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O L O M O U C K Ý  A R C I D I E C É Z N Í  I N F O R M Á T O R

Biblista Antonín Kleveta, vězeň nacismu 
i komunismu
V květnu  letošního  roku  uplyne  50  let  od  úmrtí  prof. 
ThDr. Antonína Klevety (1904–1969), českého biblis-
ty, filologa a profesora Cyrilometodějské bohoslovecké 
fakulty v Olomouci.                                                (strana 2)

Pro klienty jsou charitní pečovatelky často jediným 
kontaktem zvenčí
Zvládání běžných činností se stává s postupem času pro mnohé se-
niory problémem. Mnozí zůstali po odchodu nebo smrti partnera 
sami, děti bydlí daleko a tak jsou v mnoha činnostech, které už ne-
jdou tak dobře jako dřív, odkázáni sami na sebe.            (strana 12)
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Antonín Kleveta se narodil 18.  led‑
na  1904 ve Vitčicích na Prostějovsku 
do učitelské rodiny. Pochá‑
zel z  pěti sourozenců, při‑
čemž jeho mladší bratr Josef 
(1908–1976) se stal také kně‑
zem. Antonín po absolvování 
arcibiskupského gymnázia 
v Kroměříži studoval na olo‑
moucké bohoslovecké fakul‑
tě, z  níž přešel na bohoslo‑
veckou fakultu ve Štrasburku. 
V  září  1927 byl v  Olomouci 
vysvěcen na kněze. Po ukon‑
čení pobytu ve Štrasburku, 
pokračoval v dalších studiích 
na L’École biblique et archéo‑
logique v  Jeruzalémě, kde 
zároveň působil jako vice‑
rektor v rakouském poutním 
domě Svaté rodiny. Během 
svých studií se profiloval jako 
odborník na biblické vědy, 
semitologii a  asyriologii. Byl 
také mimořádně jazykově ta‑
lentovaný  – vedle němčiny, 
francouzštiny, španělštiny, 
latiny a řečtiny studoval také 
semitské jazyky: hebrejštinu, 
aramejštinu a  arabštinu. Od 
první poloviny třicátých let 
působil jako vyučující na své 
domovské fakultě v Olomou‑
ci, kde byl v  roce 1933 pro‑
mován doktorem teologie.

Svou pedagogickou čin‑
nost na univerzitě mohl roz‑

Biblista Antonín Kleveta,  
vězeň nacismu i komunismu

V  květnu  letošního  roku  uplyne  50  let  od  úmrtí  prof.  ThDr.  Antonína  
Klevety  (1904–1969),  českého biblisty, filologa a profesora Cyrilometo-
dějské bohoslovecké fakulty v Olomouci. Ačkoliv jde o osobnost poněkud 
zapomenutou,  je prof. Kleveta pro dnešní dobu stále  inspirativní nejen 
jako vynikající vědec, ale i jako statečný kněz, který se nebál odporovat 
oběma totalitním režimům minulého století. Proto chceme jeho životní 
osudy v dnešním OLDINu připomenout.

Antonín Kleveta 
(snímek před rokem 1950)

víjet jen do roku 1939, kdy byly uzavřeny 
české vysoké školy. Poté byl přeřazen do 
kněžského semináře a zároveň se věnoval 
vědecké publikační práci. V  únoru 1942 
byl však spolu s  dalšími představenými 
semináře (F. Cinkem, J. Šumšalem a  K. 
Jarošem) zatčen gestapem. V  červnu té‑
hož roku poslal německý soud všechny 
tyto obviněné za poslech zahraničního 
rozhlasu na čtyři roky do vězení. Kleveta 
postupně vystřídal několik věznic, naka‑
zil se však otevřenou plicní tuberkulózou, 
a proto byl již v  září 1943 převezen jako 
pacient v beznadějném stavu do Zemské 
nemocnice v  Olomouci, kde byl hospi‑

talizován až do dubna  1945. Nemoc se 
během pobytu v nemocnici přece jen po‑
dařilo stabilizovat, a tak Kleveta nakonec 
všechny útrapy během války přežil. Jako 
vězni nacismu mu byl v roce 1947 udělen 
prezidentem E. Benešem Českosloven‑
ský válečný kříž 1939. Již v  roce 1945 se 
Kleveta opět mohl vrátit k  působení na 
fakultě, avšak již s podlomeným zdravím. 
Navzdory tomu se v následujících letech 
postupně habilitoval jako soukromý do‑
cent pro obor biblického studia Starého 
zákona, později byl jmenován i mimořád‑
ným profesorem pro stejný obor. Po zru‑
šení fakulty byl dán v roce 1952 do inva‑

lidního důchodu.
Po únoru 1948 vystu‑

poval velmi kriticky k no‑
vým politickým poměrům, 
a  zvláště pak vůči vzrůs‑
tajícímu útlaku katolické 
církve. O  své názory se 
dělil v korespondenci a při 
osobních setkáních se svý‑
mi bývalými žáky i  další‑
mi kněžími a  projevoval 
je i  veřejně, takže se po‑
stupně stal pro komunisty 
značně nepohodlnou oso‑
bou. Nakonec byl v  roce 
1957 zatčen a  na základě 
obsahu zmíněných dopi‑
sů (které si zakládal v  ko‑
piích a  byly mu zabaveny 
při domovní prohlídce) 
ve vykonstruovaném pro‑
cesu odsouzen za údaj‑
né podvracení republiky 
k čtyřletému trestu odnětí 
svobody, který si odpyká‑
val – navzdory chatrnému 
zdraví  – v  neblaze známé 
věznici na Borech v Plzni. 
Z  té doby se dochovala 
řada dopisů, které posílal 
z vězení své mamince Ma‑
rii. Za všechny můžeme ci‑
tovat úryvek z dopisu, kte‑
rý napsal na Štědrý večer 
1957 a  jenž vypovídá také Jeden z dopisů z vězení v Plzni (Vánoce 1957)
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Květen 2019

1. květen – Mezinárodní den rodiny
8. květen – Mezinárodní den Červeného kříže – výročí narození Henriho Dunanta, 

zakladatele ČK v roce 1828
13. 5. 1944 se narodil profesor Ing. Lubomír Mlčoch, český ekonom, jako člen kato-

lické církve se angažuje ve prospěch křesťanské sociální etiky (75. narozeniny)
16. 5. 1969 zemřel profesor ThDr. Antonín Kleveta, český katolický teolog, starozá-

koník a filolog (50 let)
17. 5. 1969 zemřel ThDr. Josef Beran, český kardinál a pražský arcibiskup (50 let)
20. 5. 1934 se narodil profesor ThDr. Karel Skalický, český filozof, teolog a publicista 

(85. narozeniny)
22. 5. 1923 se narodil v Bratislavě P. JUDr. Jan Mařík, nejstarší kněz olomoucké arci-

diecéze žijící na odpočinku v Kutné Hoře (96. narozeniny)   (jpa)

LI ST Z K ALENDÁŘE

OLDIN

Olomoucký arciDiecézní Informátor

Vydává a rozšiřuje
Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 562/9
779 00 Olomouc
IČO: 00445151

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

Registrace MK ČR
evidenční číslo: E 23285

Šéfredaktor
PhDr. Josef Pala

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení ru-
kopisů, při výběru dává přednost textům stručným 
a věcným.
Redakce nevrací nevyžádané rukopisy.

Objednávky a předplatné
Lubomír Nágl
Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 562/9
779 00 Olomouc
tel. 587 405 403
e ‑mail: nagl@arcibol.cz

Tisk
Exa Print – Design, s. r. o.
Střední – Novosadská 767/4
779 00 Olomouc
tel. 775 705 170

Redakční uzávěrka tohoto čísla:
17. 4. 2019

Redakční uzávěrka příštího čísla:
15. 5. 2019

Biblista Antonín Kleveta,  
vězeň nacismu i komunismu ....... 2 – 3

Aktuality ..................................... 4 – 7

Kdy – kde – co............................. 8 – 9

Zprávy z Centra pro rodinu ..... 10 – 11

Pro klienty jsou charitní  
pečovatelky často jediným  
kontaktem zvenčí .................... 12 – 13

Kontejner pro Zambii je v cíli.  
Pomáhá dětěm a chudým  
vesničanům .................................... 13

Z diáře arcibiskupství ..................... 16

Z OBSAHU

Na titulní straně: Májový motiv 
(pohlednice ze začátku 20. století)

o  jeho osobní statečnosti: „Dnes máme 
důvod jen k radosti, ne k tesklivosti. A tak 
ani mne jako kněze a  theologa nemůže 
nic oloupit o vánoční radost, leč bych se 
zpronevěřil svému kněžskému ideálu.“ 
Prof.  Kleveta byl nakonec z  vězení pro‑
puštěn již v roce 1960, avšak tím ještě jeho 
potíže neskončily. V  roce 1965 byl totiž 
opět obžalován, tenkrát za údajné poško‑
zování zájmů republiky v cizině. V tomto 
případě šlo však nejspíše o předem připra‑
venou provokaci ze strany StB. Kleveta byl 
totiž požádán, aby napsal dopis kardinálu 
Beranovi, v  němž vylíčí situaci katolické 
církve v Československu. List však místo 
do Říma putoval do rukou policie a  měl 
posloužit jako jeden z podkladů pro dal‑
ší politický proces. Soudní stíhání však 
bylo nakonec zastaveno, a  to na příkaz 

prezidenta republiky Antonína Novotné‑
ho, kterého o to Kleveta požádal osobním 
dopisem. Vedle oficiálního zdůvodnění 
ze strany soudu, který uvedl špatný zdra‑
votní stav obžalovaného, mohla hrát roli 
i značná nevěrohodnost celé zinscenova‑
né akce, která měla za cíl opět dostat to‑
hoto kněze za mříže.

V  době politického uvolnění v  roce 
1968 se prof.  Kleveta se ještě nakrátko 
vrátil k akademické činnosti, a to v rámci 
zřízené olomoucké pobočky Cyrilome‑
todějské bohoslovecké fakulty v Praze se 
sídlem v  Litoměřicích. Zemřel však již 
následujícího roku, 16.  května  1969. Na 
věčnost odešel téměř zároveň s  dalším 
mučedníkem komunistického režimu  – 
kardinálem Josefem Beranem, který sko‑
nal v Římě o den později.  Vít Němec



OLDIN • 5 / 20194 ZPRAVODAJSTVÍ

AKTUALIT Y

Zástupci církve i státu uctili ve Vídni  
památku Rudolfa Jana

Modlitbou a položením kytic k rakvi kardinála Rudolfa Jana si 9. dubna 2019 
arcibiskup Jan Graubner, ostravsko ‑opavský biskup František Václav Lobkowicz 
a představitelé veřejného života připomněli letošní výročí – dvě století od zvolení 
habsburského prince do čela olomoucké arcidiecéze.

Vzpomínkovému obřadu v kryptě kapucínského kostela ve Vídni byl přítomen také 
člen habsburského rodu Paul Georg von Habsburg ‑Lothringen – vnuk císaře Karla I., 
vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. Českou stranu vedle zmíněných 
biskupů reprezentovali členové čestného výboru jubilea: ministr kultury Antonín 
Staněk, velvyslankyně Ivana Červenková, hejtmani Olomouckého a  Zlínského kraje  
Ladislav Okleštěk a Jiří Čunek, olomoucký primátor Miroslav Žbánek, kroměřížský sta‑
rosta Jaroslav Němec, předseda dozorčí rady Vítkovic Jan Světlík a kancléř Univerzity  
Palackého Rostislav Hladký.

Návštěva krypty, která uchovává ostatky asi 150 příslušníků habsburského rodu 
z posledního půltisíciletí, se uskutečnila v rámci letošní připomínky dvoustého výročí 
od zvolení Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner ve své promluvě připomenul, že arcibiskup 
Rudolf byl společensky otevřený, jako hudebník pořádal v paláci každý týden veřejné 
koncerty, jako vyučený zahradník založil olomoucké parky, výrazně podpořil stavbu 
divadla, přestavbu semináře, zařídil obnovu univerzity, na níž prosadil češtinu jako vy‑
učující jazyk, podporoval českou literaturu a  německým seminaristům uložil dobrou 
znalost češtiny jako podmínku působení v dvojjazyčné diecézi, založil také vítkovické 
železárny. „Bylo vidět, že si své působiště zamiloval a dal mu své srdce i poslední síly. 
A dnes je naším úkolem důstojně připomenout významnou osobnost Olomouce,“ dopl‑
nil arcibiskup Graubner.

Po modlitbě a zpěvu chorálu „Svatý Václave“ se pak celá delegace přemístila přímo 
k sarkofágu Rudolfa Jana. Vídeňský a olomoucký arcibiskup k němu společně položili 
věnec ve tvaru srdce, ostatní zúčastnění pak přidali své kytice. Celý obřad uzavřela mod‑
litba Otče náš v češtině, němčině a latině.   Jiří Gračka

ČBK vyhlašuje sbírku pro pařížské arcibiskupství  
na obnovu katedrály Notre-Dame

Ničivý požár, který v pondělí 15. dubna 2019 zachvátil pařížskou katedrálu No‑
tre‑Dame, způsobil nejen nevyčíslitelné kulturní, umělecké a civilizační ztráty, ale 
byl tak vážně poničen jeden ze symbolů křesťanské víry francouzského lidu i celé‑
ho západního křesťanství. Česká biskupská konference se proto rozhodla vyhlásit 
sbírku jako gesto pomoci francouzské katolické církvi.

„Arcidiecéze pařížská přišla ve Svatém týdnu o svůj biskupský kostel, kde se měl 
arcibiskup Michel Aupetit setkat na Zelený čtvrtek se svými kněžími, vést velkopáteční 
obřady a slavit Kristovo Zmrtvýchvstání. Církev v České republice soucítí s pařížskou 
arcidiecézí a chce vyjádřit svoji podporu nejen modlitbou, ale i finanční pomocí,“ říká P. 
Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK, a dodává: „Přestože je tato katedrála vlastnic‑
tvím francouzského státu, arcibiskupství se podílí svými sbírkami na její obnově a nyní 
i na záchraně, a proto je na místě směřovat výtěžek této sbírky pařížské místní církvi.“

Katedrála Notre‑Dame je po staletí viditelným symbolem křesťanské víry. Před po‑
žárem se díky Bohu podařilo zachránit vzácnou relikvii Kristovy trnové koruny, která 
byla v chrámu Matky Boží uchovávána. Stejně tak se zachovala socha Panny Marie na 
sloupu u oltáře, před kterou uvěřil v Boha básník Paul Claudel. Zkázu ohně překonal i 
kříž nad oltářem, který je symbolem Boží lásky, kterou nic nezlomí.

„Paříž má ve svém znaku loď a heslo Fluctulat nec mergitur (Zmítá se, ale nepotopí 
se). Symbolicky může nyní znak města odkazovat na loď katedrály Notre‑Dame, která 
bojovala o svou existenci a tento boj ustála, a totéž můžeme vztáhnout na loďku církve, 
která se nachází v současnosti na rozbouřeném moři, ale ani přes hříchy a nepravosti 
jejích členů se nepotopí. To je pro mě obrovské znamení naděje,“ dodává předseda České 
biskupské konference a pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Číslo konta sbírky na opravu katedrály Notre-Dame v Paříži: 5304779730/2700, 
variabilní symbol: 910770. Dary jsou odečitatelné od základu daně z příjmu a dárcům 
bude na vyžádání vystaveno potvrzení (ekonomicke@cirkev.cz).  (čbk)

Pozvání na Národní pouť 
do Říma

Obracím se na vás s upřímným po‑
zváním na Národní pouť do Říma k 30. 
výročí kanonizace svaté Anežky Čes‑
ké. Uskuteční se pod záštitou ČBK ve 
dnech 11. až 13.  listopadu  2019. Byli 
bychom rádi, pokud by tato pouť ne‑
byla jen vzpomínkovou cestou, ale aby 
přímo navázala na velikou a spontánní 
duchovní obnovu, kterou ona událost, 
bezprostředně následovaná pádem to‑
tality, před třemi desetiletími vyvolala. 
Tehdy jsme to vnímali jako zázrak. Sva‑
tá Anežka, patronka národa, k národu 
promluvila ve chvíli, kdy se mohl vrátit 
ke svobodě, a to i ke svobodě víry. Jako 
by nám tento dar svobody přinesla a vy‑
prosila.

Dnešní společnost svobodná je, ale 
mnohdy se zdá poněkud unavená, smut‑
ná, zklamaná a  bez naděje. Po třiceti le‑
tech se z  ní kamsi vytrácí pravá radost 
a vděčnost Pánu za možnost žít v plnosti 
víry nejen v soukromí, ale i veřejně, před 
světem. Proto se chceme společně znovu 
obrátit ke svaté Anežce na místě, kde byla 
papežem Janem Pavlem II. povýšena mezi 
svaté. Chceme ji prosit, aby v  nás stále 
probouzela onu radost a naději, aby nám 
ji stále vyprošovala a  vracela. A  chceme 
také děkovat Pánu za to, že k této radosti 
a naději máme stálý důvod.

Proto vás všechny povzbuzuji a vybí‑
zím, abyste se k  této pouti přidali, ať již 
přímou účastí, nebo alespoň modlitbou či 
jinou podporou. Srdečně vám za to děkuji.

V Kristu a Marii  Mons. Jan Vokál
biskup královéhradecký, 

předseda přípravného 
poutního výboru

Svatohostýnský kalendář 
2020

V minulých dnech vydala Matice sva‑
tohostýnská (jako vždy s velkým předsti‑
hem) svůj tradiční stolní Svatohostýnský 
kalendář na rok 2020 (s přehledem poutí 
na tento rok).  (jpa)
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Snímek Lukáš Janík / Člověk a víra

V arcibiskupském paláci začala turistická sezona,  
představí se při ní i „chlebový Kristus“

Po zimní přestávce se s  pravidelnými komentovanými prohlídkami opět ote‑
vřely reprezentační sály arcibiskupského paláce v Olomouci. Turistická sezona se 
zde letos ponese zejména ve znamení dvoustého výročí arcibiskupa Rudolfa Jana.

Na letošní rok totiž připadá dvousté výročí zvolení tohoto syna rakouského císaře 
Leopolda II. do čela olomoucké arcidiecéze. „Tuto událost chceme návštěvníkům při‑
blížit například při Muzejní noci, která letos připadá na pátek 17. května,“ prozrazuje 
vedoucí arcidiecézního Centra pro kulturu Martin Kučera. „Program zahájí v 17.30 hod. 
koncert k poctě Rudolfa Jana v podání studentů z Konzervatoře Evangelické akademie. 
Od 18. hodiny pak budou až do půlnoci probíhat komentované prohlídky zaměřené na 
osobnost Rudolfa Jana,“ říká Kučera a dodává: „Kapacita každé skupiny je omezena po‑
čtem 30 osob, interval mezi prohlídkami bude 20 minut a poslední začíná ve 22.40 hod.“

Hned o týden později pak arcibiskupská rezidence večerními prohlídkami ožije zno‑
vu, a  to u příležitosti Noci kostelů. Návštěvníci mohou v paláci zavítat do biskupské 
kaple, která je jinak veřejnosti nepřístup‑
ná. „Původně barokní kaple byla později 
vybavena novým mramorovým oltářem, 
stěny jsou z umělého mramoru a na stropě 
je bohatá štuková výzdoba. Tato ‚domá‑
cí‘ kaple olomouckých biskupů je záro‑
veň památným místem. Před sedmdesáti 
lety – krátce po nástupu komunistického 
režimu  – zde totiž tajně přijal biskupské 
svěcení pozdější pražský arcibiskup kardi‑
nál František Tomášek, od jehož narození 
letos uplynulo 120 let,“ říká Kučera.

Minulý režim a jeho útlak církví, věří‑
cích i dalších lidí však podle Kučery o Noci 
kostelů připomene nejen samotný prostor 
kaple. „Mimořádně v  ní bude vystavena 
cenná plastika, hlava Krista vyrobená z chlebových soust dvanácti vězňů komunistické‑
ho režimu,“ říká vedoucí kulturního centra. Umělecké dílo vyrobené na počátku totali‑
ty v Uherském Hradišti zde vězněným sochařem Ludvíkem Šmotkem věnoval arcibis‑
kupství před dvěma lety Jan Janků, další ze skupiny odsouzených, mezi kterými drobné 
umělecké dílo vzniklo. Komentované prohlídky biskupské kaple s vystavenou plastikou 
chlebového Krista budou o Noci kostelů 24. května probíhat od 18 do 23 hod. vždy po 
20 minutách, kapacita skupiny je omezena počtem 20 návštěvníků.

„Od 27. dubna až do konce září prohlídky reprezentačních sálů probíhají denně kro‑
mě neděle,“ říká Kučera a dodává: „Návštěvníkům vždy doporučujeme sledovat aktuální 
otevírací dobu na webu www.arcibiskupskypalac.cz, čas od času jsme totiž nuceni pro‑
hlídky kvůli konání nějaké domluvené akce přerušit.“

Stejně jako loni bude i v tomto roce servis obohacen také o služby městského info‑
centra. Turisté zde tak díky finanční podpoře města Olomouc, které se vedle toho po‑
dílí i na financování průvodcovské služby, najdou základní propagační materiály města 
a suvenýry. „V olomoucké části zvané Předhradí se nacházejí nejvýznamnější turistické 
atraktivity města, jako například katedrála sv.  Václava, trojice Arcidiecézní muzeum, 
Vlastivědné muzeum a Muzeum umění anebo i samotný palác. Provoz pobočky měst‑
ského infocentra v této strategické lokalitě rozšíří nabízené služby v oblasti cestovního 
ruchu,“ říká Kučera a dodává: „Navíc tak s podporou města můžeme palác otevřít zdar‑
ma ve vybraných dnech, jako je právě Muzejní noc nebo Noc kostelů.“  Jiří Gračka

Mladí lidé se při arcidiecézním setkání učili  
od Panny Marie

„Jsem služebnice Páně, ať se mi 
stane podle tvého slova“ – s tímto mo‑
ttem, převzatým z evangelia sv. Lukáše, 
se v sobotu 13. dubna 2019 uskutečni‑
lo v Přerově setkání mladých lidí z celé 
olomoucké arcidiecéze. Program akce, 
kterou s mládeží prožili také biskupo‑
vé, zahrnoval modlitby, katecheze, mši 
svatou i zábavná představení. Někteří 
se přitom zúčastnili už pátečního před‑
programu.   (ado)

Pomník od Otmara Olivy 
bude připomínat  

zemřelé děti
Dětem, které zemřely před poro‑

dem, při po porodu nebo krátce po 
něm, má sloužit pietní hrobové místo, 
které začne vznikat na ústředním měst‑
ském hřbitově v  Olomouci‑Neředíně. 
Vzniká z  iniciativy místní pobočky 
Hnutí pro život a na ztvárnění se bude 
podílet sochař Otmar Oliva a kameník 
Petr Novák.

„Je mnoho rodin, které své miminko 
nemohly pojmenovat a  důstojně pocho‑
vat – bylo spáleno s dalším anatomicko–
patologickým materiálem z  nemocnice. 
Tyto rodiny nemají za svým miminkem 
kam jít, není nikde pohřbeno… A  je 
i mnoho rodin, které nemají hrobové mís‑
to, kde by svoje dítě mohly uložit,“ říká 
Alena Peremská, ředitelka Perinatálního 
hospice Dítě v srdci, které se péči o rodi‑
ny se zemřelými dětmi věnuje. Právě kvůli 
zmíněným rodičům má také hrobové mís‑
to v Olomouci vzniknout.

Na jeho zřízení se přitom může podí‑
let každý. Vznik pomníku má totiž pod‑
pořit veřejná sbírka, kterou spolek Dítě 
v  srdci vyhlašuje. „Stačí poslat jakoukoli 
částku na transparentní účet, který byl 
zřízený pouze pro tento účel a  má čís‑
lo 115‑8885460237/0100. Jako variabil‑
ní symbol poslouží telefonní číslo dárce, 
abychom ho mohli kontaktovat kvůli po‑
tvrzení o daru,“ dodává Alena Peremská.

 (ado)

15. Seminář o Farních 
evangelizačních buňkách

Stále hledáme způsoby, jak oži‑
vit farní společenství a  jak se přiblížit 
k  lidem hledajícím nebo na periferii 
farnosti. Jednou z odpovědí je metoda 
Farních evangelizačních buněk (FEB).

Zvu vás na čtvrtý „Seminář o  farních 
evangelizačních buňkách“, který se usku‑
teční ve dnech 30.  května až 2.  června 
v Pastoračním centru Komunity Blahosla‑
venství v Dolanech u Olomouce.

Cílem tohoto semináře je seznámit 
s  fungováním Farních evangelizačních 
buněk, podělit se o  zkušenosti, inspirace 
a impulsy od nás i ze zahraničí a také na‑
bídnout konkrétní pomoc v přípravě pro 
farnosti, které by rády s Farními evangeli‑
začními buňkami chtěly začít.

Seminář je otevřen pro kněze i laiky.
Bližší informace a přihláška:
www.evangelizacnibunky.cz

 P. Vojtěch Koukal
referent Mezinárodního  

organismu služby FEB pro ČR
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Zemřel jezuita 
P. Robert Kunert

Ve věku 85 let zemřel 8. dubna 2019 
v Centru Společnosti sester Ježíšových 
v  Olomouci jezuitský kněz P.  Robert 
Kunert.

Narodil se 29.  dubna  1933 v  Dol‑
ní Čermné ve farnosti Lanškroun. Ab‑
solvoval gymnázium v  Hradci Králové 
a  v  Lanškrouně. V  letech 1952 až 1967 
pracoval ve Východočeských papírnách 
v Lanškrouně, kromě let 1953 až 1955, kdy 
byl u PTP v dolech na Kladně. Na konci 
roku 1957 tajně vstoupil do jezuitského 

řádu. První sliby 
složil v  Dobruš‑
ce, taktéž tajně, 
19.  května  1962 
a  po pěti letech 
na to odešel ile‑
gálně do Rakous‑
ka.

V letech 1967 
až 1972 studoval 
teologii na uni‑
verzitě v  Inns‑

brucku, kde také 4.  července  1970 přijal 
kněžské svěcení. Dva roky poté získal 
rakouské státní občanství. V  letech 1972 
až 1973 krátce působil u českých krajanů 
v Londýně. Vážně onemocněl a musel se 
podrobit operaci páteře, která nasměro‑
vala jeho další kněžskou činnost. V letech 
1974 až 1980 vykonával službu spiritu‑
ála křížových sester v  Tyrolsku a  Vor‑
arlbersku. V  roce 1975 byl aplikován do 
Rakouské provincie Tovaryšstva Ježíšova 
a  2.  února  1978 složil v  Innsbrucku po‑
slední sliby.

V  letech 1980 až 1996 náležel do je‑
zuitské komunity v Klagenfurtu a působil 
jako rektor jezuitského kostela. V  roce 
1981 stál u zrodu Společnosti sester Ježí‑
šových. Ze životních zkušeností a z osob‑
ního prožívání ignaciánské spirituality jí 
jako zakladatel vtiskl charisma řeholního 
života ve světě a  po léta ji provázel jako 
spirituál. V  letech 1996 až 2009 byl čle‑
nem komunity na jezuitském provincialá‑

tu ve Vídni, na konci roku 2009 se vrátil 
do České provincie Tovaryšstva Ježíšova 
a žil u sester v olomouckém Centru Spo‑
lečnosti sester Ježíšových. V posledních 
letech svého života nesl s  velkou trpěli‑
vostí a  odevzdaností zdravotní omezení 

a  obtíže stáří a  napl‑
nil tak beze zbytku 
své životní motto 
„Milost a kříž“.

Přímé a  nekom‑
promisní zaměření na 
Boha, které P. Kuner‑
tovi přivodilo v životě 
nemálo obtíží, snad 
nejvýstižněji charak‑
terizuje jeho životní 
postoje. Jeho střízlivý 
a  realistický přístup 
v kněžské a spirituál‑
ní službě byl zakotven 

v hluboké modlitbě. O tom, že byl pravým 
synem sv. Ignáce, svědčí také jeho upřím‑
ný zájem o  člověka a  spásu jeho duše. 
Mnohým, především mladým lidem, po‑
máhal svými moudrými a  zároveň pro‑
stými duchovními radami. Se zájmem 
promluvil s každým, zvláštní „náklonnost 
srdce“ však měl k  lidem prostým. Svým 
humorem šířil kolem sebe radostnou at‑
mosféru a snadno si získal důvěru.

Poslední rozloučení s  P.  Robertem 
Kunertem se uskutečnilo 16. dubna 2019 
v  katedrále sv.  Václava v  Olomouci. Po‑
hřební obřady vedl arcibiskup Jan Graub‑
ner za přítomnosti apoštolského nuncia 
v České republice Charlese Balva, biskupa 
Josefa Hrdličky a  více než třiceti kněží. 
Tělo zesnulého pak bylo uloženo na olo‑
mouckém centrálním hřbitově.

 Sestra Marie Čeganová, SSJ
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Příručka Pastorace seniorů
Katechetická sekce ČBK vydala 

pastorační příručku „Pastorace seni‑
orů“. Připravil ji autorský kolektiv ve 
složení Mgr. Lucie Cmarová, Mgr. Ma‑
rie Gottlicherová, Mgr.  Lenka Ka‑
manová, Dana Žižkovská, P.  Mgr.  Jiří 
Kaňa, P. ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D., 
a P. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.

Senioři jsou důležitou součástí církev‑
ního společenství a je jen dobře, stanou ‑li 
se organickým prvkem misijního poslání 
církve. I  proto je nezbytné seniory po‑
vzbuzovat a pomáhat jim v aktivní účas‑
ti na životě církve. Kvalita stáří závisí na 
schopnosti přijmout jeho smysl a hodno‑
tu jak v rovině lidské, tak i v rovině víry. 
Církev proto dlouhodobě poukazuje na 
potřebu změny negativní představy o stá‑
ří. Jedná se o kulturní a výchovnou výzvu 
týkající se všech generací. Tento doku‑
ment může být pozitivním příspěvkem 
k  objevování důstojnosti stáří a  k  pro‑
hloubení a  pochopení poslání seniorů 
v církvi a ve světě. Text dokumentu může 
pomoci všem, kdo pracují na poli pastora‑
ce a katecheze seniorů.

Bližší informace o publikaci: e ‑mail: 
katechet@cirkev.cz

 P. Mariusz Kuźniar
ředitel Katechetické sekce ČBK

Statistika olomoucké  
arcidiecéze za rok 2018
(V závorce jsou údaje za rok 2017)

Křty – 4763 (4572)
Biřmování – 1408 (1087)
První svaté přijímání – 2454 (3896)
Počet sňatků – 1308 (1327)
Pomazání nemocných – 23 827 (12 179 – 

tento údaj zachycuje počet pomazání 
nemocných – individuálně; hromadné 
se v roce 2017 nezjišťovalo)

Počet pohřbů – 4887 (4992)
Počet kněží v  činné duchovní správě – 

316 (312)
Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb 

– 85 825 (85 956)  (ps)

Arcidiecézní pouť  
k sv. Janu Sarkanderovi

Koná se v sobotu 4. května v olomoucké 
katedrále. V  10 hod. začíná pontifikální 
mše svatá s předáním ocenění zaslouži‑
lým diecezánům. Od 12 hod. bude také 
otevřena kaple sv. Jana Sarkandera v Olo‑
mouci, ulice Na Hradě. 
Všechny kněze a věřící srdečně zve 

  arcibiskup Jan

Křížová cesta smíření v Soběchlebech připomíná  
oběti kolektivizace

Olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík v  neděli 7.  dubna  2019 požehnal 
v Soběchlebech čtrnáct křížů tvořících „cestu smíření“. Má připomínat zánik obce 
Símře na Přerovsku a  obecněji pak všechny oběti komunistické kolektivizace ze 
Záhoří.

„Události z bolestné historie našeho národa si musíme připomínat, abychom neza‑
pomněli, že za určitých životních okolností je člověk schopen zachovat se vůči druhému 
velmi zle, nejen nespravedlivě, ale i mstivě a nenávistně, a tak nevinného člověka zničit. 
Tohoto nebezpečí není uchráněna žádná doba ani naše,“ připomenul význam události 
biskup Nuzík.

Konkrétní událostí, od níž se akce odvozovala, se stalo vyhnání sedláků hospodaří‑
cích v malé osadě Símře nedaleko Soběchleb. Všechny čtyři tamní sedláky komunisté 
7. dubna 1952 uvěznili a jejich rodiny odvezli na Vysočinu bez možnosti návratu. Po‑
slední zbytky domů v  Símři byly srovnány se zemí před několika lety, dnes na místě 
bývalé osady stojí jen kaplička.

„Při setkání jsme proto mysleli na všechny, kterých se bolestně dotkla násilná kolek‑
tivizace a komunistický teror v 50. letech,“ uvedl P. Josef Červenka, farář v Soběchlebech, 
a dodal: „Ať ví celé Záhoří, že nechceme zapomenout, ale ani nenávidět. Chceme jako 
křesťané odpouštět a v modlitbě smíření si připomínat památku těch, kteří nespravedli‑
vě trpěli a museli nést kříž odsouzení, vězení a vyhoštění.“

Podle biskupa Nuzíka je dobře, že jako připomínka bylo zvoleno právě rozmístě‑
ní křížů a pobožnost křížové cesty. „Jednotlivá zastavení nás na životě našeho mistra 
a Pána učí, že on vzal na svůj kříž všechno, i velkou nespravedlnost, která potkala sedlá‑
ky v Símři a jejich rodiny. A zároveň nás učí, aby nepřerostla naše reakce ve zlobu a hněv 
různé podoby. Trpící Ježíš usmiřuje různé lidi i názory,“ uvedl a dodal: „Při čtení tohoto 
příběhu se mi vybavilo menší utrpení mých rodičů, kteří jako zemědělci asi 17 let čelili 
tlaku, aby vstoupili do družstva. Za toto období byl otec kvůli tomu 160× předvolán na 
národní výbor. Za to, že ho komunisté nezlomili, vděčil Bohu a také pomoci příbuzných 
a dobrých lidí, kteří rodičům pomáhali prací i s odvodem předepsaných kontingentů.“

 Jiří Gračka

Kanovnické jmenování
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner jmenoval 12. dubna 2019 P. Stanislava 

Jordána (1937), dlouholetého faráře v Bystřici pod Hostýnem žijícího jako důchodce na 
Velehradě, čestným kanovníkem Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži.  (aco)

Audiospot zve na Noc kostelů
Jedna noc a stovky otevřených kostelů. Takový je program další Noci kostelů, 

která se uskuteční v pátek 24. května 2019. Návštěvníky na ni zve také audiospot, 
který byl vyroben ve studiu Radia Proglas a bude prezentovat Noc kostelů v radio‑
vysílání.

Připraveny jsou komentované prohlídky, 
koncerty, otevřené věže, krypty, zahrady; zají‑
mavá setkání, přednášky a dalších více než 6000 
programů.

Informace: www.nockostelu.cz
Použitá hudba: Trumpet Tune, autor: Henry 

Purcell, interpreti: Miroslav Kejmar – trubka, 
Jiřina Pokorná – varhany, hlas: Anežka Jakub‑
cová, technik: Antonín Kánský                  (ado)

Snímek Zdeněk Ovčačík / Člověk a víra
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

CENTRUM PRO KATECHEZI
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Pouť pro nezadané
Zveme všechny věřící nezadané na pouť od katedrály svatého 
Václava v Olomouci k bazilice Navštívení Panny Marie na Sva‑
tém Kopečku 12. května.
Pouť bude souběžná s malou poutí za velké věci v rodinách, má 
však vlastní začátek před katedrálou a závěr ve společném setká‑
ní po mši svaté. Cesta je dlouhá přibližně 8 km.
a  ujdeme ji asi za dvě hodiny chůze. Sejdeme se v  12.30 hod. 
před katedrálou.
Přihlášky :  Mgr. Marcela Řezničková, tel.  720 110 750, 
587 405 251, e ‑mail: reznickova.marcela@ado.cz

Setkání žen na cestě života
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravi‑
delná setkání. Jde o bezpečný prostor, kde se každá žena může 
cítit přijímaná taková, jaká je. Ženy čerpají inspiraci a dovídají se 
něco nového, ale také se navzájem více poznávají, vidí těžkosti 
druhých žen (těžkosti v rodinných vztazích, nemoci, problémy 
v zaměstnání, přistěhovalectví atd.) a to, jak s nimi bojují.
Setkání se koná 14. května v Olomouci; MUDr. Jitka Krausová: 
Plně člověk, plně žena
Bližší informace: Mgr.  Marcela Řezničková, tel. 720 110 750, 
587 405 251, e ‑mail: reznickova.marcela@ado.cz

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 
vzdělávání či osvěžování paměti. Hosté campu: P. Tomáš Kou‑
mal, 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

Víkend pro seniory na Svatém Hostýně
Koná se ve dnech 17. až 19. května, doprovází P. Václav Ježík, SJ
Během pobytu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjí‑
mání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. svátosti pomazá‑
ní nemocných a k rozhovoru s knězem i s lektorkami. Začínáme 
v pátek mší svatou v 18 hod., po ní následuje večeře a program. 
Končíme v neděli obědem.
Kontaktní osoba:  Mgr.  Markéta Matlochová, e ‑mail: 
matlochova.marketa@ado.cz, tel. 587 405 250, 720 110 750

Setkání animátorů seniorů
Koná se 21. května v Arcibiskupském kněžském semináři v Olo‑
mouci
Kontaktní osoba: Mgr.  Markéta Matlochová, e ‑mail: 
matlochova.marketa@ado.cz, tel. 587 405 250, 720 110 750

Víkendové pobyty pro prarodiče s vnuky  
na Svatém Hostýně

21. – 23. června; 20. – 22. září
Bližší informace: Mgr.  Markéta Matlochová, tel. 587 405 250, 
720 110 750, e ‑mail: matlochova.marketa@ado.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
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Fotografové sdružení Člověk a víra  
představují svou práci

Až do 15.  května je v  kryptě olomoucké katedrály sv.  Václava 
možné zhlédnout výstavu velkoformátových fotografií sdružení 
Člověk a víra.
Otevírací doba: úterý až sobota 10 až 13 a 14 až 17 hod.; neděle 
11 až 13 a 14 až18 hod.

Tradiční setkání Rodiny Neposkvrněné
Uskuteční se v sobotu 22. června ve Skalnom sanktuáriu Božie‑
ho milosrdenstva na hoře Butkov u obce Ladce na Slovensku. 
Slavnostní mši svatou v 10.30 hoh. zde slouží žilinský diecézní 
biskup Mons. Tomáš Galis.

Vernisáž výstavy Člověk a víra
Snímek Dominik Polanský / Člověk a víra

Kouzlo štípských varhan
V  poutním kostele Narození Panny Marie ve Štípě u  Zlína se 
v neděli 2.  června v 17 hod. uskuteční varhanní koncert s ná‑
zvem „Kouzlo varhan“. Za varhanní manuály usedne Karel 
Martínek, varhaník u Sv. Mořice v Olomouci.
Jelikož Karel Martínek studoval improvizaci u slavného varhaní‑
ka Philippa Lefebvra, což je jeden z varhaníků slavné katedrály 
Notre ‑Dame v  Paříži, bude část koncertu věnována právě im‑
provizaci. Zazní tak kompozice, které budou jedinečné a neo‑
pakovatelné. Jedna z nich bude věnována právě hudbě katedrály 
Notre ‑Dame.
Kontakt organizace koncertu:  Lubomír Hnilica , tel. 
725 777 402, e ‑mail: Lhnilica@centrum.cz

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

Relaxační pobyt pro ovdovělé  
pomůže zlepšit fyzické i duševní zdraví

Na pobyt v regeneračním centru Harmonie v Bystřici pod Hos‑
týnem ve dnech 21. až 28. září zve všechny zájemce Společenství 
vdov a vdovců. Pobyt uprostřed překrásné přírody na západním 
úpatí Hostýnských hor nabídne tři až čtyři procedury denně, 
volný vstup do wellness a  program se společným posezením, 
promítáními filmů a reprodukovanou hudbou.
Přihlášky: Jana Janečková, e ‑mail: janec.jani@seznam.cz,  
tel. 739 342 639

Od vězňů po policisty: kaplani všech oborů 
budou diskutovat v Olomouci

Lidé působící v duchovní službě v nemocnicích, armádě, vězni‑
cích nebo policii se sejdou v Olomouci při prvním ročníku kon‑
ference „Mezioborové dialogy kaplanské služby“, který se usku‑
teční 15. května ve Vojenské nemocnici na Klášterním Hradisku. 
Téma: Vztah psychologie a spirituality.
Bližší informace a přihlášky: www.kaplanivnemocnici.cz

Pracovní příležitost
Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci nabízí pracovní 
pozici na místo asistenta pedagoga s nástupem od 15. 5. 2019. 
Bližší informace u ředitelky školy: tel. 739 344 027 nebo na 
e‑mailu: cms‑ovecka@cms‑ovecka.cz

Květnový Nezbeda a Cvrček
Květnový Nezbeda přináší čtenářům nový komiksový pří‑
běh Farář arský, který pojednává o životě a díle sv. Jana Maria  
Vianneye, rozhovor s mladým fotbalovým rozhodčím, povídku 
Všechno s mírou o tom, že si máme uvědomit své hranice a pro 
šikovné ruce návod, jak uplést z papíru košík třeba mamince ke 
Dni matek.
Květnový Cvrček učí děti, že úsměv dokáže zlepšit náladu i těm 
druhým.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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Modlitba tancem  
ve společenství –  

biblické tance
Je tomu již několik let, co se ve vyš‑

kovském děkanátním Centru pro rodinu 
schází skupinka žen ke společné oslavě 
našeho Pána skrze modlitbu tancem. Tuto 
modlitbu jsme objevily díky Komunitě 
Blahoslavenství v Dolanech a stala se pro 
nás opravdovým pokladem. Podstatu bi‑
blických tanců krásně vystihl jeden kněz, 
když napsal: „Při modlitbě tancem vyja‑
dřují různá gesta nebo celé tance Bohu 
chválu, vděčnost, nářek nebo prosbu. 
Gesty či celým tancem chceme vyslovit, 
jak krásnou bytostí je nám Bůh. Vyjadřu‑
jeme svou lásku k němu pohybem spoje‑
ným s naším srdcem, neboť se modlí celý 
náš člověk s tělem a duší.“

Slovo „tanec“ může některé ženy od 
této formy modlitby odrazovat, ale díky 
své vlastní zkušenosti mohu dosvědčit, že 
není potřeba žádného speciálního pohy‑
bového nadání. Jednotlivé modlitby (tan‑
ce) se skládají z jednoduchých gest a kro‑
ků, v některých případech spojovaných do 
různých choreografií. Překážkou není ani 
starší věk. V naší skupince jsou ženy nad 
šedesát i  sedmdesát let a  pro nás mladší 
jsou opravdovým povzbuzením a oporou.

To, co je především zapotřebí, je srdce 
otevřené pro Pána, odvaha přijít do spo‑
lečenství žen a  spolu s  nimi sdílet svou 
víru. Naše společenství je otevřené také 
hledajícím a ženám, které prožívají různá 
zranění. Každá z  nás může jistě svědčit 
o  uzdravující moci této modlitby, o  pro‑
žitku hluboké sounáležitosti a především 
o  blízkosti Pána, který přislíbil, že bude 
tam, kde se dva nebo tři sejdou v jeho jmé‑
nu.  Lenka Kadlčíková

vedoucí CPR Vyškov

Zprávy z Centra pro rodinu
Programy pro ženy

Programy pro ženy provázejí nabídku Centra pro rodinu v Šumperku už od počátku 
jeho vzniku a  mezi ženami si našly velkou oblibu. Nabídka byla (a  stále je) různoro‑
dá – duchovní obnovy pro ženy inspirované nějakou výraznou ženskou postavou z Bible 
(součástí je modlitba a svátost smíření), adorace v kapli připravovaná pro maminky na 
rodičovské dovolené, každoroční celodenní program Radost být ženou či různá další 
setkávání, jako jsou výlety maminek (samozřejmě s dětmi), posezení při různých příle‑
žitostech (velkou oblibu si v minulosti získal tzv. punčový večírek pro ženy) či při tvo‑
řivých dílnách.

Zastavila bych se u jedné z akcí, která nese tak trochu okopírovaný název jedné zná‑
mé knihy od Ingrid Trobischové s názvem „Radost být ženou a jak k tomu může přispět 
muž“. Jedná se o celodenní program pro ženy s názvem „Radost být ženou“, kam mohou 
přijít ženy bez rozdílů věku (slečny, maminky, babičky i prababičky) a troufám si říci, že 
tento program jim vždy radost udělá. Téma setkání je duchovní a jeho výběr je ponechán 
na lektorce, která celý den ženy provází. Do svého středu si vždy pozveme nějakou zají‑
mavou inspirativní 
ženu. Mezi nejzná‑
mější hosty patřila 
např. Hana Pinkne‑
rová či Fany Böh‑
mová, která toto 
setkání provází už 
pěknou řádku let. 
Součástí programu 
je kromě hlavního 
tématu, rozdělené‑
ho na dopolední 
a  odpolední část, 
vzájemné sdílení 
jak v pracovních skupinkách, tak při kaf íčku, při obědě či u tvoření, které čas od času 
setkání zpestřuje. Počet žen se pohybuje od 20 do 30 a dá se říci, že se jedná o akci 
opravdu celoděkanátní, protože se jí účastní ženy ze všech koutů děkanátu. Mnohdy 
i meziděkanátní, protože si našla oblibu i žen ze Zábřehu a okolí.

Rádi pozveme i  vás, čtenářky tohoto časopisu, program se letos koná 11. května. 
Jsme rádi, že programem nás provede a  svým slovem potěší Fany Böhmová, podě‑
lí se s  tématem „O laskavosti, něze a slabosti aneb o kráse ženství“. Program se koná 
na farním středisku v Šumperku, stojí 100 Kč a přihlásit se na něj můžete na: e ‑mail: 
cprsumperk@do.cz nebo na tel. 731 402 395.  Lenka Špatná

  CPR Šumperk

Snímek Lenka Špatná

Aktivity pro ženy
Naše centrum pro rodinu připravuje 

programy, kterými se snažíme podpořit 
zdravé fungování rodin. Je samozřejmě 
těžké vybrat, které ty programy jsou nej‑
důležitější. Občas zjistíme, že daný pro‑
gram není to, co lidé v našem okolí potře‑
bují nebo vyhledávají. Programy pro ženy 
se nám naopak krystalizují jako velmi po‑
třebné. Které programy to jsou?

Začněme u  těch duchovních  – mod‑
litby manželek, modlitby matek, biblické 
tance či víkend pro ženy na Svatém Hos‑
týně. Kromě modlitební podpory či mož‑
nosti růstu ve víře jde také o společenství, 
kde se ženy vzájemně mohou sdílet se 

svými starostmi, radostmi i bolestmi. Je to 
jedna z těch důležitých potřeb žen – mož‑
nost sdílet se.

Pak je tu klub pro maminky, kde se 
mohou ženy společně s  dětmi scházet 
a opět sdílet. Ale také přirozeně učit své 
děti různým věcem, pomoci dětem pohy‑
bovat se v kolektivu, prožívat společenství 
i ve víře.

Velmi oblíbené jsou vzdělávací a  se‑
bepoznávací programy pro ženy. Důležité 
je téma, ale také lektor či lektorka. Jak se 
ženami pracuje, co jim nabízí. Žena tvoří 
srdce domova. A je moc důležité, jestli je 
toto „srdce“ spokojené, v pohodě, ve vzta‑
hu s Bohem. Ženy, které k nám přicháze‑
jí, něco hledají. Někdy je to povzbuzení, 

někdy podpora. Jindy jsou to informace 
a poznání. Práce na sobě samém je vždy 
náročná a  dlouhá. A  je těžké vytrvat.  
Na druhou stranu je velmi inspirativní 
vidět pokroky a  růst. Je radostné vidět, 
jak některé „objevy“ dokáží proměnit bo‑
lest a slzy v úlevu. Nemusí ani jít o velké 
objevy, zkrátka jen nějaké AHA, co nám 
přinese pokoj do srdce, protože prostě 
už víme. Nejde o  změny v  našich okol‑
nostech, ale o  změny v  nahlížení na ně.  
Pokud se to vezme za ten správný ko‑
nec, kruh se uzavírá a  spokojená žena  
přináší pokoj do své rodiny.

 Lenka Pchálková
CPR Jitřenka Hranice
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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 
každého věřícího a možnostmi, jak ho uskutečňovat v mís‑
tě, kde žijeme. Odpolední část s  názvem Děti pomáhají 
dětem nabídne konkrétní možnosti, jak misie přestavit dě‑
tem, 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 odpo‑
ledním programu, který je akreditován na MŠMT v rámci 
Dalšího vzdělávání pedagogů.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 24. května na e‑mail: 
polcrova.helena@ado.cz                             Helena Polcrová

Nové číslo Rodinného života
Ženy a muži – rozdílné světy, které se snaží najít vzájemnou rovnováhu. Dvě strany 

jedné mince. Jsou ženy horší řidičky a muži roztržití hledači zbloudilých ponožek? Proč 
nás Bůh stvořil tak rozdílné, když máme žít spolu? Na tyhle otázky neexistuje jedno‑
značná, ani jednoduchá odpověď. Inspirujte se při svých úvahách raději zkušenostmi 

moudrých mužů a žen na stránkách druhého čísla časopisu 
Rodinný život s názvem Rozdíly mezi mužem a ženou.

Těšit se můžete na krátký, leč výstižný úvodník P. Karla 
Skočovského a rubriku Pohledem církve Petry Giraškové. 
Čekají na vás zajímavé rozhovory  – s  biskupem Pavlem 
Konzbulem a sestrou ThLic. Veronikou Katarínou Baráto‑
vou na téma rozdílných rolí mužů a žen a jejich naplňování 
prostřednictvím rodinného či zasvěceného života.

P. ThDr. Jan Balík, Ph.D., se zamýšlí nad úlohou muže 
a ženy v Božím plánu stvoření. Na podobnou strunu si no‑
tují i Allan a Barbara Peasovi v úryvku ze své knihy „Všech‑
no, co byste měli vědět o  mužích a  ženách“. V  tradiční 
anketě jsme shromáždili zkušenosti s žitím tradičních rolí 
mužů a žen od zástupců různých stavů.

Rubrika Vztahy a výchova připomíná, že bez ohledu na 
to, zda jste kluk či holka, muž nebo žena, nejdůležitější je 

umět prožít přítomný okamžik (Jsem. A to stačí. – L. Nágl) a že není na škodu občas 
myslet na růžové motýlky a kompot (M. Strejčková). V Duchovním životě se anděl Che‑
rubín vrací z „mise“ v Iráku. Jitka Štěpánková jako babička poučí nejen děti o důležitosti 
odpuštění ve společném životě muže a ženy. Těšit se můžete i na Čtení na dobrou noc.

MUDr.  Jitka Krausová nás vybízí: Dolů s řetězy ve jménu Krista! – a to prostřed‑
nictvím životních osudů venezuelských kandidátů svatosti – dělníka, vizionářky a ne‑
gramotné venkovanky. P. Karel Skočovský se s námi podělí o Modlitbu za krásu žen ze 
svého blogu.

Na stránkách časopisu najdete také chutné recepty, tipy na knihy, co stojí za přečte‑
ní, a samozřejmě vyhodnocení her a soutěží z minulého čísla. Další nápady, plná znění 
článků, inspirativní texty a podněty pro Váš rodinný život najdete na našich webových 
stránkách – www.rodinnyzivot.eu.

Ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat poštou (Centrum pro rodinný ži‑
vot, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), telefonicky (587 405 250–3), nebo na e ‑mail: 
rodinnyzivot@ado.cz Na požádání pošleme ukázkové číslo časopisu i elektronicky.

 Markéta Matlochová

Májová cestička k Bohu
V tomto liturgickém roce připravuje‑

me už třetí pracovní list Cestičky k Bohu 
– nyní na měsíc květen. Tentokrát bude‑
me mít v rodinách možnost dovědět se 
víc o životě Matky Boží, ale i o různých 
osobnostech, které ji uctívaly a důvěřo‑
valy jí ve svém životě. Nechejme se i my 
inspirovat vzory svatých a jejich vztahem 
k Panně Marii.

Pracovní list a další materiály budou 
zdarma ke stažení na webových strán‑
kách www.rodinnyzivot.cz pod záložkou 
Cestička k Bohu. Výbornou pomůckou k 
této cestičce budou Májové úvahy na kaž-
dý den, které jako májové čtení zpracoval 
P. Václav Fojtík a soubor otázek o Panně 
Marii z brněnského katechetického centra 
(Hříčky do krabičky).

 Markéta Matlochová

Snímek Jiří Husek
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Na pečovatelskou službu Charity Olo‑
mouc se obracejí klienti, jejich rodinní 
příslušníci i  nemocnice. „Jsme v  kontak‑
tu i se sociálními pracovníky z nemocnic 
a  léčebných ústavů, kteří zjišťují, jestli 
máme kapacitu, když propouštějí pacien‑
ty domů a vědí, že se o ně doma nemá kdo 
postarat,“ vysvětluje Veronika Rusková, 
pečovatelka s  koordinační činností Cha‑
rity Olomouc. Někteří senioři nemají ro‑
dinu, nebo rodinní příslušníci bydlí mimo 
Olomouc. Často jsou to právě pečovatel‑

Pro klienty jsou charitní pečovatelky často 
jediným kontaktem zvenčí

Zvládání běžných činností se stá-
vá  s  postupem  času  pro  mno-
hé  seniory  problémem.  Mnozí 
zůstali  po  odchodu  nebo  smrti 
partnera  sami,  děti  bydlí  daleko 
a  tak  jsou  v  mnoha  činnostech, 
které  už  nejdou  tak  dobře  jako 
dřív, odkázáni sami na sebe. Další 
senioři  jsou v domácí péči rodin-
ných  příslušníků  a  Charita  pak 
zajišťuje pomoc v době jejich ne-
přítomnosti.  Pečovatelky  pomá-
hají  svým  klientům  nejen  s  péčí 
o vlastní osobu, ale doprovází  je 
i  k  lékaři  a občas dokážou  splnit 
i nesplnitelné…

ky, kdo jim přináší informace zvenčí, zají‑
mavosti, co se děje ve městě.

To, co klienti potřebují nejvíc, je po‑
moc v péči o vlastní osobu. S přibývající‑
mi léty se cítí nejistě, bojí se sami ospr‑
chovat, mají strach, že upadnou, nebo už 
nezvládají mytí hlavy, náročným se pro ně 
stávají i úklidové činnosti: „Někdo nemů‑
že třeba vysávat pro nemoci páteře, jiný 
potřebuje dovézt obědy ze školní jídelny, 
naše pomoc se vždy odvíjí od potřeb uži‑
vatelů našich služeb,“ dodává pečovatelka 

Veronika Rusková a  pokračuje: „Klienti, 
když už nevycházejí ven a  nemohou si 
sami nakoupit, ztrácejí přehled. Pečova‑
telky jim nosí letáčky, pomáhají sledovat 
slevy, dopomáhají s  výběrem, s  klienty 
chodí společně na nákupy nebo jako do‑
provod k  lékaři, zajišťují odvoz a  dovoz 
autem, u lékaře pomáhají s oblékáním.“

Charita se dokáže postarat i o klienty, 
kteří jsou upoutáni na lůžko. „Rodiny se 
často bojí, ponechat si nemocného v do‑
mácí péči, neumí si představit, že se to 
dá doma zvládnout. Máme klienty, kteří 
jsou odkázáni na pomoc svých blízkých, 
a v době, kdy rodina musí do práce, pak 
zajišťuje potřebnou péči Charita,“ přibli‑
žuje vedoucí střediska pečovatelské služ‑
by Jarmila Pachtová.

Voňavá koupel
Paní Jana je uživatelkou pečovatelské 

služby již dvanáctým rokem. Po celou tuto 
dobu je upoutána na lůžko. Roky pomáha‑
ly pečovatelky paní Janě s hygienou přímo 
na lůžku, protože přesun do koupelny byl 
vzhledem ke zdravotnímu stavu nemožný. 
Paní Jana se však toužila vykoupat v  na‑
puštěné vaně plné pěny. „V předvánočním 
čase se nám podařilo získat příspěvek 
z  Výboru dobré vůle Nadace Olgy Hav‑
lové na nákup kompenzačních pomůcek, 
které pomáhají potřebným lidem zvládat 
běžné činnosti. Jednou z  pomůcek byla 

Snímky Jiří Kopáč
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Kontejner pro Zambii je v cíli. Pomáhá dětem 
a chudým vesničanům

Za odesláním obrovské zásilky stojí nejen Sudoměřičtí, 
Charita a čeští dárci, ale i spousta dobrovolníků, kteří pomáha‑
li potřebné věci připravit. Jejich shromažďování, třídění, čištění 
a opravy zabraly víc jak půl roku. Nyní stojí kontejner v Chipatě, 
kde sídlí Chiparamba Trust Organization, organizace pomáhající 
lidem z blízké Chiparamby. „Náklad prošel celní kontrolou, dále 
bylo třeba kontejner sundat jeřábem z kamionu dolů na pevnou 
zem, aby mohl sloužit dál jako sklad. Věci ze sbírky už začínají 
užívat lidé z  Chiparamby,“ podává zprávy Kateřina Janečková, 
která s dalšími lidmi dobré vůle sbírku iniciovala.

Nábytek, školní pomůcky i  sportovní potřeby vybavují ško‑
lu v Chiparambě. Lidé z vesnice mají nyní přístup i ke zdravot‑
ním potřebám, zemědělskému náčiní… Začít fungovat může 
nové školící centrum, a to díky šlapacím šicím strojům, látkám, 
šicím potřebám, ale také zemědělskému a  zahradnímu náčiní. 
„V centru se budou mladí lidé učit řemeslům, jako například šití 
a  farmaření, což pomůže řešit problémy s  předčasnými sňatky 
a užíváním drog, které jsou typické u dětí a mladých v chudých 
oblastech Afriky,“ připomíná Kateřina Janečková.

Vyslání Kontejneru pro Zambii se chopila Arcidiecézní chari‑
ta Olomouc. Jde již o druhý kontejner, který s materiální sbírkou 
do rozvojové země vyslala. „Dobrovolníci ze Sudoměřic nás oslo‑
vili, zda bychom s nimi spolupracovali a my se rozhodli je pod‑
pořit. Náš první kontejner díky štědrosti českých dárců pomohl 
potřebným na Haiti, věříme, že podobně pomůžeme i v Zambii,“ 
sděluje za Charitu Martin Zamazal.

Děkujeme všem dárcům, ale také dobrovolníkům, že po-
mohli kontejner s  materiální sbírkou vypravit do daleké  
Zambie.  Karolína Opatřilová

Život chudých vesničanů ze zambijské Chiparamby se 
v těchto dnech začíná zlepšovat. Přispívá k tomu kon-
tejner plný pomoci od českých dárců. Ve spolupráci 
se  sudoměřickými  farníky  jej  vyslala  za  moře  Arci-
diecézní charita Olomouc. Sbírka vyrazila kamionem 
z  Olomouce  již  loni  v  prosinci.  Nyní  již  dorazila  do 
cíle. Dnes již jsou vybavení do škol, oblečení a obuv, 
zdravotnické pomůcky či zemědělské náčiní v oběhu.  
Dostávají je děti i chudé rodiny živící se zemědělstvím…

i  mobilní vana, kterou mohou ležící lidé 
využívat přímo na lůžku,“ vypráví Renata 
Vidrasová, zástupce vedoucí střediska. 
Paní Jana tak dostala ten nejhezčí dárek 
pod stromeček: vanu plnou vody a voňavé 
pěny.

Výlet Na Svatý Kopeček
Kromě přímé péče připravuje stře‑

disko pečovatelské služby pro své klienty 
i  další aktivity, jako jsou výlety, adventní 
setkání s  kulturním programem, mše za 

nemocné. „Jsem sice z Olomouce, ale na 
Kopečku jsem byl naposledy před mnoha 
lety s  vnoučaty,“ říká s  dojetím pan Ru‑
dolf, účastník poutě na Svatý Kopeček. 
Jednou z účastnic výletu byla i paní Jana. 
Začátkem letošního roku se její rodině 
podařilo získat elektrické zvedací zaříze‑
ní, díky kterému byla schopna posadit se 
na invalidní vozík a připojit se ke skupině 
výletníků. „Dojetí, které jsme viděli v  její 
tváři, nelze ani slovy popsat. Po 12 letech 
se dostala ven ze svého bytu, a co víc, na 

Svatý Kopeček za ní přijel syn se snachou 
a  vnoučaty a  rodina si tak užívala výlet 
společně,“ vypráví Renata Vidrasová.

V současné době má Charita 23 pečo‑
vatelek pro Olomoucký děkanát, které pů‑
sobí v Olomouci a na střediscích na ven‑
kově. Za rok 2018 pomohla Charita 293 
uživatelům olomouckého děkanátu, vyko‑
nala 38 618 návštěv, což činilo 19 099 ho‑
din přímé péče.  Eva Štefková

Charita Olomouc
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Snímek Marie Budíková

Prokazujme našim  
zemřelým skutečnou úctu

Ve farním kostele v  Kyjově se v  so‑
botu 30.  března konala postní duchovní 
obnova, kterou vedl P. Lev Eliáš (na sním‑
ku), člen Řádu menších bratří kapucínů, 
v současné době kaplan farnosti sv. Moři‑
ce v Kroměříži. Program začal mší svatou. 
Předmětem kázání byla Ježíšova náročná 
výzva, abychom milovali své nepřátele.

Poté následovaly přednášky. Jejich 
tématem byly instrukce Kongregace pro 
nauku víry Ad resurgendum cum Christo 
(K  povstání z  mrtvých s  Kristem) o  po‑
hřbívání zemřelých a  uchovávání popela 
v případě kremace. Tyto směrnice byly po 

schválení zveřejněny 15.  srpna  2016. Jak 
P. Eliáš zdůraznil, církev i nadále a nalé‑
havě upřednostňuje pohřbívání zesnulých 
těl do země, protože tímto aktem se ze‑
mřelým prokazuje větší úcta. V  doku‑
mentu se dále uvádí, že církev se nestaví 
proti kremaci, pokud není provedena 
z  důvodů odporujících víře. Ostatky po 
kremaci musí být ovšem uloženy na hřbi‑
tově, v kostele nebo na jiném posvátném 
místě. Nesmí být rozptýleny ve vzduchu, 
ve vodě nebo na zemi. „Duchovní obnova 
se vztahuje i k našim zemřelým věřícím,“ 
odůvodnil námět přednášek P. Eliáš.

Odpoledne program pokračoval před‑
náškou a  besedou, jejichž předmětem 
byl duchovní a modlitební život věřících. 
P. Eliáš odpovídal na otázky přítomných. 
Následovala křížová cesta a závěrečné po‑
žehnání. Akci uspořádala Orelská jednota 
Kyjov ve spolupráci s farností Kyjov.

 Ing. Marie Budíková
Kyjov

Takový malý pochod pro život…
… aneb dívčí pěší pouť studentek AG ke hrobu Aničky Zelíkové
Od roku 1991 je 25. březen – den slavnosti Zvěstování Páně, den, kdy si připomíná‑

me Ježíšovo početí, označován jako Den modliteb za úctu k životu a za nenarozené děti. 
Už několik let se v tento den koná pěší pouť studentek Arcibiskupského gymnázia do 
Napajedel, rodiště služebnice Boží Aničky Zelíkové. Proč? Protože tato obyčejná dívka 
nabídla Bohu svůj mladý život jako smírnou oběť za hřích potratu.

Anička se narodila 
i zemřela ve chvíli, kdy 
svolávaly zvony k mod‑
litbě Anděl Páně. I my 
jsme naši pouť zahájily 
v  poledne právě tou‑
to modlitbou v kapli 
Panny Marie v  našem 
gymnáziu. Hned po ní 
jsme se vydaly v  čele 
s  křížem do 20 km 
vzdálených Napaje‑
del. Letos nás šlo 33. 
S sebou jsme si kromě 
svačiny vzaly na cestu 
i kytaru, aby se nám šlo 
pěkně zvesela a mohly jsme naše putování provázet zpěvem. Kromě hlavního úmyslu, 
kterým je úcta k životu a nenar ozené děti, jsme pouť obětovaly také za naše budoucí 
manžely a děti. Možná si říkáte, že když se někde sejde 33 dívek, o nějakém usebrání, 
které k pouti často patří, se nedá ani uvažovat… Ale chyba lávky – silentium v první 
části putování je již tradičně velmi oblíbenou částí naší cesty. Mlčet jsme vydržely celých 
45 minut. Příště to vydržíme hodinu…

Když už byla Napajedla na dohled, připomněly jsme si Aničku Zelíkovou pár slovy 
o jejím životě a také litaniemi. Pouť jsme pak završily spolu s ostatními poutníky slav‑
nostní mší svatou, kterou celebroval otec biskup Antonín Basler. I on ve své promluvě 
připomněl prostý, a přesto neobyčejný život Aničky a její poselství. Jsme vděčné, že jsme 
se na úplný závěr krásného dne, mohly u  jejího hrobu modlit růženec se všemi, kteří 
připutovali ve stejný čas na stejné místo, se stejným úmyslem…

 Mgr. Anna Berková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Železného poutníka se účastnilo několik stovek poutníků
V noci z pátku 5. dubna na sobotu 6. dubna se konal již 22. ročník Železného pout‑

níka  – pouti z  baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u  Olomouce do 
baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně. Pouť byla zahájena mší svatou  
v 19 hod., po níž se vycházelo. Už na začátku se nám Boží přítomnost dala poznat zá‑
padem slunce. První zastávka byla tradičně ve Velké Bystřici, kde se někdejší vzájemné 
představování jednotlivců kvůli množství poutníků změnilo na jakési vzájemné počítání 
(arci)diecézí a národů. Druhá neoficiální zastávka byla v Tršicích, kde se poutníci občer‑
stvili v hospodě „U žáby“. Zde byl pro ně byl otevřen kostel k modlitbě. Další zastavení se 
konalo na 25. kilometru v Prosenicích, kde si pro nás naši přátelé připravili občerstvení 
v podobně buchet, čaje, kávy a  jiných drobností. I  zde byl otevřen kostel k meditaci. 
Posledním zastavením byl až Svatý Hostýn, proto si zbylých 23 kilometrů lidé krátili 
modlitbami růžence.

Když si někdo sáhl až na dno svých sil a uvědomil si svou zanedbatelnost před Bo‑
hem, mohl si přivolat pomoc v podobě organizovaného odvozu do cíle. Na Svatém Hos‑
týně byl pro nás otevřen poutní dům, kde si většina poutníků ještě zdřímla a ošetřovala 
si své rány, povětšinou puchýře na nohách. Ráno o čtvrt na osm byla v bazilice mše svatá, 
po které se všichni odbelhali k již přistaveným autobusům a autům. Někteří odvážlivci 
šli i domů pěšky. Zakladatel a stálice – P. Marian Husek, OPraem. – byl jako vždy příto‑
men. Úbytek zúčastněných kněží doplňoval svou přítomností strahovský opat P. Daniel 
Janáček, OPraem. Železného poutníka se letos účastnilo více než čtyři sta poutníků.

 Vojtěch Krtek
Zlín
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Víkend s otcem arcibiskupem
Farnost Lidečko na Valašsku se během posledního březnové‑

ho víkendu stala domovem pro jedenáct bohoslovců a tři muže 
z konviktu olomoucké arcidiecéze, kde se setkali se svým arci‑
biskupem Janem Graubnerem. Společně jsme absolvovali výlet 
nádhernou krajinou na Pulčín, kde otec arcibiskup slavil mši sva‑
tou. Navštívili jsme i Horní Lideč a její nádherný Betlém, který 
propaguje nejznámější poutní a  turistická místa česko–sloven‑
ského pohraničí. Podívali jsme se na film o  tradicích a zvycích 
místních obyvatel a večer jsme společně absolvovali i bowling ve 
sportovním centru. Vrcholem našeho víkendu však byla nedělní 
mše svatá společně s  farníky v Lidečku, kterou celebroval otec  

Snímky František Šary

arcibiskup. Během tří nádherných dní při společných modlit‑
bách, rozhovorech a společenských i sportovních aktivitách jsme 
se více poznali a načerpali nové síly do dalšího studia a motivaci 
do našeho osobního, zejména duchovního života. Farníci s pa‑
nem farářem Petrem Martinkou se o nás vzorně starali, za což 
jim patří naše velké díky. Poděkování samozřejmě patří i otci ar‑
cibiskupovi a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o to, 
aby byl víkend zdařilý a úspěšný. Neboť vše, co děláme, máme 
dělat pro Hospodina a na jeho slávu.  František Šary

student Teologického konviktu 
v Olomouci za olomouckou  

arcidiecézi

V této chvíli web obsahuje už několik zajímavých příspěvků 
a  nápadů, které vás mohou potěšit či inspirovat. Nebo je sami 
můžete obohatit o své vlastní, a tak zareagovat na výzvu pape‑
že Františka vyjít ze sebe a  i  tímto způsobem zakoušet radost 
z evangelizace, ze sdílení z dělení se o své „know how“.

 Martina Orlovská

Web katechetů
Na arcidiecézním setkání katechetů jsme spustili nový spo‑

lečný WEB KATECHETŮ (dostanete se na něj přes stávající web 
www.katechetiolomouc.cz). Tento web slouží ke sdílení všeho, co 
při katechetické činnosti ve farnosti prožíváme. Prostřednictvím 
zapojení se můžeme prožívat to, že tvoříme jedno společenství, 
které se tímto způsobem vzájemně podporuje, obohacuje, inspi‑
ruje a také se za sebe modlí.

Tento web obsahuje tři rubriky:
• NÁPADY, zde je možné sdílet nápady týkající se výuky nábožen-
ství, prožívání liturgického roku ve farnosti nebo k oživení pasto-
race ve farnosti.
• ZAŽILI JSME, kde můžete najít či vkládat příspěvky o tom, co 
jste prožili – například přespávání na faře pro děti, duchovní ob-
nova pro žáky druhého stupně, setkání dětí před prvním svatým 
přijímání nebo po něm aj.
Tento příspěvek může obsahovat popis her a aktivit, téma kate-
cheze + z čeho jste čerpali, odkazy na konkrétní literaturu, kon-
krétní webové stránky. Tyto příspěvky by měly být inspirací a ra-
dou pro ty, kteří chtějí podniknout něco podobného.
• MODITEBNÍ STĚNA. Sem můžete psát prosby o modlitbu ve 
chvíli, kdy začínáte připravovat nějakou aktivitu či ji už realizo-
vat. Otec Petr Bulvas bude na tyto úmysly každé pondělí sloužit 
mši svatou.
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KVĚTEN 2019
1. 5. středa
 10.00 hod. • Olomouc – Panna Maria Sněžná – mše sva‑

tá pro ministrantský den • arcibiskup Jan Graubner
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť rodin děkanátu Vsetín • 

biskup Josef Nuzík
 14.00 hod. • Studénka – mše svatá k 120. výročí narození 

kardinála Františka Tomáška • biskup Antonín Basler
4. 5. sobota
 9.00 hod. • Němčice nad Hanou – mše svatá  a  žehnání  

hasičského auta • biskup Antonín Basler
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – arcidiecézní pouť ke sv. Janu 

Sarkanderovi • arcibiskup Jan Graubner
 15.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – žehnání a odha‑

lení pamětní desky Italům z 1. světové války • arcibiskup 
Jan Graubner

5. 5. neděle
 9.15 hod. • Svatý Hostýn – zahájení poutní sezony a valná 

hromada Marice svatohostýnské • biskup Josef Nuzík
 9.30 hod. • Holešov – pouť ke sv.  Janu Sarkanderovi •  

biskup Antonín Basler
 10.00 hod. • Bílovice nad Svitavou – mše svatá a žehnání 

nového cyklu pěti kostelních dveří s nápisy v hlaholici • 
arcibiskup Jan Graubner

6. 5. pondělí
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – městská pouť ke sv.  Janu 

Sarkanderovi • arcibiskup Jan Graubner
11. 5. sobota
 9.00 hod. • Velehrad – pouť za nová kněžská a  řeholní  

povolání děkanátu Valašské Klobouky spojená s meziná‑
rodní poutí Europa Christi • arcibiskup Jan Graubner

12. 5. neděle
 10.00 hod. • Nedakonice – biřmování • biskup Antonín  

Basler
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – XVII. pouť podnikatelů •  

arcibiskup Jan Graubner
 11.00 hod. • Partutovice – biřmování • biskup Josef Nuzík
12. 5. neděle až 14. 5. úterý
 Svatý Hostýn – porada děkanů • arcibiskup Jan Graubner, 

biskup Antonín Basler a biskup Josef Nuzík
14. 5. úterý
 8.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář –  

rekolekce pro kněze (Trienálky) • arcibiskup Jan Graubner

Uzavřeno k 17. 4. 2019
Změna programu vyhrazena

15. 5. středa
 19.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – biřmování 

a křest dospělých • biskup Antonín Basler
18. 5. sobota
 10.00 hod. • Kelč‑Kladeruby – 20. výročí posvěcení kostela 

sv. Cyrila a Metoděje • biskup Josef Nuzík
 15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská  

a řeholní povolání děkanátů Svitavy a Konice • arcibiskup 
Jan Graubner

 17.00 hod. • Velká Bystřice – mše svatá pro festival P. Josefa 
Olejníka • biskup Josef Hrdlička

19. 5. neděle
 10.00 hod. • Olomouc‑Hejčín – biřmování • biskup  

Antonín Basler
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – XVII. pouť včelařů • arcibiskup 

Jan Graubner
 13.00 hod. • Velehrad – mše svatá  pro Absolventský  

Velehrad • biskup Josef Nuzík
 14.00 hod. • Huštěnovice – mše svatá k 105. výročí naro‑

zení ctihodné Matky Vojtěchy Hasmandové • arcibiskup 
Jan Graubner

24. 5. pátek
 18.30 hod. • Prostějov – Sv. Petr a Pavel – mše svatá na po‑

děkování za rekonstrukci fary • arcibiskup Jan Graubner
25. 5. sobota
 10.00 hod. • Svatý Antonínek – pouť vdov a  vdovců  

ke sv. Antonínu z Padovy • biskup Josef Nuzík
 15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská 

a řeholní povolání děkanátů Olomouc a Přerov • biskup  
Antonín Basler

26. 5. neděle
 9.00 hod. • Brno‑Bosonohy – sjezd Orla k 110. výročí zalo‑

žení • arcibiskup Jan Graubner
 14.00 hod. • Kelníky‑Velký Ořechov – mše svatá k 20. vý‑

ročí požehnání kaple sv. Zdislavy • biskup Antonín Basler
30. 5. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Nanebevstoupení 

Páně • biskup Josef Nuzík


