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Dva noví kněží pro olomouckou
arcidiecézi
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner
udělí v sobotu 29. června 2019 v 9.30 hod.
v katedrále sv. Václava v Olomouci kněžské
svěcení dvěma jáhnům, absolventům Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci.
(strana 7)

Komunita Cenacolo nabízí pomoc rodinám
Komunita Cenacolo je křesťanské sdružení, které přijímá ztracené mladé lidi, nespokojené a bouřící se, zoufalé a beznadějné, tedy všechny, kteří chtějí najít opět sami sebe, najít radost
a smysl života.
(strana 15)
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PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA

Pastýřský list k problému
sexuálního zneužívání
Drazí bratři a sestry,
v poslední době se v církvi i ve světě
hodně mluví o bolestném tématu sexuál‑
ního zneužívání a církev i její služebníci
jsou stavěni do divného světla. Snad mně
někteří můžete zazlívat, že reaguji poma‑
lu. Musím přiznat, že i pro biskupy jde
o věc nezvyklou a nejsme odborníci na
všechno. Ne, že by šlo o skutečnost na‑
prosto neznámou, ale její rozsah a pova‑
ha si vyžádaly přípravu a studium. Zatím
jsme měli studijní den vedený odborníky
dvakrát pro biskupy a dvakrát pro kně‑
ze, připravujeme pěší kající pouť kněží.
Pro pastorační pracovníky jsme připra‑
vili příručku: O domácím násilí. Protože
máme mnoho zaměstnanců v různých in‑
stitucích, přepracovali jsme etický kodex
Charity a budeme pracovat na vylepšení
etických kodexů našich škol, přesto, že jde
o prostředí bezpečnější než ostatní, kde
zatím o žádném případu zneužití nevíme.
Papež František vydal 9. května směr‑
nici, kterou se budeme řídit. Česká bis‑
kupská konference zřídila už k 1. květnu
2019 kontaktní místo na pomoc obětem
zneužívání jako svou organizační jednot‑
ku. Kontaktní místo je určeno pro osoby,
které tvrdí, že byly zneužity jako nezletilé
nebo jako zranitelné. Mezi zranitelné se
počítají lidé nemocní, fyzicky či psychicky
postižení, nebo zbavení osobní svobody,
s fakticky nebo dočasně omezeným chá‑
páním, rozhodováním nebo schopností se
bránit.
Kontaktní místo neposkytuje, ale
zprostředkovává odbornou duchovní,
sociální, terapeutickou a psychologickou
pomoc, včetně orientačního právního
poradenství. Kontaktní místo neslouží
pro příjem oznámení za účelem zaháje‑
ní církevního procesu proti agresorovi.
To je třeba ohlásit generálnímu vikáři,
který pověří vhodné členy diecézní komi‑
se k prověření případu. S ním osobně se
oběť setkat nemusí.
Každé sexuální zneužití je třeba od‑
soudit jako ďábelský hřích, ať se ho do‑
pustí kdokoliv. Stane‑li se to v církevním
prostředí, nebo se toho dopustí člověk
zasvěcený Bohu, je to tím bolestnější,
zraňuje to jak církev a poškozuje její dů‑
věryhodnost, tak oběti. Těžká zranění se
neuzdravují snadno a rychle. Zranění mají
právo na potřebnou péči, kterou je nutné
jim poskytnout. Proto prosím ty, kterých
se to týká, ať mají odvahu se ozvat. Skrze
Kontaktní centrum církev nabízí pomoc‑
nou ruku.

Proti pachatelům je nutné zakro‑
čit jasně. Buďte jistí, že v naší diecézi se
žádný případ nezametá pod koberec, ale
řeší se podle státního zákona a církevních
směrnic. Zároveň jako křesťané musíme
umět odpouštět těm, kdo dělají pokání.
Odpuštění hříchu však neznamená pro‑
minutí trestu, který má být přijímán jako
spasitelné pokání.
Církev je svatá, ale ne dokonalá.
Má svatou Hlavu – Krista, působí v ní
Duch Svatý, je svatá svátostmi, ale mimo
svatých či dobrých věřících ji tvoří i různě
hříšní lidé. Konečně hříšníci jsme všichni.
Katolická církev není sektou čistých lidí.
I když jsme vykoupeni, všichni neseme
důsledky dědičného hříchu. Pokud s tím
nepočítáme, jsme překvapeni zlem a se‑
lháním jak vlastním, tak druhých. K po‑
svěcení církve může ovšem přispět každý
z nás svým pokáním i osobním úsilím
o ctnostný život. Důležité je udělat všech‑
no, co je v našich silách, abychom dalšímu
zneužívání předcházeli.
Co můžeme udělat ve vztahu k dětem?
Jak v rodinách, tak v různých společen‑
stvích, je třeba vytvářet atmosféru důvěry
a bezpečí, aby děti mohly přijít s čímko‑
liv. Nejlépe pravidelně a nerušeně. Všímat
si změn v jejich chování. Důvěřovat jim.
Umět se za ně postavit. Být před nimi
jako ti, kteří nesoudí, ale povzbuzují, aby
neměly strach mluvit i o věcech těžkých
nebo špatných. Nevychovávat je k slepé
poslušnosti, ale k hledání dobra, proto‑
že útočník může slepé poslušnosti dítěte
zneužít a zakázat mu mluvit o zneužití,
či dělat z toho tajemství. Zajímat se o to,
kde a jak tráví dítě čas, co dělá ve skau‑
tu, jinde, jako ministrant, proč nechce jít
k strýčkovi, k sousedovi. Modlit se za děti,
za dary Ducha Svatého ve výchově. Naučit
děti už od mala zdravé sebeúctě i schop‑
nosti říkat NE i dospělému. Nejen je tomu
učit, ale i sami se podle toho chovat vůči
dětem a ostatním. V současné době je
mnoho různých projevů násilí, s kterými
se mohou setkat. Podle věku je třeba jim
postupně vysvětlit, co si k nim nesmí ni‑
kdo dovolit. Když začnou užívat chytré
mobily a internet, který má také své ná‑
strahy, je třeba jim věnovat zvláštní péči,
účinně varovat před pornografií a bavit
se s nimi o neznámých lidech, s nimiž si
začali dopisovat, vyměňovat zprávy a ob‑
rázky nebo hrát počítačové hry i pro více
hráčů. Samotáři hledají kamarády a může
se ozvat nebezpečný deviant, který vy‑
stupuje jako vrstevník, ale cíleně hledá

své budoucí oběti. Někteří pak používají
pohrůžky, nátlak, podplácení a útočení
na city dítěte. Pokud bude ve farnostech
zájem, pomůžeme zorganizovat odborné
přednášky pro rodiče o mediální výchově
dětí.
Jak se chovat ke kněžím, na něž padá
stín hříchů, přestože je většina nevinná?
Vytvářet s nimi živou a otevřenou farní
rodinu. Modlit se za ně. Neidealizovat je,
ale ani nepodezřívat, nepomlouvat a zby‑
tečně nekritizovat. Dávat zpětnou vaz‑
bu, případně i kritiku konkrétní věci, ale
v úctě. Pomáhat vytvářet prostředí přijetí
a široké rodiny. Nepodporovat důvěrnos‑
ti a citové projevy, ale budovat přátelské
a radostné společenství. Jestliže máme
podezření na něco nezdravého, je dobré
si po klidné úvaze a upřímné modlitbě
s knězem promluvit, upozornit, jak pů‑
sobí na druhé. Pokud domluva nepomů‑
že a vidíme problém jako vážný, je třeba
si dle Ježíšových slov přibrat dva svědky
a pokud to nepomůže, jít za představe‑
ným.
Nezapomeňme při tom, že velká větši‑
na kněží je i při svých lidských slabostech
skvělá. Mluvíme sice o zneužívání v církvi,
ale k 90 % zneužívání dochází ve vlastních
rodinách od rodičů či druhých partnerů
matky nebo sourozenců. Při tom je větši‑
na rodičů také skvělá. Viníci nejsou větši‑
nou lidé úchylní, nemocní či nepřátelští,
ale lidé bez vnitřní kázně a pravdivé ote‑
vřenosti před Bohem. Chceme‑li nabíd‑
nout dětem zdravé prostředí a ochranu, je
třeba uzdravit společnost, žít podle ducha
a ne podle těla, být opravdu svobodní od
nemravnosti a pornografie, nebýt sebe‑
střednými hledači požitků a příjemností,
ale otevřeni skutečné lásce, která slouží
a hledá dobro druhých.
Děkuji všem rodičům, kněžím i růz‑
ným animátorům a vedoucím programů
pro děti za jejich obětavou službu a pro‑
sím, aby se nedali odradit špatnými pří‑
klady. Děkuji všem, kteří nejsou lhostejní
nebo jen kritičtí, ale aktivně se zapojují
do pokání církve svými kajícími skutky,
do pomoci obětem i do účinné prevence
jak správnou výchovou dětí, tak osobním
úsilím o pozvednutí své vlastní morální
úrovně i morální úrovně celé společnosti.
Ve spojení modlitby zůstává a všem ze
srdce žehná
 arcibiskup Jan
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Cyrilometodějské slavnosti
Velehrad 2019
Čtvrtek 4. července
15.00
15.45
16.00
17.40

Instalace Palladia země České v Královské kapli
Přenesení Palladia země České na hlavní oltář (bazilika)
Mše svatá pro zdravotně postižené a pěší poutníky (bazilika)
Modlitba za vlast (bazilika) – ve spolupráci s Armádou ČR za přítomnos‑
ti historických praporů naší země
18.05
Přenesení Palladia země České do Královské kaple
18.10 – 24.00 Možnost uctění Palladia země České
19.30
VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
21.00 – 23.00 Adorace v bazilice – vedena hnutími a komunitami s přímluvnými mod‑
litbami; příležitost ke svátosti smíření a k osobním rozhovorům
23.00
Půlnoční mše svatá – Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický

Pátek 5. července

Slavnost svatých Cyrila a Metoděje
NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2019
6.00 – 9.30
Palladium země České (Královská kaple)
Mše svaté v bazilice:
6.30 • 7.30
Hlavní celebrant provinciál Tovaryšstva Ježíšova
8.30
Celebrují novokněží České republiky
9.40
Modlitba růžence (bazilika)
10.30
SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ
Hlavní celebrant a kazatel: Mons. Charles D. Balvo, apoštolský nuncius
v ČR
Koncelebrují čeští a moravští biskupové.
Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem
Vltava.
Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
15.00
Řeckokatolická svatá liturgie (bazilika)
Hlavní celebrant: Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha v ČR

Sobota 6. července
7.00
15.00

Mše svatá – celebrují čeští a moravští biskupové (bazilika)
Koncert k poctě sv. Cyrila – Musica cordis – Hudbou k srdci (bazilika)
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Snímek Jiří Husek

Na titulní straně: Děkanátní setkání
schol v Uherském Hradišti
11. května 2019
Snímek: Jaroslav Tupý / Člověk a víra
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A K T UA L I T Y
Společné prohlášení ČBK,
ERC a FŽO ke zdanění
peněžitých náhrad církvím

Společné prohlášení předsedů České biskupské konference, Ekumenické
rady církví a Federace židovských obcí
ke schválení zdanění tzv. církevních restitucí.
Poslanecká sněmovna 23. dubna 2019
schválila zdanění peněžitých náhrad, kte‑
ré církve dostávají od státu za majetek
nevydaný v restitucích i přes předchozí
zamítnutí této novely Senátem. Změna
zákona nejen že způsobí církvím vážné
finanční obtíže, ale pro některé menší
církve může být dokonce likvidační. Tato
novela se nám jeví jako nemravná a je ve
své podstatě protiústavní.
Skupiny poslanců i senátorů jsou již
připraveny obrátit se na Ústavní soud,
protože považují takové zdanění náhrad
za protiústavní i s ohledem na smlouvy,
které stát uzavřel s církvemi v souvislosti
s majetkovým vypořádáním.
Tímto krokem se relativizují jistoty
právního státu a na Ústavní soud se spo‑
léhá nikoli jako na pojistku demokracie,
ale jako na prostředek řešení důsledků
nezodpovědných politických rozhodnutí.
Bohužel se jedná o vítězství populismu
nad zdravým rozumem a principy právní‑
ho státu. Hovořit v tomto kontextu o „po‑
ptávce společnosti“ je cynické.
Ani tento krok politické reprezentace
však nemůže zabránit připravenosti církví
a náboženských společností naplňovat své
poslání ve prospěch člověka a společnosti,
a v úctě k Bohu.
Praha, 24. dubna 2019
kardinál Dominik Duka,
předseda České biskupské konference
Daniel Ženatý,
předseda Ekumenické rady církví
Petr Papoušek,
předseda Federace židovských obcí

V Huštěnovicích
vzpomínali
na matku Vojtěchu
Farníci, příbuzní a sestry boromejky
si v neděli 19. května 2019 připomněli
105. výročí narození Vojtěchy Hasmando‑
vé. Arcibiskup Jan Graubner za ni sloužil
mši svatou a na závěr pak požehnal pa‑
mětní desku, která bude umístěna v kos‑
tele v Huštěnovicích – rodišti matky Voj‑
těchy.
 (ado)

„Italské dny“ připomněly osudy válečných uprchlíků

Několikadenní program s výstavou, koncertem, besedami, prezentací knih
a dětského filmu i odhalení pamětní desky připomněly 3. až 6. května 2019 osudy
několika desítek rakouských Italů, pro které se před více než sto lety stal neplánovaným domovem Svatý Kopeček u Olomouce a okolní obce.
Program zahájila v pátek vernisáž výstavy dobových fotografií. Arcibiskup Graub‑
ner přitom během ní upozornil na paralelu mezi osudy italských vyhnanců a životem
iráckých křesťanů, kteří se v současnosti vracejí do domovů zničených tzv. Islámským
státem a spoléhají přitom také na finanční pomoc českých věřících.
Italským vyhnancům pak olomoucký arcibiskup v sobotu odpoledne za přítomnosti
zástupců měst a obcí v okolí italského Tridentu na Svatém Kopečku odhalil a požehnal
pamětní desku. V hlavní den oslav, v sobotu 4. května, se na Svatém Kopečku představila
italská kultura formou prezentace italských produktů. Návštěvníci si také vyzkoušeli
konverzaci v italštině a ověřovali si znalosti o Itálii formou kvízu.
Součástí sobotního programu byla i mše svatá v katedrále v rámci arcidiecézní pou‑
tě ke sv. Janu Sarkanderovi. Ještě předtím byli členové delegace z Tridentska přijati na
olom oucké radnic i
u primátora. Pozvání
na oslavu přijal také
italský historik Gian‑
luigi Fait, který zde
představil knižní no‑
vinku – v Itálii vydaný
mnoha s e t stránkov ý
vojenský deník lékaře
Fiorio Vittoria, který
v období první světové
války působil i v Olo‑
mouci.
Italové byli evaku‑
ováni z okolí jihotyrol‑
Snímek Pavel Langer / Člověk a víra
ského Tridentu rok po
vyhlášení první světové války. Před odchodem z domova počítali s tím, že odjíždějí jen
na krátkou dobu, nakonec ale na Svatém Kopečku, v Olomouci a okolních obcích zůstali
téměř čtyři roky. Jejich útrapy kromě válečné bídy ztěžovala také epidemie spály a poz‑
ději černých neštovic.
Italští uprchlíci byli z velké části odkázáni na pomoc místních obyvatel, charita‑
tivních institucí a státních úřadů. Zatímco v Itálii se dodnes na pomoc našich předků
s vděčností vzpomíná, významnou úlohu tu hraje například emeritní tridentský arcibis‑
kup Luigi Bressan, v našem kraji toto téma bude připomenuto poprvé.
 (ado)

Výročí kardinála Špidlíka připomněla pouť na Velehradě
Připomínku le‑
tošního 100. výročí
narození kardinála
To m á š e Š p i d l í ‑
k a zahájil v sobotu
27. dubna 2019 na
Velehradě před‑
náškou P. Michal
Altrichter, SJ. Ná‑
sledovala adorace
v bazilice. Mši sva‑
tou celebroval olo‑
moucký pomocný
biskup Josef Nuzík,
homil ii p ro ne sl
Snímek František Ingr / Člověk a víra
P. Pavel Ambros, SJ,
a zpěvem bohoslužbu doprovázel řeckokatolický sbor z Vranova nad Topľou. Na závěr
se otec biskup s přítomnými kněžími pomodlil u hrobu kardinála.
 (ado)
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Cyrilometodějské gymnázium
otevřelo zmodernizované učebny

Na Cyrilometodějském gymnáziu, ZŠ a MŠ v Prostějově byly 23. dubna 2019
slavnostně otevřeny nově zrekonstruované a zmodernizované učebny a venkovní
prostory. Požehnal je olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Při mši svaté otec arcibiskup předal několik ocenění studentům, kteří se umístili na
předních místech v olympiádách na úrovni okresních, krajských i celorepublikových kol.
Kromě náměstka primátora města Prostějov se slavnosti zúčastnil i architekt celého
díla Oto Schneider, podle jehož návrhu byla před čtyřmi lety rekonstruována i budo‑
va základní školy.
Po prohlídce uče‑
ben se hosté, za‑
městnanci i stu‑
denti sešli na malé
agapé, což přede‑
vším pro studenty
a žáky bylo pří‑
jemné zakončení
celé slavnosti.
Projekt byl
podpořen z Inte‑
grovaného regi‑
onálního operač‑
ního programu
s názvem „Zvýšení
kvality vzdělávání
s tudentů g y m‑
názia v klíčových
kompetencích CMG Prostějov“ a Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově
jej realizovalo v roce 2018. Jeho cílem bylo zkvalitnit výuku na CMG v návaznosti na
klíčové kompetence cizí jazyky, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi s pří‑
mou vazbou na zlepšení uplatnitelnosti absolventů gymnázia na trhu práce, především
při studiu na vysokých školách přírodovědného zaměření.
 Jitka Hubáčková

To byl František kardinál Tomášek

V letošním roce slavíme 120 let od narození tohoto významného rodáka ze Studénky. Při této příležitosti je o něm ve zdejším zámku až do konce října otevřena
výstava. Připomínkové oslavy na kardinála Tomáška byly zahájeny 1. května slavnou bohoslužbou, kterou v místním kostele sv. Bartoloměje sloužil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka spolu s pomocnými
biskupy Antonínem Baslerem z Olomouce a Martinem Davidem z Ostravy.
Za svého působení ve vysoké církevní funkci se
kardinál František Tomášek stále hlasitěji ozýval proti
komunistickému útlaku a pronásledování církve a věří‑
cích a stal se jedním ze symbolů protikomunistického
odporu.
Jeho vysoké morální postoje vyzdvihl v promluvě
kardinál Dominik Duka, který se s kardinálem Tomáš‑
kem osobně znal. Připomněl jeho památnou větu při
mši svaté ve svatovítské katedrále v osudových listo‑
padových dnech roku 1989: „Já a celá církev stojím na
straně národa.“ Arcibiskup Duka zdůraznil, že kardinál
Tomášek byl člověkem, který nikdy nerezignoval a nešel pod svou morálku, i když to ne‑
měl jednoduché. Byl neustále odposloucháván a sledován. Musel být kvůli tomu pořád
ve střehu, doma musel důležité dokumenty kvůli prohlídkám schovávat, musel se hlídat,
co kdy může říci. Přesto si dokázal udržet kontakt s běžnými lidmi. Kdo mu poslal dopis,
tomu odpověděl, neměl na to žádnou agendu, vše psal sám.
Návštěvníci výstavy mají možnost se seznámit s životem kardinála Tomáška ve for‑
mě panelových textů a fotografií. Poprvé jsou zveřejněny artefakty spojené s jeho osob‑
ností, a to předměty umělecko‑historické, osobní, čestné doktoráty, preciosa, archiválie,
pektorály, dary z naší vlasti, ale i z celého světa i osobní korespondence.
Výstava je zpřístupněna zdarma.		
 Josef Pala
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Změna ve vedení duchovní
správy na Svatém Hostýně

Dlouholetý rektor baziliky na Svatém Hostýně P. Ing. Jiří Šolc, SJ, předal
vedení duchovní správy na Svatém Hostýně k 24. 4. 2019 P. Ing. Josefu Stuchlému, M.A., SJ (1966), bývalému provinciálovi českých jezuitů.
Nový svatohostýnský duchovní správ‑
ce pochází z Ostravy, kde také v roce 1990
promoval na VŠB
jako strojní in‑
ženýr. Do jezuit‑
ského řádu vstou‑
pil v roce 1991
a noviciát prožil
na Svatém Hos‑
týně a v Kolíně.
V letech 1993 až
1996 studoval fi‑
lozofii v Krakově
a následně pak teologii v Dublinu a Lon‑
dýně (1997–2002). Kněžské svěcení přijal
6. dubna 2002 na Svatém Hostýně z rukou
olomouckého arcibiskupa Jana Graubne‑
ra. V letech 2002 až 2004 ještě absolvo‑
val studium psychologie v Bostonu. Po
návratu do České republiky začal sloužit
v Brně, kde byl vicesuperiorem jezuitské
komunity a studentským kaplanem při
Vysokoškolském katolickém hnutí Brno.
Dne 3. února 2013 převzal funkci předsta‑
veného České provincie Tovaryšstva Ježí‑
šova.
 Josef Pala

V arcibiskupském paláci
začala turistická sezona

Po zimní přestávce se s pravidelnými komentovanými prohlídkami opět
otevřely 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 ar‑
cidiecéze.
Stejně jako loni bude i v tomto roce
servis obohacen také o služby městského
infocentra. Turisté zde tak díky finanční
podpoře města Olomouc, které se vedle
toho podílí i na financování průvodcovské
služby, najdou základní propagační mate‑
riály 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
městského infocentra v této strategické
lokalitě rozšíří nabízené služby v oblasti
cestovního ruchu.
 Jiří Gračka
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Při opravě kostela v Hulíně
se našly staré písemnosti

V dřívějších dobách se často ukládaly do věží kostelů a dalších významných
staveb schránky, které měly být jakýmsi poselstvím pro budoucí generace.
A jednu takovou krabičku našli také
řemeslníci při opravě střechy kostela
sv. Václava v Hulíně.
Otevřeli ji 6. května na hulínské faře
zástupci Zlínského kraje a města a zjisti‑
li, že se v ní nacházejí písemnosti a staré
mince z 18. až 20. století. Předměty byly
předány Muzeu jihovýchodní Moravy ve
Zlíně k restaurování a pak budou vráceny
hulínské farnosti a jejich kopie budou ulo‑
ženy opět v nové schránce.
Hulínský farář P. Jiří Kopřiva popsal
obsah již zrezivělé plechové krabičky:
„V papírovém obalu převázaném pro‑
vázkem byl uložen svazek listin – z toho
jedna byla datována rokem 1920. Dále
zde byl svazek poškozených dokumen‑
tů, přičemž na jednom z nich byl patrný
rok 1795, na jiném datum 1. února 1885,
ovšem s ohledem na nebezpečí poško‑
zení nebyly tyto listiny blíže zkoumány.
K písemnostem bylo přiloženo ještě deset
kusů mincí různého data. Příhodné je, že
nejmladší listina pochází z 6. května 1920.
Je to tedy přesně 99 let ode dne, kdy byla
schránka otevřena.“
Hulínský kostel sv. Václava je román‑
skou stavbou z počátku 13. století, pře‑
stavěnou barokně po požáru v roce 1748.
Chrám byl znovu vysvěcen v roce 1754.

Pouť moravských Matic

V pořadí již šestá pouť moravských Matic se konala na Svatém Hostýně v neděli
28. dubna 2019. Slavnostní mši svatou při této příležitosti zde sloužil olomoucký
arcibiskup Jan Graubner, protektor Matice svatohostýnské.
Nejznámější moravské
poutní místo v tento den
hostilo zástupce sedmi mo‑
ravských Matic (Matice ve‑
lehradská, Matice cyrilome‑
todějská, Matice radhošťská,
Matice svatokopecká, Matice
zašovská, Matice svatoanto‑
nínská, Matice svatohostýn‑
ská). Po bohoslužbě násle‑
dovala odpolední přednáška
arcibiskupa Graubnera o mi‑
sijním poslání moravských
Matic v Jurkovičově sále.
Závěr pouti patřil duchovní‑
mu koncertu.  Pavel Skála

Peníze na sochy pro Velehrad jsou pohromadě

Ke svému cíli dospěla veřejná sbírka, kterou Arcibiskupství olomoucké vyhlásilo na pořízení nových soch sv. Cyrila a Metoděje pro vstupní pilíře poutního areálu
na Velehradě. Sbírka proto byla k 16. květnu 2019 ukončena.
„Prosíme dárce, aby již další peníze na sbírkové konto neposílali, potřebná částka se
již sešla,“ uvedl koordinátor sbírky Martin Kučera a dodal: „Arcibiskupství olomoucké
i výbor Matice velehradské jsou vděčni všem dárcům a přátelům Velehradu, kteří svou
štědrostí a modlitbami pomohli dílo zrealizovat.“
Sbírka byla zahájena v roce 2017 a zapojilo se do ní více než 130 fyzických osob, množ‑
ství členů Matice velehradské a dalších poutníků z ČR i zahraničí. Vznik soch podpořili
také členové dalších moravských Matic a farností. Cena díla je vyčíslena na 688 500 Kč
a zahrnuje vše od přípravných prací a průzkumů přes pořízení a dopravu materiálu až po
opracování v kamenické dílně, dopravu a montáž i všechny související práce.

 Josef Pala

První setkání
nemocničních,
vojenských a vězeňských
kaplanů v ČR

Ve Vojenské nemocnici Olomouc se
15. května 2019 uskutečnil první ročník konference „Mezioborové dialogy
kaplanské služby“, věnovaný otázkám
vztahu psychologie a spirituality. Zamýšlelo se nad nimi 93 nemocničních,
vojenských a vězeňských kaplanů spolu
s psychology, lékaři a dalšími pracovníky ve zdravotnictví.
Prostory nemocnice na Klášterním
Hradisku, dřívějšího kláštera premonst‑
rátů, z kterých sálal duch modlitby a roz‑
jímání řeholníků, silně oslovily účastníky
konference a podnítily jejich intenzívní
a pravdivé diskuze o profesní spolupráci.
V úvodu konference zazněly pozdravy
představitelů pořádajících konferenci, ře‑
ditele Vojenské nemocnice Martina Svo‑
body a arcibiskupa Jana Graubnera.
 (ado)

Vizualizace soch sv. Cyrila a Metoděje u vstupu do poutního areálu na Velehradě
Přípravy na umístění soch přitom již byly na Velehradě zahájeny. „Začátkem května
mohli návštěvníci Velehradu zaznamenat drobný stavební ruch kolem vstupní brány. Při‑
pravovaly se zde kamenné konzoly. Autor Vladimír Matoušek a kameník Jan Leitgeb sou‑
běžně s tím pracují na kopírování hlav, které následně budou propracovány v detailu. Čeká
je pár týdnů intenzivní práce, kdy ještě bude potřeba dokončit detaily rukou, berly, svitku
a obličejů,“ shrnula postup prací architektka olomouckého arcibiskupství Blanka Roubíková.
Všechny práce i úhrady za ně podle Kučery pokračují tak, aby sochy byly na svém
místě v čase hlavní velehradské poutě na začátku července. „Budou zde vítat poutníky
u příležitosti připomínky 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila a vytvoření samostatné církevní
provincie v čele se sv. Metodějem,“ dodal Kučera.
 Jiří Gračka
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Letošní novokněží a noví jáhni
Dva noví kněží pro olomouckou arcidiecézi
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner udělí v sobotu 29. června 2019 v 9.30
hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci kněžské svěcení dvěma jáhnům, absolventům Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
K těmto letošním dvěma novokněžím přibudou ještě další dva řeholníci z olomoucké arcidiecéze.

Ing. Jan Fojtů, SDB

Ing. Mgr. Jan Faltýnek

nar. 31. 12. 1979 Hranice
primice: neděle 30. června 2019,
15 hod. – Lipník nad Bečvou
(farní kostel sv. Jakuba Staršího)

Ing. Marek Mikuláštík

člen kněžské fraternity (bratrstva)
misionářů sv. Karla Boromejského
nar. 16. 2. 1982 Gottwaldov (Zlín)
Kněžské svěcení přijme v sobotu
22. června 2019 v bazilice Santa Maria Maggiore v Římě; světitelem bude
arcibiskup Matky Boží v Moskvě Mons.
Paolo Pezzi
primice: sobota 6. července 2019,
15 hod. – Vizovice
(farní kostel sv. Vavřince)

(Salesián Dona Boska)
nar. 21. 12. 1979 Hlinsko v Čechách
Kněžské svěcení přijme v sobotu
7. září 2019 v 11 hod. v kostele Panny
Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně
na Jižních Svazích z rukou emeritního
pomocného biskupa pražského Mons.
Karla Herbsta, SDB
primice: neděle 8. září 2019, 10 hod. –
Zlín (farní kostel
Panny Marie Pomocnice křesťanů)
druhá primice v rodné farnosti: neděle
15. září 2019, 10 hod. – při příležitosti
Klobuckých hodů – zasvěcení farního
kostela Povýšení svatého Kříže
(mše svatá bude na náměstí)

Noví jáhni

Jáhenské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 22. června 2019 v 9.30 hod. z rukou olomouckého pomocného biskupa Mons. Josefa
Nuzíka pro olomouckou arcidiecézi:
Josef Hovád (1992) z farnosti Říkovice, kandidát kněžství
Dominik Kovář (1995) z farnosti Lidečko, kandidát kněžství
Milan Maštera (1993) z farnosti Vyškov – Dědice, kandidát kněžství
Mgr. Václav Škvařil (1991) z farnosti Vyškov, kandidát kněžství
Ing. Bc. Jan Černý (1982) z farnosti Prostějov – Povýšení svatého Kříže, trvalý jáhen

Mgr. Ondřej Talaš

nar. 21. 7. 1993 Uherské Hradiště
primice: sobota 6. července 2019,
15 hod. – Uherský Brod
(klášterní zahrada)

ThLic. Ján Mikolaj, Ph.D. (1971) z farnosti Svatý Kopeček u Olomouce, trvalý jáhen
Mgr. Roman Nehera (1975) z farnosti Smržice, trvalý jáhen
Ing. Mgr. Josef Pospíšilík (1964) z farnosti Holešov, trvalý jáhen
Mgr. et Mgr. František Zakopal (1974) z farnosti Podivice, trvalý jáhen

8

OLDIN • 6 / 2019

KDY – KDE – CO

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

CENTRUM PRO KATECHEZI

Víkendové pobyty pro prarodiče s vnuky na
Svatém Hostýně

CAMP pro katechety 2019

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

Nabídka poradenství

Poradenství pro dospělé, děti a mládež od 15 let
Mgr. Pavlína Fremlová, psycholožka
Poradenství pro děti, náctileté a jejich rodiče
Mgr. Markéta Pavelková, psycholožka
Poradenství v obtížných životních situacích
Bc. Marcela Řezníčková, psychoterapeutka
Manželské, rodinné i osobní poradenství
Mgr. Marie Linhartová, psycholožka
Poradenství pro rodiče
Mgr. Bc. Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeutka, an‑
dragožka
Pastorálně terapeutické poradenství
MUDr. Jitka Krausová, psychiatrička
Bližší informace: Centrum pro rodinu Arcibiskupství olomouc‑
kého, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, www.rodinnyzivot.cz,
tel. 587 405 250, 720 110 750, e‑mail: rodina@ado.cz

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi

Koná se na Svatém Hostýně ve dnech 6. až 8. června. Je připra‑
ven duchovní program pro rodiče a souběžný program a hlídání
pro děti. Duchovním slovem bude provázet MUDr. Jitka Krau‑
sová, svátostnou službu budou zajišťovat kněží jezuité z místní
duchovní správy.
Bližší informace: Mgr. Josef Záboj, tel. 587 405 292, e‑mail:
zaboj.josef@ado.cz

Seminář pro rodiče

Nabízíme vám možnost prakticky i teoreticky se seznámit s pří‑
stupem k výchově, který odmítá jak volnou, tak i autoritářskou
výchovu. Seminář je zaměřen na řešení vztahu dítě – rodič
v duchu výchovy založené na principech spolupráce, respektu
a zodpovědnosti. Kurz povede lektorka Mgr. Bc. Marcela Anež‑
ka Kořenková.
Koná se 15. června v Olomouci, Biskupské náměstí 2.
Bližší informace: Mgr. Josef Záboj, tel. 587 405 292, e‑mail:
zaboj.josef@ado.cz

Pěší pouť tatínků a dětí

Tátové a děti, zveme vás na jubilejní 10. ročník pěší poutě,
kterou zahájíme v pátek ráno mší svatou na Svatém Hostýně
a ukončíme ji nedělní liturgií na Velehradě. Máme k dispozici
doprovodné vozidlo (proto putujeme jen s tím nejnutnějším)
a přespáváme jako správní poutníci v tělocvičnách (Napajedla
a Štípa). Poutí nás bude provázet P. Jiří Putala. Termín: 21. –
23. června.
Bližší informace: Mgr. Josef Záboj, tel. 587 405 292, e‑mail:
zaboj.josef@ado.cz

Malá pouť za velké věci

Zveme vás na pouť za víru v rodinách, kdy poputujeme od ka‑
tedrály sv. Václava v Olomouci k bazilice Navštívení Panny Ma‑
rie na Svatém Kopečku. Koná se 9. června.
Bližší informace: Bc. Marcela Řezničková, tel. 720 110 750,
587 405 251, e‑mail: reznickova.marcela@ado.cz

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.katechetiolo‑
mouc.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

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Diáře pro rok 2020

Liturgický kalendář na rok 2020
Praktické vydání na cesty nebo k vlo‑
žení do velkých pracovních diářů či
vašich Biblí. Každá stránka obsahu‑
je jeden týden. Dny jsou barevně odli‑
š eny p o dl e l iturg ického ob dobí.
64 str., 55 Kč
Kapesní diář 2020 s liturgickým kalendářem
Ke každému dni je uveden církevní a ob‑
čanský svátek, odkaz na denní modlitbu
církve a na liturgické texty, antifona k žal‑
mu. Jedna dvojstrana zahrnuje jeden týden
s místem na poznámky u každého dne. Do jednotlivých litur‑
gických období roku vás uvedou myšlenky papeže Františka.
Váz., 144 str., 95 Kč
Objednávky: Nakladatelství Paulínky, Jungmannovo
nám. 18, 110 00 Praha 1, tel. 224 818 757, On‑line knihkupectví:
www.paulinky.cz, e-mail: objednavky@paulinky.cz

Pouť do kostelíčka Božího Těla nad Bludovem

Pořádá ji v neděli 23. června Římskokatolická farnost Bludov
a Spolek pro kostelíček Božího Těla. Toto památné poutní místo
se nachází v lesích mezi Bludovem, vesničkou Hrabenov a Šum‑
perkem. Zde se pouť k Božímu Tělu slaví již od roku 1553, kdy je
doložena první zmínka o tomto výjimečném místě.
Mši svatou v 10.30 hod. slouží vojenský kaplan major P. Mgr. Petr
Fiala, mši svatou v 15 hod. celebruje P. Michal Krajewski. Bude
připraven doprovodný program pro děti i dospělé. Odpoledne
Pohádkový les. Stánky nabídnou tradiční produkty lidových ře‑
mesel. Zisk z prodeje občerstvení bude věnován na rozvoj toho‑
to poutního místa.
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Zpívejme Panně Marii a Pánu Bohu

Pátá pouť schol a scholiček se koná na Svatém Hostýně v sobo‑
tu 16. června. Poutní mši svatá v 10.15 hod. Společná přehlídka
všech zúčastněných schol se uskuteční od 13.30 hod. ve svato‑
hostýnském amfiteátru.
Vaše přihlášky a informace: e‑mail: moric.jurecka@seznam.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). Letní
škola se uskuteční v Želivském klášteře od 20. do 25. srpna; le‑
tošním tématem jsou iniciační svátosti.
Bližší informace: www.liturgie.cz/letniskola

Pouť zdravotníků na Svatém Hostýně

Devátá pouť lékařů, zdravotních sester, nemocničních kaplanů
a dalších pracovníků ve zdravotnictví a všech lidí dobré vůle se
uskuteční na poutním místě Svatý Hostýn v sobotu 8. června.
Mši svatou 10.15 hod. slouží pomocný biskup olomoucký Mons.
Antonín Basler. Na mši svatou bude navazovat Cesta světla, kte‑
rou povede Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pas‑
toraci nemocných v olomoucké arcidiecézi.
Po odpoledním požehnání bude následovat koncert duchovní
hudby (Antonín Dvořák: Biblické písně).

Poutní slavnosti v Dubu nad Moravou
v roce 2019

Hanácká dožínková pouť – neděle 25. srpna, mše svatá v 9 hod.
Hlavní pouť „Na Andílka“ – neděle 1. září, mše svaté: 7.00,
9.00, 10.30 hod., 14.30 hod. svátostné požehnání
Malá „ostatková“ pouť – neděle 8. září, mše svatá ve 14 hod.
XII. Evropská myslivecká pouť – sobota 12. října, mše svatá
v 10.30 hod.
Dušičková pouť – sobota 19. října, mše svatá v 16 hod.
Bližší informace: tel. 732 702 849, e‑mail: jan.kornek@seznam.cz,
www.dubnadmoravou.cz
Snímek Leoš Hrdlička

Duchovní cvičení VIA

Jsou určena pro mladé muže od 17 do 40 let a zaměřená na roz‑
lišování povolání a uskuteční se ve dnech 5. až 9. srpna v Arci‑
biskupském kněžském semináři v Olomouci. Povede je P. Karel
Janů, farář ve Slavonicích.
Informace a přihlášky: www.knezskyseminar.cz/via/

Červnový Nezbeda a Cvrček

Snímek Wikipedia

Relaxační pobyt na Svatém Hostýně

Pořádá jej Společenství vdov a vdovců ve dnech 16. až 22. červ‑
na, ubytování v poutním domě č. 3, v rámci pobytu jsou tři zá‑
jezdy – na slovenské poutní místo Turzovka, na hrad, kostely
a muzea v Bouzově, v Lošticích, v Mohelnici, na památky v Olo‑
mouci a na Svatém Kopečku u Olomouce.
Přihlášky: Ing. Stanislav Žáček, e‑mail: zacek.st@seznam.cz,
tel. 724 225 469

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

Červnový Nezbeda přináší čtenářům rozhovor s hokejistou
Matoušem Venkrbcem Křesťanem na ledě i v kabině, povídku
Hloupý nápad a v Toulkách naší vlastí navštíví kapli na Křížové
Hoře a kostel ve Vyskři.
Červnový Cvrček učí děti uklízet nejen ve svém pokoji, ale také
ve vlastním životě.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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Ocenění zasloužilých farníků
Stalo se již tradicí, že při arcidiecézní pouti k sv. Janu Sarkanderovi předává olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner „Děkovné uznání“ a medaili sv. Jana Sarkandera zasloužilým farníkům z olomoucké arcidiecéze, kteří
byli na toto vyznamenání navrženi duchovními správci farností za aktivní a nezištnou pomoc ve svých farnostech.
Při letošní pouti ocenil moravský metropolita práci 83 zasloužilých farníků z naší arcidiecéze, kterým osobně
poděkoval 4. května 2019 v katedrále sv. Václava v Olomouci.
Manželé Vlasta a František Burešovi, Nedakonice
Manželé Marie a Josef Stejskalovi, Slavičín
Manželé Jarmila a Josef Voldánovi, Drahotuše
Manželé Marie a Jiří Remešovi, Partutovice
Manželé Mária a František Klabačkovi, Potštát
Manželé Jarmila a Josef Dostalíkovi, Bělotín
Marie Lesová, Nedakonice
Petr Mareček, Nedakonice
Tomáš Mareček, Nedakonice
Ing. Mgr. Milena Marečková, Nedakonice
Vlastimila Andrýsková, Kostelany nad Moravou
Stanislav Spáčil, Kostelany nad Moravou
Bohunka Zapletalová, Kostelany nad Moravou
Ing. Alois Kužela, Slavičín
Emilie Uřinovská, Drahotuše
František Šustek, Partutovice
Terezie Schwarzová, Partutovice
Milada Šubrtová, Potštát
Zdeňka Kaláčová, Velký Ořechov
Marie Běťáková, Velký Ořechov
Marie Juříková, Velký Ořechov
Pavel Mikel, Velký Ořechov
Ludvík Košák, Fryšták
Mgr. Otto Broch, Olomouc
Marie Glosová, Žeravice
Marie Navrátilová, Holešov
Helena Směšná, Holešov
Františka Machů, Újezd u Valašských Klobouk
Jiří Vlk, Hradisko u Kroměříže
MUDr. LudmilaKolková, Olomouc‑Hejčín
Ludmila Stodolová, Horka nad Moravou
Eliška Očenášková, Křelov
Stanislav Drga, Vsetín
Bohumil Balda, Vsetín
Josef Šulák, Vsetín
Michal Bačišin, Vsetín
Františka Maráková, Podivice
Marie Křížková, Dubicko
Marie Štětinová, Uherský Ostroh
Ing. Jiří Vyskočil, Uherský Ostroh
Mgr. Jarmila Frýbortová, Moravský Písek
Jaroslav Krejčiřík, Moravský Písek
Pavel Nenkovský, Mohelnice
MVDr. Vít Tichý, Mohelnice
Helmut Bartoš, Mohelnice
Věra Kaplová, Mohelnice
František Hroch, Mohelnice
Ladislav Chuděj, Kroměříž
Drahomíra Bursíková, Kroměříž
Anna Žáková, Strážnice
Antonie Múčková, Strážnice
Marie Jamná, Strážnice
Ladislav Daněk, Strážnice

Ing. Anna Hricková, Strážnice
Anežka Hořáková, Strážnice
Helena Fuchsová, Svitavy
Marie Dobešová, Svitavy
Marie Zamečníková, Buchlovice
Marie Mikulová, Zlechov
Antonín Martínek, Zlechov
RNDr. Milan Elfmark, Olšany u Prostějova
Alena Hudcová, Dubany
Jana Krůpová, Zašová
Mgr. Zdeňka Mollinová, Přerov
Terezitta Mária Neubauerová, Velehrad
František Koudelka, Pozlovice
Jindřich Vavrys, Pozlovice
Bohumila Vavrušová, Pozlovice
Bohumila Divoká, Pozlovice
Karel Hetmer, Pozlovice
Rudolf Plachý, Kyjov
Pavel Trávník, Kyjov
Josef Půček, Kyjov
Jana Brančíková, Kyjov
Vladislav Kunrt, Kyjov
Ing. Vladimír Výleta, Kyjov
Pavel Kudr, Kostelec u Kyjova
Medaili sv. Jana Sarkandera obdrželi ještě čtyři členové Matice svatohostýnské za mimořádný přínos pro Svatý Hostýn
PhDr. Josef Juráň, Ratiboř
Stanislava Juráňová, Kroměříž
Josef Král, Opava
Mgr. Marie Špalková, Horní Moštěnice

Snímek Pavel Langer / Člověk a víra

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

OLDIN • 6 / 2019

11

Zprávy z Centra pro rodinu
Týden pro rodinu

Svátkem matek už tradičně zahajujeme Týdny pro rodinu, které vyhlašuje Rodin‑
ný svaz. Organizátoři připomínají: „Chceme rodinu vrátit do veřejného zájmu a po‑
ukázat na hodnoty, které má nejen pro společnost, ale i pro každého z nás.“ Motto
letošního 12. ročníku znělo: RODINA MÁ CENU. I naše děkanátní centra každoroč‑
ně připravují pro rodiny ve svém okolí programy, dnes se poohlédneme za tím, co se
dělo ve Vizovicích a ve Strážnici.

Den pro rodinu

Letos již podeváté připravilo Centrum pro rodinu Vizovice akci s názvem Zahradní
slavnost, aneb oslava dne maminek a celé rodiny. Koná se zpravidla druhou květno‑
vou neděli odpoledne. Po prvních ročnících v Lukově se toto každoroční setkání rodin
z celého vizovického děkanátu přestěhovalo do strategicky výhodné pozice jeho středu,
malé vesničky v údolí mezi kopci, Ostraty. Je zde jen maličká kaplička, obec patří do
farnosti Hvozdná, ale místní obecní zastupitelé slyšeli pozvání ke spolupráci a akce zde
je již „doma“. Obec poskytuje areál a přispívá na odměny pro děti, místní SDH zajišťuje
nabídku občerstvení a Centrum pro rodinu program, jehož realizace je možná zvláště
díky finanční podpoře Zlínského kraje. Odpoledne je v posledních letech prostoupeno
živou hudbou v podání místní kapely 4FO3 band, vystoupením organizací věnujících
se dětem v okolí a dalším kulturním programem. Během odpoledne jsou představeny
aktivity Centra pro rodinu i dalších organizací, děti i rodiče jsou zvány do tvořivé dílny,
vyzkouší si svou odvahu a um na nejrůznějších stanovištích. Účelem celého odpoledne
je umožnit neformální setkání rodin a aktivní trávení společného času. Akce se účastní
něco přes 200 dětí.

Oslava Svátku matek
a Týdne pro rodinu
ve Strážnici

Květen je také mimo jiné měsícem,
kdy slavíme Svátek matek a také Týden
pro rodinu. Tyto dvě krásné události jsou
inspirací ke každoroční oslavě i pro naše
Centrum pro rodinu ve Strážnici. Přišlo
nám vhodné spojit oslavu rodin a oslavu
těch, jež jsou srdcem každé rodiny – ma‑
minek – v jednu krásnou nedělní slavnost.
V příjemném venkovním areálu Zahrady
u sv. Martina se tak mohou zastavit, po‑
bavit i občerstvit rodiny i jednotlivci nejen

V loňském roce, krásnou sobotu 2. června jsme vyslyšeli prosbu tehdejšího děkana
P. Josefa Rosenberga a pozvali rodiny ke společné pouti na Provodov – Malenisko. Rodi‑
če se svými dětmi neměli jen nostalgicky vzpomínat, co měli možnost zažít coby mladí
před 20 lety, kdy zde probíhala letní setkání mládeže děkanátu. Jak nám v kázání dobře

připomněl otec Josef, přišli jsme se rozpomenout – u každého možná na něco trochu
jiného – touhy, plány, cíle, naše tehdejší aktivní zapojení se do dění ve farnostech i mimo
ně. Společně s dalšími kněžími děkanátu a za doprovodu Rodinné scholy ze Štípy jsme
měli možnost prožít mši svatou, projít Cestu rodin, jejíž absolvováním měli možnost vy‑
hrát roční předplatné časopisu Rodinný život, strávit čas spolu u dobrého guláše a setkat
se s přáteli. Odpoledne následovala beseda s životním svědectvím manželů Liškových,
během které byl připraven díky sestrám Institutu Naší Paní z Karmelu ze Štípy a animá‑
torům i program pro děti. Pouť jsme zakončili společnou adorací.
 Hana Puype

z našeho města, napříč generacemi. Spolu
s místní Orelskou jednotou připravujeme
program, v němž vystupují děti folklor‑
ních kroužků za doprovodu cimbálové
muziky, mažoretky nebo malé gymnastky.
Děti nejen obdarovávají svým umem ma‑
minky a babičky, ale také mají možnost si
zasoutěžit nebo si zaskotačit na skákacím
hradu. Tradičně máme připravené pro
děti i jejich maminky tvořivé dílničky, za‑
tímco tatínci si mohou společně s dětmi
zahrát např. stolní fotbálek nebo jiné ven‑
kovní hry. Program doplňuje představení
kouzelníka nebo jiných umělců (divadlo,
kejklířské představení apod.). Nedílnou
součástí tohoto květnového nedělního
odpoledne je občerstvení a obdarování
maminek a babiček dětmi, které pro ně
vyrábí drobné dárečky nebo jim ochotně
nabídnou čaj, kaf íčko a zákusek. Pro ja‑
kousi osobní či rodinnou formaci, inspira‑
ci nebo zábavu doplňujeme tuto slavnost
rodiny také různými kvízy nebo fotogale‑
rií s citáty a příběhy s rodinnou tematikou.
Celé odpoledne je prodchnuto radostí se
setkání v rodinné atmosféře a také často
zvláště mladé rodiny naváží nová přátel‑
ství s ostatními rodinami ve městě.
 Blažena Bučková
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Promluva pomocného biskupa
Mons. Antonína Baslera
Promluva pomocného biskupa Mons. Antonína Baslera při městské pouti k sv. Janu Sarkanderovi
v pondělí 6. května 2019 v katedrále sv. Václava v Olomouci
Otče arcibiskupe, otče biskupe Josefe,
milí bratři a sestry, milí přátelé,
uplynul rok a opět se setkáváme při
pouti k vzácnému knězi olomoucké ar‑
cidiecéze, sv. Janu Sarkanderovi, který
v našem městě studoval, v našem městě
trpěl i zemřel, který v našem městě byl
i papežem Janem Pavlem II. kanonizo‑
ván. Dějiny mu daly krásné, symbolické
jméno – Rubín Moravy – protože rubín je
drahokam temně rudé barvy, barvy krve.
Jeho život jsme si připomínali vícekrát,
tak dnes připomenu jen základní body
a pak se zamyslíme nad jedním detailem.

Snímek Milena Machálková / Člověk a víra

Životní pouť sv. Jana začíná 20. pro‑
since 1576 ve Skočově v těšínském knížec‑
tví, které už od roku 1291 patřilo k českým
zemím. Po smrti otce se rodina odstěho‑
vala do Příbora na Moravě. Vyšší latinská
studia absolvoval Jan v Olomouci, Praze
a Štýrském Hradci. Roku 1609 byl vysvě‑
cen v Brně na kněze, a než se stal farářem
v Holešově, 15. května 1616, tak působil
v Opavě, Charvátech, ve Zdounkách a Bo‑
skovicích. Stal se knězem ve velmi složité
a bouřlivé době nábožensko-politických
bojů. V květnu 1618 pražskou defenestra‑
cí začalo povstání protestantských šlech‑
ticů proti zákonitému katolickému pa‑

novníkovi (tzv. stavovské povstání), které
skončilo jejich porážkou v bitvě na Bílé
Hoře 8. listopadu 1620, která trvala hodi‑
nu a půl. Závěr Janova života se tedy ode‑
hrál dobrého půl roku před tím, v době,
kdy se i Morava přidala k povstání proti
císaři. V Čechách i na Moravě byli u moci
protestantští šlechtici, zemský hejtman,
katolík, Ladislav z Lobkovic i kardinál
Dietrichstein byli uvězněni. Sv. Jan Sar‑
kander byl kvůli podezření ze zrady rov‑
něž zatčen, v okovech přivlečen do Olo‑
mouce, který měli v rukou vzbouřenci
a v únoru roku 1620 několikrát vyslýchán
a krutě mučen – ale bezvýsledně. I za ne‑
představitelných bolestí setrval v pravdě,
vzývaje svatá jména Ježíš, Maria a Anna.
A právě u tohoto momentu bych se rád
zastavil.
Jméno Ježíš – to není pouhý zvuk, ani
jen jakési pojmenování, ani „citoslovce“.
To jméno, jistě dobře víme, určil svému
Synu sám Otec, Bůh. Anděl sdělil toto
Boží přání jak Panně Marii, tak i Josefovi,
a to jméno znamená: Bůh je spása, neboli
„Bůh zachraňuje“. Jméno Ježíš, hebrejsky
Jehošua, v sobě obsahuje to jméno, kte‑
ré sdělil Hospodin Mojžíšovi z hořícího
keře, JHWH (překládáme jej jako „Jsem,
který jsem“). Jméno Ježíš tedy, podobně
jako symbol srdce nebo kříže je obra‑
zem té nejvyšší Boží lásky, vpravdě žízně
Boha po člověku, po jeho spáse, po jeho
skutečném štěstí. Když si toto uvědomí‑
me, pak pochopíme nadšení sv. Bernarda,
který volá: „Tvé Jméno je jako olej, který
svítí, sytí a léčí, jméno Ježíšovo je světlo,
pokrm a lék… Suchý je všechen pokrm
duše, není
‑li tímto olejem skropen; je
nechutný, není‑li tímto olejem kořeněn.
Píšeš‑li – nechutná mi, když tam nečtu
„Ježíš“; hovoříš‑li se mnou, netěší mne,
když neslyším „Ježíš“; kážeš‑li, protiví se
mi, když se neozve jméno Ježíšovo. Ježíš
v srdci, Ježíš na rtech: v srdci radost, na
rtech sladkost. Avšak i lékem je Ježíšovo
jméno. Je někdo z vás smutný? Ať do jeho
srdce vejde Ježíš, jeho příchodem se roz‑
ptýlí mraky a navrátí jasno. Klesá někdo
do hříchu? Uvázl v léčkách smrti? Ať vzý‑

vá jméno Kristovo, a povstane ihned ze
smrti k životu.“ Tolik sv. Bernard.
Jméno Ježíš bylo připojeno ke slovům
Alžběty v první části modlitby Zdrávas
Maria v roce 1456 na památku vítězství
nad ohromnou přesilou Turků u Bělehra‑
du, když islám už po tolikáté chtěl pohltit
Evropu. Tehdy měli obránci, povzbuzo‑
vaní sv. Janem Kapistránem, který kázal
i v Olomouci, na svých štítech jméno Ježíš,
bojovým zvolání bylo „Ježíš, Ježíš, Ježíš“;
a to bylo tehdy vsazeno do této nejčastěj‑
ší mariánské modlitby jako nejvzácnější
drahokam do zlatého šperku.
Mnozí mučedníci umírali se jménem
Ježíš na rtech, a jistě On, Ježíš, byl první,
jehož náruč je čekala za branou smrti, jak
to říká Písmo o svatém Štěpánovi: „Vidím
nebesa otevřená, a Syna člověka, jak stojí
po Boží pravici…“
Podobně tedy i náš světec, sv. Jan,
z tohoto jména, a jména Ježíšovy matky,
Panny Marie a babičky, sv. Anny, čerpal
tolik síly, že přes strašlivé mučení a bolesti
dokázal setrvat v pravdě, a on zůstal mo‑
rálním vítězem, nikoli jeho mučitelé.
Ježíšovo jméno samo, jméno Panny
Marie i dalších svatých může být modlit‑
bou, je prosbou, chválou i díkem – naši
zbožní předkové to tak chápali. Postu‑
pem doby, se ztrátou víry, se však obsah
této krátké, ale nesmírně hluboké mod‑
litby vyprázdnil a mnohým z toho zůstalo
jen braní jména Božího nadarmo, nebo
dokonce zaklení. Tak to dopadá, když se
vytratí obsah, když vymizí vztah k no‑
siteli toho jména. Ale my, poutníci ke
sv. Janu, bychom ho mohli a měli následo‑
vat, a s vírou hledat sílu právě ve vzývání
jména Ježíš, nebo Maria, a to právě tehdy,
když cítíme svoji slabost a Boží sílu potře‑
bujeme.
Zkusme se zahledět na jméno Ježíše
Krista, na Boží jméno ještě i z jiného úhlu.
Křesťan přece skrze křest je nositelem Bo‑
žího jména. Největší zasvěcení je právě
to křestní, které nás činí s Ježíšem, a tím
s Trojjediným Bohem, jedno.
Žije‑li křesťan špatně, znesvěcuje Boží
jméno, tím spíše osoby zasvěcené. My
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máme přispívat svým životem, aby Bůh,
aby Boží jméno bylo poznáváno a uznává‑
no jako svaté. Právě proto, že Ježíš ví, že to
sami nedokážeme, učí nás prosit: „Posvěť
se jméno Tvé“ – tato prosba, aby on sám
vzal do rukou svěcení svého jména, aby
nám chránil podivuhodné tajemství své
volatelnosti, je pro nás jistě i velkým zpy‑
továním svědomí: Jak zacházím se svatým
jménem Božím já? Stojím s úctou před
tajemstvím hořícího keře, před nepo‑
chopitelným způsobem jeho blízkosti až
k přítomnosti v Eucharistii, v níž se nám
opravdu dává do rukou?
Zkusme si, milí přátelé, připomenout
tyto věci vždy, když vyslovujeme jmé‑
no Ježíš v modlitbě Zdrávas Maria, nebo
se obracíme k našemu Otci s prosbou:
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„Posvěť se jméno tvé“, vždyť víme, že Je‑
žíš říká: „Já a Otec jedno jsme“; snažme
se, abychom také k posvěcování Božího
jména svým životem přispívali – kra‑
tinká modlitba „Pro Tebe, Ježíši!“ může
dát nejhlubší motivaci každé naší prá‑
ci, každé chvíli utrpení i našeho života
vůbec. A když uslyšíme, jak někdo bere
jméno Ježíšovo nadarmo, vynahraďme
to Pánu tichou modlitbou Sláva Otci…
ve svém vlastním srdci. Ať jméno Ježíš
prozáří každý náš den i celý život světlem
a radostí.
Věřím, že také takto můžeme napl‑
ňovat odkaz našeho vzácného světce sv. Jana Sarkandera, že pro nás může být
konkrétním vzorem i v takto prožívaném
vztahu k Pánu. Amen.

Ze života našich bohoslovců
Buďte Kristovými přáteli, vyzval
arcibiskup Graubner ministranty

První květnový den bylo v Arcibiskupském kněžském semi‑
náři v Olomouci neobvykle živo. Bohoslovci zde totiž uspořádali
„Ministrantský den“ pro olomouckou arcidiecézi. Do Olomouce
se vydalo 748 ministrantů s 60 kněžími a také 80 dobrovolníků,
kteří pomohli s organizací.
Program zahájila mše svatá, kterou v kostele Panny Marie
Sněžné celebroval arcibiskup Jan Graubner. Jeho kázání ladilo
s mottem celého dne, které bylo inspirováno závěrem Markova

evangelia: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium!“ Zákla‑
dem toho je podle otce arcibiskupa přátelství. „Ministrant není
jen služebník u oltáře, ale také Ježíšův přítel, který přirozeně dělá
to, co dělá radost Ježíšovi,“ uvedl ve své promluvě a upozornil:
„Pokud máme krásné přátelství s Ježíšem, chceme k němu přivést
i ostatní, aby jeho přátelství také poznali. Nenechte si ho jen pro
sebe!“
 Pavel Fiala

Pouť k Matce Boží

Třetí neděle velikonoční pro nás bohoslovce a naše předsta‑
vené nebyla obyčejným svátečním dnem. Toho dne jsme se to‑
tiž vydali na tradiční pouť na Svatý Hostýn, při které děkujeme
a prosíme za naše povolání a také vyprošujeme mnoho dalších
a svatých povolání.

Již při odjezdu jsme tušili, že nás počasí bude trochu zkoušet.
Při příjezdu na parkoviště v Bystřici pod Hostýnem jsme vedli
rozpravu, jak se vydáme do baziliky Panny Marie. Nakonec jsme
se však všichni navzdory sněhu a větru statečně vydali nahoru
pěšky. V průběhu mše svaté, které předsedal otec rektor, měl
promluvu náš spirituál P. Jan Szkandera, který podtrhnul latinské
sousloví „Christus vivit!“ A to zvláště v tuto dobu, kdy si stále
připomínáme Kristovo vítězství nad smrtí. Toto zvolání se nám
musí v srdci opakovat stále, ať už konáme jakoukoli apoštolskou
činnost. Po mši svaté jsme společně poobědvali v poutním domě.
Také jsme měli příležitost sdílet své zážitky z naší poutě. Na sa‑
motný závěr jsme přijali svátostné požehnání.
Tímto bych rád poděkoval všem našim představeným a také
spolubratřím bohoslovcům za organizaci a společně prožitý čas
s Bohem.
Svatá Maria, oroduj za nás!
 Richard Kubiček
bohoslovec 1. ročníku
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HLASY A OHLASY
Věřící se modlili za vláhu a dobrý rok

Meteorologové varují před hrozícím suchem v letošním roce,
a tak bylo o důvod více zúčastnit se mše svaté, která se konala
v Kyjově na sv. Marka v kapli sv. Rocha s prosbou za úrodu a po‑
žehnání lidské práce. Starobylá tradice bohoslužby a požehnání
polí na tomto místě v nejvyšším bodě katastru města Kyjova byla
obnovena před čtyřmi lety děkanem P. Vladimírem Mrázkem.
Římskokatolická kaple sv. Rocha je barokní stavba z roku
1716. Podle pověsti bylo vypravováno na toto návrší s výhledem
na Kyjov procesí a lidé zde prosili za ochranu města před morem.
Při poslední morové epidemii v Evropě v českých zemích v le‑
tech 1713 až 1716 zemřelo 100 až 200 tisíc lidí. Městu Kyjovu se
nemoc vyhnula a kyjovský magistrát na místě z vděčnosti nechal
vystavět tuto kapli. Travnaté prostranství kolem kapličky udržují
v současné době skauti, plochu vyčistili od vzrostlých náletových
dřevin a několikrát do roka porost kosí.
Mše svaté se zde 25. dubna účastnilo asi padesát věřících, ně‑
kteří přišli i ze sousední obce Vlkoše. Silnice do Vlkoše byla kolem
kaple postavena v roce 1834, v současné době jde o silně frekven‑
tovanou vozovku. Jak uvedl při kázání a vzpomněl při přímluvách
děkan Mrázek, téma šetrného přístupu k půdě a přírodě zeměděl‑
ců, dalších zodpovědných pracovníků i každého z nás je v dnešní
době nanejvýš naléhavé. Po mši svaté za příjemného slunečného
počasí vyšli křesťané do polí za kaplí, aby prosili slovy sv. Františ‑
ka ze Sluneční písně, slovy papeže Františka z Modlitby za naši
Zemi z encykliky
Laudato si’ i bib‑
lickými žalmy za
požehnání letoš‑
ní úrody. Z místa
je krásný výhled
na blízké Chři‑
by, hrad Buchlov
i kapli sv. Barbo‑
ry.
Mše svatá
se v kapli koná
také každoročně
16. srpna, kdy
si připomínáme
památku sv. Ro‑
cha . Světec se
narodil pravdě‑
podobně roku
1295 ve Francii.
Po smrti svých
ro d i č ů rozd al
chudým, co zdě‑
dil, a vydal se na
pouť do Říma.
V Itálii se setkal
s morovou epide‑
mií a s odvahou
a láskou začal
Snímek Marie Budíková pomáhat všem
potřebným, znamením kříže uzdravoval nemocné. Nevyhnul se
nákaze, později byl uvězněn a jeho osud byl dramatický. Je pat‑
ronem Benátek, lékařů, chirurgů, nemocných a zdravotně posti‑
žených, zajatců, sedláků a dalších. Papežem Janem Pavlem II. byl
prohlášen i za patrona automobilistů.
 Marie Budíková
Kyjov

Příprava na mimořádný misijní měsíc
říjen 2019 v AG Kroměříž

V rámci přípravy na tento mimořádný misijní měsíc říjen
jsme se rozhodli v našem gymnáziu finančně podpořit školu
v paraguayském Chacu. Využili jsme k tomu letošní postní al‑
mužnu. Spolu se studenty jsme si během postní doby mohli ode‑
přít různé „požitky“ a peníze, které bychom za ně utratili, a od‑
kládali je do pokladniček. Tímto způsobem jsme vybrali 7400 Kč,
které jsme poslali do Paraguaye.

Další významnou příležitostí byla pěší pouť na Velehrad, při
níž jsme přípravu na misijní měsíc propojili s jubilejním rokem
k 1150. výročí smrti sv. Cyrila, který v naší arcidiecézi tento rok
prožíváme. V den volna, o státním svátku 8. května, se 24 pěších
poutníků z řad studentů, zaměstnanců, rodičů a kroměřížských
věřících vydalo na pouť vděčnosti za dar víry, kterou nám právě
svojí misií přinesli sv. Cyril a Metoděj. Ušli jsme 27 km a na závěr
slavili mši svatou v bazilice i s dalšími přáteli, kteří na Velehrad
připutovali jiným způsobem.

Boží prozřetelnost zařídila, že kazatelem na mši svaté byl
P. Bernard Makadani Zulu z diecéze Chipata v Zambii. V letech
2003 až 2015 byl Národním ředitelem papežských misijních děl
v Zambii. Ve své homilii nám připomněl, že každý křesťan je mi‑
sionář a má nést Krista a křesťanské hodnoty tam, kde žije, a po‑
vzbudil nás k solidaritě – schopnosti vidět potřeby našich bližních
a také na ně umět reagovat. Toto byl velmi důležitý a krásný důraz,
který přesně zapadl do celého kontextu pouti, protože to byla prá‑
vě solidarita, která charakterizovala misii svatých Cyrila a Meto‑
děje – viděli potřeby Slovanů a reagovali na ně mimo jiné i tím,
že nám hlásali evangelium srozumitelným jazykem. Kéž si každý
z nás uvědomuje misijní poslání ve svém životě.  P. Petr Káňa
školní kaplan
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Komunita Cenacolo nabízí pomoc rodinám
Komunita Cenacolo je křesťanské sdružení, které přijímá ztracené
mladé lidi, nespokojené a bouřící se, zoufalé a beznadějné, tedy
všechny, kteří chtějí najít opět sami sebe, najít radost a smysl života.
Komunita byla založena v červenci roku 1983 díky duchovnímu pochopení řádové sestry Elvíry Petrozzi, která chtěla darovat svůj život
Bohu především službou závislým a všem ztraceným mladým lidem.
Středisko komunity je ve městě Saluzzo v Itálii. V současnosti má komunita víc než šedesát domů nacházejících se ve více než 20 státech
světa – v Itálii, Francii, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Rakousku, Slovinsku, Polsku, Irsku, Velké Británii, Slovensku, USA, Brazílii,
Peru, Argentině, Portugalsku, Španělsku, Libérii a Mexiku.
Komunita Cenacolo pomáhá v současnosti více než 2 200
mladým děvčatům a chlapcům. Oni chtějí být světlem ve tmě,
znakem naděje, živým svědectvím, že smrt nemá poslední slovo.
Mladým se předkládá jednoduchý způsob života rodinného stylu
s odkrýváním darů práce, přátelství a víry v Boží Slovo, které se
stalo člověkem.
Komunita předkládá život ve víře, že jedině v Ježíši člověk na‑
chází v plnosti sebe samého a že nikdo kromě toho, který ho stvořil –
Boha Otce nemůže obnovit jeho srdce, které se ztratilo v hříšném
životě. Představitelé komunity se snaží, aby jejich síla pramenila
především z Lásky, která se rodí z Kristova Kříže, Lásky, která dává
mrtvým život, osvobozuje uvězněné, navrací zrak slepým.
Komunita není léčebna, ale škola života. Problém závislostí
má své kořeny v rodině, a proto nestačí „poslat“ své dítě do ko‑
munity. Současně je nutno změnit sebe a vztahy v rodině.
V současné době v České republice ještě není žádný dům
Cenacola, ale více než 10 let se za jeho vznik modlí řeholní ko‑
munity a věřící v celé zemi. Nejbližší komunitní domy jsou na
Slovensku, v Rakousku a Polsku.

Pilíře komunity

Komunita Cenacolo je postavená na třech základních pilí‑
řích. Na modlitbě, práci a přátelství. Je zřejmé, že „ne každý den
jsou hody“ a že život v komunitě je velmi těžký především pro
lidi, kteří neměli předtím motiv žít a byli otroky látkových či ne‑
látkových závislostí a většinou neměli v rodině vzor dokonalého
života. Zároveň je ale obdivuhodné, jak se dokážou lidé zhru‑
ba dvaceti národností soustředit na každodenní všední život, na
hledání sebe sama ve spolupráci s ostatními v domě. I když jde
o katolickou komunitu, podmínkou vstupu není být věřícím. Ko‑
munita přijímá všechny mladé lidi, kteří se chtějí naučit žít a jsou
ochotni přijmout pravidla komunity.

Sestra Elvíra Petrozzi

Pobyt v komunitě je zvenčí velmi náročný, až nepochopitelný.
Ne tělesným utrpením, ale dodržováním zásad, což je většinou
nepohodlné a odlišné od způsobu života v tomto světě. Ti, kteří
do komunity odcházejí se záměrem skutečně se změnit a začít žít
plným životem, najít motiv pro život a komunitu žijí, jsou zpravi‑
dla úspěšní. Jedním z důvodů je to, že v domech s nimi žijí ti, kdo
už mají tápání v životě částečně za sebou, jsou „v obraze“. Umějí
pochopit, co mladý člověk prožívá, když pociťuje, že ho nikdo
nemá rád, když necítí žádné uznání, když nenachází uši, které by
vyslechly jeho starosti, ale i radosti či názory.
Cesta ze závislostí je velmi těžká a je jen nepatrný počet je‑
dinců, kteří to dokážou sami. Počet závislých je velký a při tlaku
současné doby jejich počet roste, ať jde o závislost na lécích, dro‑
gách, automatech, práci, alkoholu, nikotinu, počítačích. Zejména
závislost na počítači, televizi a chytrém telefonu patří k nejčastěj‑
ším. A rodiče to nevidí nebo nechtějí vidět. Je důležité závislost
přiznat, být ochoten hledat řešení a přiznat, že sám to nedokážu.
Překonat ostych a obavy – co na to řekne okolí, které stejně o té
závislosti druhých ví, ale svou si nepřizná.
Možností, jak se zbavit závislosti, není u nás mnoho, ale jsou.
Všeobecně platný recept asi neexistuje. Zkusit cestu komunity je
velmi dobrou alternativou.
Podrobnější obraz komunity popisuje zakladatelka Cenacola
Matka Elvíra v knize „Objímat vyhaslá srdce“.

Jak postupovat při přípravě do komunity

Prvním krokem v přípravě na získání informací o Komunitě
Cenacolo je návštěva Rodičovského klubu, který se koná v Pieš‑
ťanech. Každý pátek začátek v 19 hod. Na tento klub jsou pozvaní
rodiče, rodinní příslušníci a nebo přátelé člověka, který má pro‑
blémy. Zde získáte první informace o komunitě od rodičů, kteří
měli a nebo stále mají dítě v komunitě a dělí se o svoje zkušenosti.

Komunita v církvi

Komunita Cenacolo byla po 26 letech života potvrzena a po‑
žehnána církví v roce 2009 Papežskou radou pro laiky. Na za‑
čátku roku 2019 byl v České republice založen spolek „Přátelé
společenství Cenacolo, z. s.“. O činnosti komunity Cenacolo jsou
postupně informováni biskupové, kněží a řády v naší zemi.
Bližší informace jsou na webu: komunita‑cenacolo.cz
FrantišekChvatík
Zveme každého na letošní Den otevřených dveří ve slovenském
komunitním domě, který se letos koná 22. června. Můžete zde
strávit půl dne modlitby a společenství s přáteli komunity, které
je vždy ochutnávkou ráje na zemi. Samozřejmostí je i mše svatá
s bratislavským arcibiskupem Stanislavem Zvolenským.
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Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ
ČERVEN 2019

1. 6. sobota
15.00 hod. • Velehrad – pouť za nová kněžská a řeholní po‑
volání děkanátu Vsetín • biskup Josef Nuzík
2. 6. neděle
10.00 hod. • Kněždub – biřmování • biskup Antonín Basler
10.00 hod. • Fryšták – biřmování • biskup Karel Herbst
3. 6. pondělí
16.00 hod. • Kroměříž – předávání maturitních vysvědčení
pro Arcibiskupské gymnázium • arcibiskup Jan Graubner
17.30 hod. • Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium – mše
svatá • arcibiskup Jan Graubner
6. 6. čtvrtek
18.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – biřmování •
biskup Antonín Basler
7. 6. pátek
10.30 hod. • Olomouc – Teologický konvikt – mše svatá
a Te Deum • arcibiskup Jan Graubner
8. 6. sobota
10.00 hod. • Velká nad Veličkou – biřmování • biskup Josef
Nuzík
10.15 hod. • Svatý Hostýn – IX. pouť lékařů a pracovníků
ve zdravotnictví • biskup Antonín Basler
14.00 hod. • Kuželov – biřmování • biskup Josef Nuzík
9. 6. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – Slavnost Seslání Ducha
Svatého – biřmování • arcibiskup Jan Graubner
11. 6. úterý
		
Praha – Stálá rada a mimořádné zasedání České biskup‑
ské konference • arcibiskup Jan Graubner
18.00 hod. • Olomouc – dominikáni – biřmování • biskup
Antonín Basler
13. 6. čtvrtek
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a setkání kněží
jubilantů • arcibiskup Jan Graubner
15. 6. sobota
10.00 hod. • Strážnice – biřmování • arcibiskup Jan
Graubner
10.00 hod. • Rymice – mše svatá k 130. výročí založení SDH
• biskup Josef Nuzík
10.00 hod. • Přerov – mše svatá s předáním osvědčení
o pastoračním kurzu • biskup Josef Hrdlička
14.00 hod. • Sudoměřice – biřmování • arcibiskup Jan
Graubner
15.00 hod. • Velehrad – pouť za nová kněžská a řeholní po‑
volání děkanátu Uherský Brod • biskup Antonín Basler
16. 6. neděle
10.00 hod. • Valašská Bystřice – biřmování • biskup Josef
Nuzík
10.45 hod. • Konice – mše svatá u příležitosti farní pouti •
biskup Antonín
15.00 hod. • Huslenky – Hovězí – pouť ke zvoničce Nejsvě‑
tější Trojice • arcibiskup Jan Graubner

18. 6. úterý
9.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť kněží za vlastní posvěcení
• arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler, biskup
Josef Nuzík
19. 6. středa
16.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá a Te Deum
za uplynulý akademický rok • arcibiskup Jan Graubner
20. 6. čtvrtek
18.00 hod. • Olomouc – Svatý Mořic – mše svatá a euchari‑
stický průvod • arcibiskup Jan Graubner
18.00 hod. • Přerov – mše svatá a eucharistický průvod •
biskup Antonín Basler
22. 6. sobota
9.00 hod. • Herbortice – návštěva tábořiště českých espe‑
rantistů a mše svatá v Cotkytli • biskup Antonín Basler
9.30 hod. • Olomouc – dóm – jáhenské svěcení • biskup
Josef Nuzík
10.00 hod. • Olomouc – dominikáni – biřmování žáků
gymnázia Německých rytířů • Frank Frank Bayard, OT,
velmistr Řádu německých rytířů
23. 6. neděle
10.00 hod. • Ostrožská Nová Ves – biřmování • biskup
Antonín Basler
10.30 hod. • Radějov – žehnání misijního kříže • biskup
Josef Hrdlička
25. 6. úterý
10.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá k ukonče‑
ní školního roku • biskup Antonín Basler
27. 6. čtvrtek
9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – mše svas‑
tá u příležitosti předávání diplomů pro Caritas-VOŠs. •
arcibiskup Jan Graubner
27. 6. čtvrtek až 28. 6. pátek
		
Svatý Antonínek – duchovní obnova • arcibiskup Jan
Graubner
28. 6. pátek
10.00 hod. • Velehrad – mše svatá na závěr školního roku
Stojanova gymnázia • biskup Josef Nuzík
29. 6. sobota
9.30 hod. • Olomouc – dóm – kněžské svěcení • arcibiskup
Jan Graubner
10.00 hod. • Horní Studénky – mše svatá k 125. výročí
založení SDH a žehnání hasičského praporu • biskup
Antonín Basler
30. 6. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – výročí posvěcení katedrály
• arcibiskup Jan Graubner
10.00 hod. • Vřesovice – patrocinium kostela a žehnání
prostor školy • biskup Antonín Basler
10.30 hod. • Křtiny – mše svatá u příležitosti hanácké
a vyškovské poutě • biskup Josef Nuzík

Uzavřeno k 20. 5. 2019
Změna programu vyhrazena

