskup se
k celému záměru stavěl spíše vlažně, protože neviděl v působení
řehole zaměřené na kontemplaci a lidové misie, pro duchovní
správu v arcidiecézi příliš velký praktický význam. Jednání se
proto vlekla dlouhých deset let a vyzněla nakonec do ztracena,
částečně i z toho důvodu, že od roku 1832 se u hraběte Seilerna
začala projevovat stařecká duševní nemoc (zřejmě Alzheimerova
choroba). Na druhou stranu je však Rudolfu Janovi třeba přičíst
k dobru snahu o obnovu cisterciáckého kláštera na Velehradě,
k níž však vlivem jeho předčasné smrti již nedošlo.
Arcibiskup Rudolf Jan zemřel v noci z 23. na 24. červen‑
ce 1831 v lázeňském městě Baden u Vídně, kam jezdíval na léčeb‑
né procedury kvůli svým vleklým zdravotním problémům. Tělo
zesnulého bylo pohřbeno do císařské hrobky ve Vídni, zatímco
srdce bylo uloženo do katedrálního kostela v Olomouci, aby tak
bylo symbolem lásky zesnulého arcibiskupa ke své arcidiecézi.

 Vít Němec
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KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

Ze života našich bohoslovců
Konvikt v Římě

Je 7 hodin a 5 minut. Z Prahy odlétá
letadlo směr Řím. A v něm? Teologický
konvikt.
Byli jsme ubytovaní v české koleji Ne‑
pomucenum. V Římě jsme prožili krásný
týden. Prošli jsme si některé římské kos‑
tely a baziliky, kde jsme se také zastavili

Svět nás nechce, ale potřebuje!

Osmá neděle v mezidobí by mohla dostat přívlastek „životní“. Náš seminář navští‑
vili čtyři lidé. Pomocný biskup olomoucký Josef Nuzík jako delegát ČBK pro rodinu
a další tři lidé, jejichž společným jmenovatelem bylo Hnutí Pro život (Human Life In‑
ternational). Prvním byl otec Shenan, prezident zmíněné celosvětové organizace, otec
Francesco, ředitel římské pobočky, a paní Rybová, tisková mluvčí Hnutí Pro život ČR
a zakladatelka Linky pomoci v českém centru.
Všichni jsme společně slavili mši svatou, kterou celebroval otec biskup. V jeho kázá‑
ní zazněla slova o ochraně života v celé jeho délce, tedy od početí až po přirozenou smrt.
Největší oporou v životě nám může a má být naroubování na Krista, potom náš život
bude mít opravdový smysl a mi poneseme dobré ovoce.
Po mši následoval velmi dobrý oběd a po něm snad ještě záživnější beseda s našimi
hosty. Po uvedení od paní Rybové, v němž zmínila i situaci v České republice, se ujal
slova otec Shenan. Z jeho úst jsme vyslechli mnoho věcných informací, které by při uve‑
dení v jiném kontextu mohly být zdrojem strachu a beznaděje. V besedě (a bezpochyby
i v otcově životě) byl však kladen důraz na odvahu. Odvahu živenou studiem a touhou
po pravdě. Slyšeli jsme, že lidé touží po pravdě a o tom, jaká má být naše role v jejím

Snímek František Šary

k modlitbě. Ve středu jsme byli na gene‑
rální audienci se Svatým otcem. Měli jsme
také například mši svatou v Šebestiáno‑
vých katakombách, kochali jsme se po‑
hledem z kopule sv. Petra a podívali jsme
se i na místa méně obvyklá, jako je Nek‑
ropole (pohřebiště pod bazilikou svatého
Petra) nebo Vatikánské zahrady. V sobotu
jsme navštívili Montecassino, klášter za‑
ložený otcem západního mnišství sv. Be‑
nediktem. V Římě nechyběla italská káva
či pizza.
Vraceli jsme se domů potěšeni z této
pouti, s novou motivací ke studiu a s una‑
veným tělem z pobytu ve Věčném městě.

 Daniel Vychodil
student Teologického konviktu
v Olomouci

Ustanovení nových lektorů

„Přijmi Písmo svaté; buď Božímu slo‑
vu věrný a předávej je tak, aby si stále více
podmaňovalo lidská srdce.“ Tato slova
zněla v neděli 17. února v naší seminární
kapli a patřila zejména nám, bohoslov‑
cům třetího ročníku, jmenovitě Josefu
Biernátovi, Karlu Honkovi a Janu Křížovi.
Službu lektorátu nám udělil Mons. Fran‑
tišek Václav Lobkowicz, sídelní biskup
ostravsko-opavský. Při mši svaté i násled‑
ně u oběda panovala přátelská atmosféra.
Otec biskup se s námi dělil o své zkuše‑
nosti, radosti a starosti kněžského života.
Cestu k udělení lektorátu bohoslovec
vlastně nastupuje dávno před vstupem do
semináře. Naučit se srozumitelně číst před‑

Snímky Lukáš Gelnar

sdělování. Vyslechnutá slova nás burcovala k odvaze bránit a ukazovat krásu života,
krásu rodiny a krásu své identity. Krásu, kterou stojí za to žít v tomto světě, i když ten
po těchto pilířích netouží.
Zakončím myšlenkou, která mě v během besedy nejvíc zasáhla: „Svět nás nechce, ale
potřebuje!“ Pro nás bohoslovce a dá‑li Pán budoucí kněze, to byla slova hluboce pravdi‑
vá a aktuální.		
 Milan Pazdera
bohoslovec 1. ročníku

stavuje základ, na který se postupně navazuje teoretickým biblickým vzděláním a praktic‑
kým uměním vystupování před lidmi. V našem semináři se pak přidává speciální kurz kul‑
tury slova s Martinou Pavlíkovou, který trvá jeden akademický rok s individuální výukou
a pra x í. To v š e
máme propojovat
se svým duchov‑
ním životem.
Lektorát je
pro nás příleži‑
tostí k načerpání
Božího požehná‑
ní, abychom Boží
sl ovo d o k á z a li
správně číst i žít.

 Josef Biernát
Snímek Dominik Kovář

bohoslovec
3. ročníku

KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ / CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Víkend v tichu
a naslouchání

Druhý březnový víkend patřil v Ar‑
cibiskupském kněžském semináři v Olo‑
mouci již tradičně postní duchovní obno‑
vě VIR pro mladé muže.
O duchovní stránku obnovy se po‑
staral P. Jan Krbec, farář v Rokytnici nad
Rokytnou. Názvem obnovy bylo Apoštolem proti své vůli. Otec Jan zdůraznil,

že jako pokřtění a biřmovaní patříme ke
Kristu a ať chceme či nechceme, jsme
také apoštoly v tomto světě. „Při hlásání
evangelia můžeme mít touhu lidem omlá‑
tit Bibli o hlavu a přitom zapomínáme na
to lidské, obyčejné. U Ježíše Krista, když
hlásal evangelium, lidé nejprve vníma‑
li jeho lidství. Viděli, jak mluví, jak jedná
a jak přistupuje k různým lidem. A až
po tomto prvotním navázání kontaktu je
vedl k tomu, že je nejen člověkem, ale také
i Bohem,“ poznamenal.
Ve svých promluvách pak vycházel
z knihy Garyho Chapmana Láska jako
životní styl. Celý víkend probíhal v milé
a přátelské atmosféře. Tento čas ticha
a naslouchání s námi prožilo 35 mladých
mužů, kteří přijeli ze všech koutů naší
země.
 Pavel Fiala
bohoslovec 4. ročníku

Snímky Lukáš Gelnar
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Jak žije zábřežské Hnízdo

V klubovně Mateřského a rodinného centra Hnízdo v Zábřehu se pravidelně schá‑
zejí maminky na mateřské dovolené s malými dětmi ze Zábřehu a z okolních farností.
Stěžejním programem jsou přednášky a besedy, nejhojněji navštěvovaná jsou té‑
mata týkající se výchovy, vztahů a rodinné problematiky vůbec, oblíbené jsou před‑
nášky o zdraví, velký ohlas vzbuzují témata související s prožíváním liturgického roku.
Také nabízíme dopolední tvoření pro děti s maminkami, v rámci něhož se děti těší
na zpívání s doprovodem rytmických nástrojů.
Od loňského října se rozběhlo dopolední cvičení pro rodiče s dětmi v tělocvičně
blízké ZŠ B. Němcové a každý pátek se maminky s dětmi setkávají v klubovně ke spo‑
lečné modlitbě. V Hnízdě se vždy najde čas na vzájemné sdílení zkušeností či všedno‑
denních radostí a starostí, proto se i maminky, kterým už skončila mateřská dovolená,
se svými dětmi do Hnízda rády vrací. Pro ně a jejich ratolesti je ve středu odpoledne
připravena herna, tvořivá dílna, maňásková divadla či návštěvy místních hřišť.
V průběhu roku připravujeme též akce pro celou rodinu. Před Velikonocemi bývá
v Hnízdě možnost vlastnoručně si uplést pomlázku, před adventem byli všichni po‑
zváni na vyrábění adventních věnců. Pořádáme i další jednorázové akce: Závody od‑
rážedel, Pohádkový les, Městskou hru, Víkend pro rodiny. Všichni se také vzájemně
povzbuzujeme ve víře – setkáváme se k modlitbě cesty světla a křížové cesty u Šubr‑
tovy kaple, maminky se setkávají na májové pobožnosti a k adoraci na adorační den,
rodiny na Vánoce drží stráž u betléma, a tak umožní, aby mohl být kostel otevřený po
celý den.
Hnízdo se pravidelně zapojuje do Národního týdne manželství, loni jsme sestavo‑
vali recept na dobré manželství. Letos jsme pořádali duchovní obnovu pro manžele,
kterou vedl P. Ján Jakubovič. Součástí byla též mše svatá s obnovou manželských slibů.
Zábřežské hnízdo letos oslavilo 20 let. Jeho programy navštěvují také tatínci, ba‑
bičky a dědečkové, na pravidelný program v Hnízdě není třeba se přihlašovat. Velký díl
práce odvedou naši dobrovolníci, děkujeme jim.
 Irena Švédová
Centrum pro rodinu Zábřeh

Příprava dětí na první svaté přijímání

Každoročně naše uherskobrodské Centrum pro rodinu ve spolupráci s kněžími
aktivně pomáhá v děkanátu při přípravě dětí k prvnímu svatému přijímání. Přípravy
jsou rozděleny do pěti setkání. Začínáme v lednu. Setkání probíhá na faře – pro rodiče
dětí má připravenou přednášku kněz, s dětmi v jiné místnosti pracujeme my z centra.
Na prvním setkání si s dětmi povídáme o SVĚTLE (co nemůžeme dělat ve tmě, jak
je světlo pro nás důležité atd.). Pak navážeme na Písmo svaté (Simeon – Světlo k osví‑
cení pohanů; Ježíš – Já jsem světlo světa). Poté si ukážeme různé typy svící a k čemu
slouží (křestní, svatební, paškál, hřbitovní). Nakonec si každé dítě vyrobí z voskových
plátů svoji vlastní svíčku, kterou kněz požehná, děti si ji odnášejí domů a mohou se u ní
společně modlit (na svíčce děti mohou ztvárnit např. typický znak pro jejich rodinu).
Při druhém setkání jdeme s dětmi do kostela, kde prožijeme krátkou adoraci (nej‑
prve si na faře povídáme o tom, jak se v kostele chováme, kde je svatostánek, povídání
o Poslední večeři, o proměnění chleba a vína). K adoraci máme jako pomůcku velké
červené polystyrenové srdce a vprostřed děti pomocí okvětních lístků, na kterých mají
své jméno, vytváří květinu (společně se modlíme za sebe navzájem, za druhé lidi a ka‑
marády – přímluvy, prosby, odpuštění). Pro rodiče máme v tuto dobu besedu o křes‑
ťanské výchově v rodině.
Třetí setkání je připraveno v době postní formou sederu. Děti sedí u prostřeného
stolu, za nimi sedí rodiče, kteří během večeře čtou úryvky z Písma. Postupně dětem vy‑
světlujeme význam pokrmů, které jsou připravené, ale také události, které všemu před‑
cházely (Starý zákon – těžké nucené práce na stavbách faraona, útěk Židů z Egypta;
Nový zákon – Poslední večeře Páně, ustanovení Eucharistie). Dětem během výkladu
na talíře postupně servírujeme – Macesy (libanonský chléb), Karpas (zelenina namá‑
čená ve slané vodě, Charoset (kaše), vejce na tvrdo, pečený beránek (kuřecí špalíky)
a červené víno (džus z černého rybízu).
Vloni jsme zvolili při čtvrtém setkání přednášku pro rodiče „O nebezpečí interne‑
tu na jejich děti“, kterou přednášel P. Libor Všetula. Tato přednáška se jevila rodičům
velmi zajímavá a užitečná.
Při pátém setkání si povídáme s dětmi příběh marnotratného syna – děti sedí
v kruhu, povídáme si o modlitbě a katechezi o marnotratném synu.
Těsně před svátostí smíření je v kostele pro děti připravena kající pobožnost, která
je zaměřena na téma, které si v ten daný rok vybereme. Děti mají v kostele vytvořené
tablo, do kterého po svátosti smíření samy doplňují své fotografie.

 Jarmila Škrdlíková, Alena Mahdalová

Centrum pro rodinu Uherský Brod
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MUDr. Martina Kirchnerová: Hospicová péče
není o smrti, ale o čase, který zbývá
MUDr. Martina Kirchnerová pracuje jako
anestezioložka a algezioložka v ambulanci
pro léčbu bolesti na Klinice anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM)
ve Fakultní nemocnici Olomouc a jako lé
kařka paliativní medicíny a odborný garant
paliativní péče ve službě Hospicové péče
Caritas na území Olomouckého kraje. Podílí
se na výuce mediků v oboru anesteziologie
a paliativní péče. Před čtyřmi lety na vlastní
kůži zažila, jaké to je starat se o nevyléči
telně nemocného člověka v domácím pro
středí, s čím vším se musí vyrovnat pečují
cí, kterému umírá někdo blízký…
Paní doktorko, pracujete jako lékařka v Centru pro léčbu bolesti ve
Fakultní nemocnici Olomouc a současně jste se stala garantem mobilní
hospicové péče Caritas v Olomouckém kraji. Jaká je souvislost mezi
těmito dvěma profesemi?
Centrum pro léčbu bolesti řeší proble‑
matiku chronické a nesnesitelné bolesti
anesteziologickými i farmakologickými
metodami. Naprostá většina pacientů do‑
chází do ambulance pro bolesti zad a po‑
hybového aparátu. Jen malá část našich
pacientů trpí bolestí onkologického půvo‑
du. Avšak právě tito nemocní s postupem
času potřebují komplexní paliativní péči –
tedy nejen léčbu bolesti. Bolest je totiž jen
jeden z příznaků, s nimiž se v paliativní
péči setkáváme. Pacienti s onkologickými
nemocemi se navíc s progresí základního
onemocnění stávají imobilními a je pro ně
téměř nemožné ambulanci navštívit. Pro‑
to je velmi důležitá terénní služba.
V čem spatřujete potřebnost či výhodu lékařské péče o pacienta v domácím prostředí?
Pro pacienty v terminální fázi one‑
mocnění i jejich pečující je převoz do am‑
bulance vyčerpávající a časově náročný,
proto je logické, když přijede personál za
nimi, včetně nelékařské části týmu. V ne‑
mocnicích, kde je důležitý efektivní chod
oddělení a hlavně léčebná péče o nemoc‑
ného, i přes veškerou snahu personálu
chybí teplo domova a přítomnost nejbliž‑
ších. Tuto mezeru u nás zaplňuje právě
domácí hospicová péče, která je z lékař‑
ského hlediska především léčbou palia‑
tivní, jejímž cílem je mírnit bolest a dal‑

ší tělesná a duševní strádání v důsledku
nemoci, zachovat pacientovu důstojnost
a poskytnout podporu jeho nejbližším.
S odchodem na mateřskou dovolenou jste se začala starat o nevyléčitelně nemocnou maminku svého
partnera. Ovlivnila vás tato zkušenost ve výběru zaměření na paliativní medicínu?
Ano, byla jsem těhotná, když před
čtyřmi lety těžce onemocněla manželova
maminka. Nástup na mateřskou dovole‑
nou byl za dveřmi a tak se rozumělo samo
sebou, že se jako rodinná příbuzná, na‑
víc lékařka, o maminku doma postarám.
Nebylo to jednoduché, ale to není nikdy
ani pro nezdravotníka, ani pro zdravot‑
níka. Jako lékařka jsem věděla, co bude
následovat, jaké léky a pomůcky budu po‑
třebovat a jak je mám zajistit – v tom to
má lékař jednodušší. Ale rodina na něho
zároveň spoléhá a doufá, že odvrátí to
nejhorší – a v tom to má zase těžší. Moc
nám tehdy pomohly sestřičky domácí
péče. A také jsem velmi ocenila, že jsme
se s příbuznými v péči o maminku střídali.
Díky této zkušenosti jsem zjistila, co u nás
chybí a že je důležité nebýt na péči sám.
Uvědomila jsem si tu nutnou potřebu do‑
mácí hospicové péče nejen pro pacienta,
ale i pro pečující blízké, kteří zasluhují
stejnou pozornost jako nemocný.
Co je pro vás podstatou hospicové
péče?
Především vnímat, že hospicová péče
není o smrti, ale o tom čase před ní, a ten
je omezený, proto by měl být co nejkva‑
litnější. Bolest je třeba tišit, protože krutá

bolest nebo třeba dušnost, vede k tomu,
že člověk není schopen naplnit své so‑
ciální a duševní potřeby, komunikovat
se svými blízkými nebo třeba i zajistit
a urovnat své finanční záležitosti. Pacien‑
ti jsou pojištěnci až do smrti, mají nárok
na řádnou péči až do samotného konce,
což obnáší, že i příbuzní by měli mít mož‑
nost se o svého blízkého postarat včetně
maximální podpory, kterou daná situace
obnáší.
Zvolila jste Charitu…
Charita je pro mě zárukou etických
a morálních zásad, které jsou v této ob‑
lasti naprosto stěžejní. V centru péče stojí
na prvním místě pacient. Paliativní péče
se nezaměřuje pouze na úlevu od bolestí
provázejících umírání, ale i na psychic‑
kou, sociální a duchovní stránku člověka.
V multidisciplinárním týmu máme kromě
lékaře a zdravotních sester také psycholo‑
ga, sociální pracovníky, pečovatelky a pas‑
torační asistenty. Díky tomu jsme schopni
zajistit komplexní péči o umírajícího paci‑
enta a poskytnout podporu pečujícím ro‑
dinným příslušníkům. Další garancí je pro
mne skutečnost, že Charita rozvíjí domácí
zdravotní péči už od 90. let, díky čemuž
disponuje zkušeným týmem profesionál‑
ních pracovníků se znalostí terénu v místě
svého působení.
V rámci nadačního fondu AVAST
spolupracujete s Univerzitou Palackého v Olomouci na přednáškách
pro mediky v oboru paliativní medicíny…
Mezi lékaři není obor paliativní me‑
dicíny právě preferovaným, neboť většina

CHARITA / CENTRUM PRO ŠKOLY

z nás je zaměřena na tzv. vítěznou medicí‑
nu. Není to ani obor nový – postupy palia‑
tivní péče se uplatňují ve všech klinických
oborech. Jde spíš o to uvědomit si, že ví‑
tězná medicína má své limity a že bychom
se měli o pacienty postarat, i když víme, že
nezvítězíme. Nejsnáze se učí mladá gene‑
race, a proto cílíme i na ně – nejlépe už na
lékařských fakultách. Tito budoucí lékaři
se jednou budou starat o nás, a to co jim
předáme, to se nám vrátí. Ve spolupráci
se sdružením mladých praktiků chystáme
dvě přednášky. Jedna z nich na téma pa‑
liativní medicíny se uskuteční v Hospici
na Svatém Kopečku u Olomouce a druhá
s tematikou bolesti na Právnické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Rádi
bychom postupně nastavili další možnosti
spolupráce s praktickými lékaři a budeme
rádi, když se někteří z nich stanou v bu‑
doucnu součástí našeho týmu.
Do týmu Hospicové péče Caritas
přijímáte nové lékaře a zdravotní
sestry…
Ano, budeme rádi, když lékařů bude
víc. Potřebujeme lékaře, kteří budou
v dosahu územně poskytované hospicové
péče, to znamená všude tam v Olomouc‑
kém kraji, kde místní Charita poskytuje
domácí hospicovou péči. Naší výhodou
je znalost terénu, materiální a přístrojové
vybavení, navázané kontakty s praktický‑
mi lékaři, kvalifikovaný personál, ochota
a snaha dále se vzdělávat. Nechceme vy‑
dělávat na pacientech, chceme nemoc‑
ným dát péči, která jim patří, ať už jsou
solventní nebo ne. Naším cílem je vytvořit
stabilní tým lékařů z různých oborů, kte‑
ří mají vztah k paliativní medicíně, chtějí
se v tomto oboru vzdělávat a jsou ochotni
nám pomoct při budování paliativní péče
v tomto kraji.
Za rozhovor poděkovala
Eva Štefková
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Hospicová péče Caritas – služba lásky
v posledních okamžicích života

Charita rozšiřuje poskytování domácí hospicové péče v Olomouckém kraji.
Do nově se tvořícího multidisciplinárního týmu služby Hospicové péče Caritas
přijímá nové členy týmu. Cílem je poskytnout kvalitní zdravotní péči lidem trpícím v důsledku nevyléčitelných nemocí, tišit jejich bolest až do samého konce
a umožnit tak nemocnému prožít poslední dny života co nejkvalitněji v kruhu
nejbližších. Péči zajišťuje Charita 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce
na území celého Olomouckého kraje.
Hospicová péče Caritas, jinými slovy „mobilní hospic“, nabízí podporu a pomoc
nemocným, kteří se nacházejí v závěrečném stádiu života a pečujícím osobám, jimiž
jsou především rodinní příslušníci. V ošetřování nemocných mají charitní služby
mnohaleté zkušenosti, protože se rozvíjí již od počátku 90. let, kdy začaly postupně
vznikat služby domácí péče. „Zajištění a provoz služby mobilního hospice je po odbor‑
né, profesní i finanční stránce náročné,
ale pro nás je důležité tuto službu, která
vychází z kořenů a praxe samotné círk‑
ve, poskytovat jako jednu z prioritních
charitních služeb. Péče o umírající je
součástí identity Charity,“ přibližuje ře‑
ditel Charity Olomouc Petr Prinz.
Multidisciplinární tým tvoří kromě
zdravotních sester lékaři paliativní me‑
dicíny a další odborníci, kteří zajišťují
komplexní péči o umírajícího pacienta
a pečující rodinné příslušníky. „V sou‑
časné chvíli jsme rádi, že do našeho
týmu přibyli noví lékaři i zdravotní sestry. Vzhledem k územnímu rozsahu poskyto‑
vané péče, který zahrnuje celý Olomoucký kraj, plánujeme do budoucna jejich počet
i nadále navyšovat,“ sdělila MUDr. Martina Kirchnerová, odborný garant paliativní
péče mobilní Hospicové péče Caritas. Na přání nemocného zajistí Charita rovněž psy‑
chologickou a duchovní podporu pastoračním pracovníkem či duchovním, kteří jsou
součástí multidisciplinárního týmu a poradenství sociálních pracovníků.
Jak vyplynulo z průzkumu veřejnosti, zemřít doma by si přálo 78 procent lidí, 88
procent je ochotno se o své blízké postarat a stejný počet zdravotníků se domnívá, že
domácí prostředí je tím nejpřijatelnějším místem pro poslední dny života. „Chceme
poskytnout kvalitní odbornou péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úz‑
kostí, bezmocí a osamocením a poslední dny mohli strávit ve svém vlastním prostředí
s těmi, které mají nejraději,“ přibližuje vedoucí Střediska zdravotních služeb Charity
Olomouc Kateřina Petrželová a dodává: „Myslíme nejen na odcházející, ale snažíme se
poskytnout porozumění a lidskou blízkost i všem doprovázejícím, aby ani oni nezůstali
ve své velké bolesti sami a bez naděje.“		
 Eva Štefková
Charita Olomouc

Dvě pozvánky z Centra pro školy
Kostel – význačná
budova naší obce,
města
Zveme vás srdečně za se‑
minář z cyklu Vstupy do škol
s náboženskými tématy. Tento
program je opakováním z let mi‑
nulých a je proto určen všem no‑
vým lektorům a zájemcům z řad
organizátorů Noci kostelů.
Seminář se uskuteční v úterý
23. dubna v Olomouci (budo‑
va kurie, Biskupské nám. 2) od
15.30 do 18 hod.

Oživit misijní poslání
Setkání s tímto názvem jsme připravili jako příspěvek k blížícímu se měsíci misií, který papež
František vyhlásil na říjen tohoto roku. V první části se P. Josef Mikulášek, vyučující na CMTF UP
Olomouc, na přednášce s názvem Misijní podstata církve bude zabývat misijním posláním každé‑
ho věřícího a možnostmi, jak ho uskutečňovat v místě, kde žijeme. Odpolední část s názvem Děti
pomáhají dětem nabídne konkrétní možnosti, jak misie přestavit dětem, a to i těm nevěřícím.
Je možné se účastnit pouze jedné části programu, pak to uveďte, prosím, na přihlášce.
Setkání se uskuteční na Velehradě v pátek 31. května v sále kardinála Špidlíka (U Lípy 302)
od 9 do 15 hod. Pro ty, kteří se nemohou účastnit ve všední den, se bude setkání opakovat o den
později v sobotu 1. června na stejném místě a ve stejné době.
Objednat si můžete oběd za 120 Kč. Dále nabízíme pedagogům možnost vystavit osvědčení
o účasti na odpoledním programu, který je akreditován na MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání
pedagogů.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 24. května na email: polcrova.helena@ado.cz
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Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ
DUBEN 2019

2. 4. úterý
9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář –
Kněžský den • arcibiskup Jan Graubner
18.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá pro stu‑
denty • arcibiskup Jan Graubner
4. 4. čtvrtek
9.00 hod. • Svitavy – mše svatá a kněžská konference •
arcibiskup Jan Graubner
5. 4. pátek až 7. 4. neděle
Velehrad – rekolekce pro členy Řádu Božího hrobu •
arcibiskup Jan Graubner
6. 4. sobota
15.00 hod. • Velehrad – pouť za nová kněžská a řeholní po‑
volání • děkanátů Zlín a Vizovice • arcibiskup Jan Graub‑
ner
16.00 hod. • Francova Lhota – mše svatá k 45. výročí úmrtí
kardinála Štěpána Trochty • biskup Antonín Basler
10. 4. středa
9.00 hod. • Holešov – mše svatá a kněžská konference
arcibiskup • Jan Graubner
11. 4. čtvrtek
9.00 hod. • Vyškov – mše svatá a kněžská konference •
arcibiskup Jan Graubner
12. 4. pátek
9.30 hod. • Kroměříž – poutní mše svatá k Panně Marii
Bolestné • arcibiskup Jan Graubner
13. 4. sobota
Přerov – Arcidiecézní setkání mládeže • arcibiskup Jan
Graubner, biskup Antonín Basler, biskup Josef Nuzík
14. 4. neděle
Olomouc • dóm – Květná neděle – žehnání ratolestí, prů‑
vod – mše svatá • arcibiskup Jan Graubner

18. 4. čtvrtek
9.30 hod. • Olomouc – dóm – Missa Chrismatis • arcibiskup
Jan Graubner
18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svaté na Památku veče‑
ře Páně • arcibiskup Jan Graubner
18.30 hod. • Kelč – mše svatá na Památku večeře Páně •
biskup Antonín Basler
19. 4. pátek
16.00 hod. • Kelč – obřady Velkého pátku • biskup Antonín
Basler
18.00 hod. • Olomouc – dóm – obřady Velkého pátku •
arcibiskup Jan Graubner
20. 4. sobota
20.30 hod. • Kelč – Velikonoční vigilie • biskup Antonín
Basler
20.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – Velikonoční
vigilie – křest dospělých • biskup Josef Nuzík
21.00 hod. • Olomouc – dóm – Velikonoční vigilie – křest
dospělých • arcibiskup Jan Graubner
21. 4. neděle
8.30 hod. • Zámrsky – slavnost Zmrtvýchvstání Páně •
biskup Antonín Basler
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zmrtvýchvstání
Páně • arcibiskup Jan Graubner
10.00 hod. • Kladeruby – slavnost Zmrtvýchvstání Páně •
biskup Antonín Basler
27. 4. sobota
		
Praha – Pochod pro život a rodinu • biskup Antonín
Basler
10.15 hod. • Svatý Hostýn – XXVI. pouť hasičů • arcibiskup
Jan Graubner
28. 4. neděle
10.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť Matic olomoucké
arcidiecéze • arcibiskup Jan Graubner
10.30 hod. • Strání – biřmování • biskup Josef Nuzík

Uzavřeno k 26. 3. 2019
Změna programu vyhrazena

