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Dny lidí dobré vůle na Velehradě připomenou tři výročí
Letos uplyne dvacet let od prvního ročníku Dnů lidí dobré vůle, které se konají každoročně ve dnech
4. a 5. července u příležitosti státního svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje.
Letos si na Velehradě navíc připomeneme i tři důležitá výročí: 1150 let od smrti sv. Cyrila a současně jmenování prvního moravského arcibiskupa sv. Metoděje, 200. výročí jmenování Jana Rudolfa
Habsbursko‑Lotrinského olomouckým arcibiskupem a 30. výročí svatořečení Anežky České. Právě
poslední zmíněné stálo na počátku zásadní změny v naší společnosti v roce 1989.
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VZPOMÍNKA NA OLOMOUCKÉHO SVĚTÍCÍHO BISKUPA

Josef Schinzel, biskup německé menšiny
v olomoucké arcidiecézi
V letošním roce si mezi jinými připomínáme také dvě výročí, která souvisejí s osobností olomouckého pomocného biskupa Mons. ThDr. Josefa
Schinzela (1869–1944). V březnu uplynulo 150 let od jeho narození, v červenci pak tomu bude 75 let, co se z tohoto světa odebral na
věčnost. Josef Schinzel byl především významným představitelem
a činovníkem spolkového i politického života v německojazyčných
oblastech olomoucké arcidiecéze. Po poválečném odsunu sudetoněmeckého obyvatelstva však měla být tato kapitola českých dějin z politických důvodů zapomenuta. Proto se i osudy významných církevních osobností z těchto oblastí na několik dalších desetiletí dostaly na
okraj zájmu zdejších historiků.
O určité splacení dluhu se v tom‑
to směru již řadu let snaží P. Jan Laris‑
ch, který životy některých významných
kněží – představitelů německé části
olomoucké arcidiecéze – zpracovává
a publikuje. K posledním dílům, které
autor vydává v rámci edice „Osobnos‑
ti ostravsko‑opavské diecéze“, patří také
životopisná publikace právě o biskupu
Schinzelovi, která vyšla sice již v loňskem
roce (viz OLDIN 2018/7–8), avšak autor
v ní na letošní výročí upozorňuje.
Josef Schinzel se narodil 15. břez‑
na 1869 jako první z jedenácti děti do
rolnické rodiny v obci Kronsdorf (dnes
Krasov), která se nachází asi 10 km zá‑
padně od Krnova. Ačkoliv se původně
počítalo s tím, že se ujme hospodářství,
díky píli a mimořádnému nadání odešel
brzy na studia a nakonec se rozhodl pro
kněžství. Vynikající studijní výsledky vy‑
kazoval nejen během středoškolských ale
i vysokoškolských studií, která absolvoval
na olomoucké teologické fakultě s vyzna‑
menáním. Na kněze ho (spolu s dalšími
59 kandidáty) vysvětil 5. července 1892
v olomoucké katedrále tehdejší pomocný
biskup Gustav Belrupt‑Tissac.
Schinzelovými kněžským působišti se
staly postupně Svitavy (1892–1898), Mo‑
ravská Ostrava (1898–1907) a Kroměříž –
sv. Mořic (1907–1914). Od roku 1914 pak
natrvalo přesídlil do Olomouce, kde byl
v roce 1915 jmenován sídelním kanovní‑
kem metropolitní kapituly. Na žádném
z výše uvedených míst však nebyl dosa‑
zen do čela duchovní správy jako farář,
ale vždy působil jako kaplan nebo středo‑
školský profesor náboženství a pracoval
rovněž pastoračně mezi mládeží. Kromě
toho, že se tak mohl věnovat dalším post‑
graduálním studiím (v letech 1898–1901
studoval nejprve na pražské a posléze na
vídeňské univerzitě, doktorát teologie
nakonec získal v Olomouci v roce 1910),

Schinzelovi představení zřejmě doceňo‑
vali jeho organizační schopnosti a akti‑
vitu v rozličných katolických sdruženích
německé národnostní menšiny, kterým se
tento duchovní řadu let intenzivně věno‑
val, a proto mu nechávali pro tuto činnost
prostor. Schinzel se angažoval např. v děl‑
nických spolcích, v německé Křesťansko‑
sociální straně na Moravě, jejíž se stal
předsedou. V roce 1919 byl zvolen do čela
Lidového spolku německých katolíků pro
Moravu a Slezsko (počet členů spolku ve
třicátých letech překročil hranici 35 tisíc)
a koncem dvacátých let se také podílel na
zavádění Katolické akce do německých
farností olomoucké arcidiecéze.
Svými aktivitami si Schinzel získal
postupem let mezi německými diecézany
velkou popularitu, takže se není čemu di‑
vit, že přijali zprávu o jeho jmenování olo‑
mouckým světícím biskupem (14. listopa‑
du 1922) s nadšením. Biskupské svěcení,
které se uskutečnilo 7. ledna 1923 v Olo‑
mouci, bylo tedy také jakousi velkou ma‑
nifestací Schinzelova dosavadního díla,
zastoupeného přítomnými funkcionáři
a členy nejrůznějších spolků a skupin, na
jejich vzniku a činnosti se podílel.
V dalších letech se Schinzel věnoval
již především pastorační činnosti, která
vyplývala z jeho biskupské funkce. Proto‑
že kromě rodné němčiny ovládal plynule
i češtinu, navštěvoval vedle německých
farností také české obce. Pokud jde o jeho
biskupské funkce na území dnešní olo‑
moucké arcidiecéze, můžeme zmínit, že
v roce 1931 posvětil filiální kapli Narození
Panny Marie v Nové Dědině u Uničova,
v roce 1939 kostel sv. Bartoloměje v Žel‑
či u Prostějova a v roce 1940 kostel Na‑
vštívení Panny Marie v Mistříně u Kyjova.
Schinzelovou prioritou byla však pocho‑
pitelně pastorační činnost mezi německý‑
mi katolíky. Především z toho důvodu ho
arcibiskup Prečan nepověřil žádnou další

Biskup Schinzel (vlevo) spolu s olomouckým světícím biskupem Stanislavem
Zelou (prostřed) a královehradeckým
biskupem Mořicem Píchou (vpravo).
Katedrála v Olomouci, asi 1941.
zvláštní funkcí, jíž by se přímo podílel na
řízení arcidiecéze.
Již od roku 1935, kdy se Schinzel ak‑
tivně zúčastnil Celostátního sjezdu ka‑
tolíků v Praze, však začalo biskupa trá‑
pit zdraví. Projevila se srdeční choroba,
v jejímž důsledku musel omezit některé
své dosavadní aktivity. Na další zhoršení
jeho zdravotního stavu měly neblahý vliv
politické události následující po podpi‑
su Mnichovské dohody na podzim 1938,
které nesl s velkou bolestí (v den jeho
70. narozenin, 15. března 1939, obsadila
německá armáda Olomouc) a také jeho
pracovní vytížení, neboť v letech 1939
až 1941 byl v arcidiecézi jediným bisku‑
pem, který vykonával biskupské funkce.
Od roku 1942, kdy u něho nemoc vypukla
naplno, musel odejít na trvalý odpočinek.
Zemřel 28. července 1944 v Olomouci,
pohřben byl do rodinné hrobky v rodném
Krasově.
Publikace P. Larische zmiňuje ještě
jednu zajímavost. Na začátku roku 2007
během výkopových prací u domu č. p. 324
ve Wolkerově ulici v Bohumíně nalezl zce‑
la náhodně tamní občan pan Lhotský ne‑
poškozenou mramorovou pamětní desku
určenou na rodný dům Josefa Schinzela
v Krasově. Deska byla bezpochyby vyro‑
bena ještě za Schinzelova života, proto‑
že neobsahuje údaj o jeho úmrtí. Nápis
v českém překladu zní: „V tomto domě se
narodil 15. 3. 1869 Jeho Excelence Dr. Jo‑
sef Schinzel – světící biskup v Olomouci.“
V roce 2012 byla pamětní deska předána
Obecnímu úřadu v Krasově. Jak se však
dříve dostala do Bohumína, vzdáleného
od Krasova asi 60 km, a proč právě tam,
zůstává dodnes záhadou.  Vít Němec

OLDIN • 7–8 / 2019

Cyrilometodějské slavnosti –
Velehrad 2019
Dny lidí dobré vůle na Velehradě připomenou tři výročí

Letos uplyne dvacet let od prvního ročníku Dnů lidí dobré vůle, které se konají každo‑
ročně ve dnech 4. a 5. července u příležitosti státního svátku Dne slovanských věrozvěs‑
tů sv. Cyrila a Metoděje. Letos si na Velehradě navíc připomeneme i tři důležitá výro‑
čí: 1150 let od smrti sv. Cyrila a současně jmenování prvního moravského arcibiskupa
sv. Metoděje, 200. výročí jmenování Jana Rudolfa Habsbursko‑Lotrinského olomouc‑
kým arcibiskupem a 30. výročí svatořečení Anežky České. Právě poslední zmíněné stálo
na počátku zásadní změny v naší společnosti v roce 1989.

Nabitý program pro celou rodinu

Ve čtvrtek 4. července proběhnou tradiční projekty jako Velehrad dětem s Michalem
Nesvadbou, Aktivity pro životní prostředí v Archeoskanzenu v Modré, Soutěž ve fot‑
balových dovednostech s Antonínem Panenkou a pingpongový turnaj s Orlem, Mladí
fandí Velehradu letos se zpěvákem Sebastianem, unikátní Ruční přepisování Bible, Me‑
zinárodní setkání vozíčkářů či zajímavé výstavy, například z prostředí vězeňské duchov‑
ní péče. Soutěživým dětem i dospělým je určena fotografická soutěž nebo rodinná ces‑
tovatelská hra Velehradský pas, v níž se hraje o zájezd k moři pro celou rodinu. Součástí
nabitého programu budou také hry, kvízy a soutěže pro malé i velké, dětská představení
nebo interaktivní workshopy. Rodičům je určen vzdělávací seminář, na který přijede
autor mnoha knih, benediktinský mnich a kněz Anselm Grün.

Večer lidí dobré vůle

„Oslavy státního svátku České republiky zahájíme 4. července v 17.40 hod. Modlitbou za
vlast, která se bude konat v bazilice ve spolupráci s Armádou ČR,“ uvedl tajemník Dnů
lidí dobré vůle Josef Kořenek. V 19.30 hod. pak začne na pódiu před bazilikou slavnostní
benefiční koncert Večer lidí dobré vůle, kterým provede duo Barbora Černošková a Filip
Tomsa. Divákům a posluchačům se představí Nadační fond ADIUVARE, na který může
každý přispět formou DMS VELEHRAD. Jako vždy si na své přijdou mladí i ti dříve
narození. Hudební hostitel velehradského Večera lidí dobré vůle Jiří Pavlica s Hradišťa‑
nem pozval zpěváka Marka Ztraceného, houslisty Bohuslava Matouška a Jakuba Junka,
skupinu Javory Beat s Hanou a Petrem Ulrychovými, zlínskou Filharmonii Bohuslava
Martinů a velehradský sbor gymnázia Stojanov. Koncert bude v přímém přenosu vysílat
Česká televize a Český rozhlas Dvojka.

Národní pouť 2019

Dny lidí dobré vůle 2019 vyvrcholí v pátek 5. července v 10.30 hod. na nádvoří před
bazilikou slavnostní poutní mší svatou. Hlavním celebrantem a kazatelem bude apoštol‑
ský nuncius a diplomatický zástupce Vatikánu v ČR arcibiskup Charles Daniel Balvo.
Koncelebrovat budou biskupové nejen z Čech, Moravy a Slezska, ale také ze zahraničí.
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Na titulní straně: 20 let Dnů lidí dobré
vůle na Velehradě
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A K T UA L I T Y
Výstava na Floře
seznamuje s příběhem
arcibiskupa Rudolfa Jana

Od 1. června hostí Výstaviště Flora
Olomouc v prostorách historické oranžérie ve Smetanových sadech výstavu
věnovanou osobě třetího olomouckého
arcibiskupa Rudolfa Jana (1788–1831),
od jehož zvolení do čela místní arcidiecéze uplynulo koncem letošního
března 200 let.
Expozice se snaží přiblížit jeho osob‑
nost a působení nejen připomenutím ofi‑
ciálních aktivit a zásluh, jimiž se výrazně
vepsal do dějin města a celého regionu, ale
také bližším pohledem na jeho soukromí,
dynastické a sourozenecké vazby, vztah
k přátelům a spolupracovníkům, názory
na domácí a světové dění dané doby, nebo
chápání závazku příslušnosti a loajality
k panovnickému rodu.
Výstava, uspořádaná v rámci jubilej‑
ního roku Rudolfa Jana, je rozdělena do
několika částí, které na sebe navzájem
navazují a v rámci prostupující časové
osy se i doplňují. Každá přitom akcentu‑
je jiné hlavní téma nebo důležité období
arcibiskupova života. Svými autorskými
pojednáními k danému tématu se do vý‑
stavního projektu zapojili zástupci Ma‑
gistrátu města Olomouce, Univerzity
Palackého v Olomouci, Arcibiskupského
kněžského semináře Olomouc, Výstaviště
Flory Olomouc, a. s., dále historici města
Kroměříže věnující se působení Kníže‑
cí arcibiskupské gardy a vedoucí archivu
Vítkovic, a. s.
Otvírací doba výstavy je od pondělí
do pátku od 15 do 18 hod., o víkendech
pak od 14 do 18 hod. Vstup je zdarma.

 (ado)

Mariánský sloup v Praze
V Praze se 8. června 2019 konala
ekumenická modlitba za obnovu Mariánského sloupu.
Modlitbu vedli P. Tomáš Holý z řím‑
skokatolické církve a duchovní Církve
československé husitské Rudolf Valenta,
který se mimo jiné pomodlil modlitbu
Mistra Jana Husa k Panně Marii.
V pondělí 10. června začala ces‑
ta obnoveného Mariánského slou‑
pu lodí do Prahy. Průběžné informace
o cestě Mariánského sloupu a dalších
událostech můžete sledovat na webu:
https://marianskysloup.info/.
 (ps)

Pouť zaměstnanců arcibiskupství do Vídně

Po několika úspěšných poutních zájezdech do ciziny /Krakov – Łagiewniki
(2014), Ehrenhausen, Mariazell (2015), Turzovka (2017)/ připravilo Centrum pro
kulturu olomouckého arcibiskupství pro zaměstnance arcibiskupství neméně zajímavou poutní cestu. U příležitosti letošního 200. výročí zvolení habsburského
prince Rudolfa Jana (1788–1831) do čela olomoucké arcidiecéze v roce 1819 směřovala do Vídně, místa jeho posledního odpočinku.
Sedmdesát zaměstnanců arcibiskupství společně s arcibiskupem Janem Graubne‑
rem a oběma jeho pomocnými biskupy, Antonínem Baslerem a Josefem Nuzíkem, a dal‑
šími třemi kněžími odjížděli ve středu 22. května 2019 na cestu do rakouského hlavního
města.
První zastávkou naší pouti byl kostel sv. Karla Boromejského (Karlskirche) – po ví‑
deňské katedrále – druhý nejvýznamnější svatostánek v rakouské metropoli, který byl
postaven jako projev díků za odvrácení morové epidemie v roce 1713, jež postihla na
osm tisíc obyvatel Vídně. Mohutný kostel má délku 80 m a šířku 60 m, kupole dosahuje
výšky 72 m. Jedinečná kostelní freska od Johanna Michaela Rottmayra zdobící kupoli
znázorňuje Pannu Marii, jak prosí Nejsvětější Trojici, aby zbavila obyvatele Vídně moru.
Je pozoruhodné, že zájemci mohou v kostele vyjet výtahem na lešení a fresku si prohléd‑
nout z blízka. Tuto možnost jsme využili i my. Otevřel se před námi nádherný výhled na
rozlehlou Vídeň a její okolí.
Po mši svaté, kterou sloužili naši biskupové a kněží (netradičně u starého oltáře,
protože v kostele není oltář obrácený k lidu), jsme byli pozvání na místní faru, kde byl
pro nás připraven oběd s tradičním „vídeňským řízkem“. Duchovní správu kostela vedou
křížovníci s červenou hvězdou, které sem povolal z Prahy císař Karel VI. v roce 1733.
A pak již následo‑
vala prohlídka města,
které je označová‑
no jako brána mezi
západní a východní
Evropou. Není mož‑
né a není ani v silách
průvodce, aby zvládl
„masu“ sedmdesáti
lidí. Proto jsme byli
rozděleni do tří sku‑
pin, kde nás jednot‑
liví vedoucí postupně
provázeli po městě
a ukazovali nám za‑
jímavá místa rakous‑
kého hlavního města:
Hofburg – historické
Snímek Josef Pala
sídlo Habsburků, dnes
sídlo rakouského prezidenta; Stephansdom – gotická katedrála; Wiener Staatsoper
(Vídeňská státní opera); Rathaus (Vídeňská radnice); Památník císařovny Marie Terezie,
který je dominantou náměstí po ní pojmenovaném a další.
Vrcholem našeho putování však byla Císařská hrobka (Kapuzinergruft), která je
pohřebištěm rakouského panovnického rodu Habsburků. Nalézá se v centru Vídně,
pod kostelem kapucínů. Místo svého posledního odpočinku zde nalezlo 146 šlechticů
z habsburské a habsbursko-lotrinské dynastie, z toho 12 císařů a 19 císařoven. Do hrob‑
ky se pohřbívá od roku 1633. Zatím posledním zde pohřbeným Habsburkem je Karel
Ludvík (1918–2007), syn posledního rakouského císaře Karla I.
Krátká modlitba u sarkofágu olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana symbolicky
ukončila naši návštěvu Vídně. Myslím, že se tato pouť všem zúčastněným navzdory ce‑
lodennímu dešti líbila a že se vraceli zpět do Olomouce plní nevšedních zážitků.
Kromě otce arcibiskupa, který převzal nad touto poutí svou záštitu (daroval ji za‑
městnancům jako jakýsi benefit za jejich celoroční práci), patří poděkování za organiza‑
ci celé akce Centru pro kulturu v čele s jejím vedoucím Martinem Kučerou.
A kam v příštím roce? Jeden z návrhů: U příležitosti 400. výročí mučednické
smrti sv. Jana Sarkandera navštívit jeho rodiště Skočov se zastávkou v Čenstochové,
největším mariánském poutním místě v Polsku.
 Josef Pala
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Jak vypadala Noc kostelů 2019?

Letošní Noc kostelů v olomoucké arcidiecézi byla nesmírně pestrá. Nabídla
ve 232 kostelích a sborech 1155 různých programů. Od těch tradičních, jako jsou
prohlídky, výstavy, přednášky, návštěvy u varhan či ve zvonicích i méně tradiční,
jako např. rozjímavý růženec s videoprojekcí, farní kavárnu, biblický maraton nebo
liturgickou módní přehlídku.
A protože návštěvnost kostelů v naší arcidiecézi se v tomto roce pohybovala mezi
70 až 80 tisíci návštěvnickými vstupy, měly pečlivě připravované programy opravdu
vysokou sledo‑
vanost. Právem
je Noc koste‑
lů označována
jako nejnavště‑
vovanější akce
roku v celé ČR,
protože zazna‑
menává téměř
půl mil ionu
návštěvnických
vstupů během
jediného veče‑
ra.
A ještě tro‑
cha statistiky
z letošní Noci
Snímek Dominik Novák / Člověk a víra
kostelů v naší
arcidiecézi: celkem se zapojilo devět církví; 190 kostelů a kaplí bylo katolických, přes 30
kostelů a modliteben bylo z jiných církví. 31 kostelů a modliteben se letos přihlásilo do
Noci kostelů poprvé a 25 kostelů, farností a sborů dělá Noc kostelů každoročně nepře‑
tržitě už 10 roků od jejího vzniku v roce 2010. Patří jim velké uznání a dík za vytrvalost
a obětavost. Ale svým způsobem to patří všem těm neznámým, ale nepostradatelným li‑
dem, kteří se zasloužili o krásu letošní Noci kostelů a o to, aby se nevěřící nebo hledající
návštěvníci mohli setkat s tím, co je v kostelích skryté a k čemu jsou určené – s blízkostí
Boží přítomnosti. Pokud se toto splnilo, přinesla Noc kostelů dobré ovoce.
Díky všem!		
 Luboš Nágl
koordinátor Noci kostelů v olomoucké arcidiecézi

Tisíce Čechů oslaví v Římě 30 let od svatořečení Anežky,
pouť připomenou i medaile ze Vsetína

Jen pět dní před začátkem sametové revoluce svatořečil papež Jan Pavel II.
v Římě Anežku Českou. Letos v listopadu, přesně 30 let od této události, chystají
věřící z celé země pouť do Říma. Předají při ní velký národní dar papeži Františkovi – sochu koruny sv. Anežky.
Dílo akademického sochaře Daniela Ignáce Trubače bude doplněno stuhami s otisky
prstů všech Čechů, kteří na dar přispějí. Otisky, které se nevejdou na stuhy, se budou
sbírat na speciální archy ručního papíru, již sochu do Říma doprovodí. Každý tak bude
moci k daru pro papeže osobně přispět.
„Kanonizace svaté Anežky přinesla obrovskou naději, která se už za pár dní naplnila
znovunabytím svobody. Dnes, po třech desetiletích, naděje v mnoha sférách společ‑
nosti poněkud pohasíná. Poutí bychom ji chtěli obnovit. Navázat na tu velkou národní
duchovní obnovu před třiceti lety,“ vysvětluje královéhradecký biskup Jan Vokál, který
předsedá přípravnému výboru pouti.
Z celostátní sbírky se bude platit nejen socha, ale peníze budou papeži darovány pro
chudé. Každý dárce dostane pamětní medaili z Pražské mincovny. Její první exemplář
vyrazil 25. května v pobočce Pražské mincovny ve Vsetíně apoštolský nuncius Mons.
Charles D. Balvo. Ten také na přebalu medaile každému dárci poděkuje. Všichni přispě‑
vatelé tak dostanou potvrzení, že se na daru pro papeže podíleli.
Pouť do Říma se uskuteční ve dnech 11. až 13. listopadu 2019, následovat ji bude
slavnostní bohoslužba ve svatovítské katedrále v sobotu 16. listopadu.
Kanonizace Anežky Přemyslovny se 12. listopadu 1989 v Římě účastnilo až 10 tisíc
Čechů, jimž úřady v rozporu s dosavadními zvyklostmi umožnily cestu do Itálie. Pout‑
níky vedl kardinál František Tomášek a bohoslužbu přenášela Československá televize.
Svatořečení Anežky bylo následně považováno za předzvěst listopadových událostí.

 Pavel Sršeň
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Pietní hrobové místo
pro zemřelé děti

Perinatální hospic Dítě v srdci se
obrací s prosbou o podporu na všechny
sympatizanty projektu Pietního hrobového místa pro děti, které zemřely před
porodem, při porodu, či krátce po něm.
Hrobové místo je primárně určeno
dětem, které zemřely před narozením, při
porodu nebo těsně po něm a jejich rodi‑
čům. Ve chvíli, kdy se rodiče těší a připra‑
vují na příchod miminka, které znenadá‑
ní, neočekávaně zemře, před nimi kromě
všech dalších těžkostí, také vyvstane
otázka, kam tělíčko dítěte uložit. Často se
stává, že rodina zatím nevlastní hrobové
místo a, z různých důvodů, není možné
ho obstarat. Právě pro tyto účely by mělo
sloužit toto hrobové místo, kam bude
možné ukládat jak zpopelněné ostatky dí‑
těte, tak uložit tělíčko do země. Rodinám,
které své dítě v minulosti pohřbít nemoh‑
ly, například proto, že jim tělo dítěte neby‑
lo vydáno, a často jim nebylo umožněno
se s ním ani jinak rozloučit, by mělo místo
sloužit jako prostor pro pietu, zapálení
svíce, vzpomínku, modlitbu.
Díky iniciativě Mgr. Jany Březinové
z olomoucké pobočky Hnutí pro život
vznikl tento projekt, který bude realizo‑
ván na Neředínském hřbitově v Olomouci
akademickým sochařem Otmarem Oli‑
vou.
Rádi bychom vám umožnili stát se
partnery tohoto projektu a přispět ja‑
koukoli částkou na transparentní účet,
který byl zřízený pouze pro tento účel:
115-8885460237/0100
Variabilní symbol je vaše telefonní
číslo – budeme vás kontaktovat kvůli po‑
tvrzení o daru. Pro bližší informace pište
na e‑mail: marketa@ditevsrdci.cz
Více informací, vizualizaci projektu
a náhled do transperentního účtu najdete
na stránkách: www.ditevsrdci.cz

 Luboš Nágl

Nová pamětní deska
na Velehradě připomene
likvidaci klášterů

K připomínce 70. výročí neblaze
proslulé „Akce K“ z dubna roku 1950,
kdy komunistický režim násilně zlikvidoval v Československu řeholní řády,
vzniká v ateliéru akademického sochaře
Otmara Olivy pamětní deska. V těchto
dnech dokončil voskový model, na podzim pamětní desku odlije z bronzu.
Celkem 2,2 m vysoké a metr široké
dílo vážící kolem půl druhého metráku
bude příští rok instalováno na Velehradě
na zdi na nádvoří poutního areálu napro‑
ti vchodu do baziliky Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Cyrila a Metoděje.
 (jpa)
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Pouť rodičů,
kteří přišli o dítě

Proběhne 7. a 8. září 2019 na Hoře
Matky Boží v Králíkách. Pořádá ji hospic Dítě v srdci a je, po prvních dvou
hojně navštívených ročnících, pořádaná již potřetí.
Rodiče se po ztrátě dítěte mohou se‑
tkat s lidmi, kteří jim mohou porozumět,
protože prošli něčím velice podobným;
mohou si promluvit s někým, kdo má od‑
stup a pochopení (kněz, terapeut, řeholní
sestra) a současně odevzdat svou bolest
v modlitbě.
„Myslíme si, že mluvit o smrti dítě‑
te (třebaže žilo pouze pár týdnů v těle
matky) je v naší společnosti tabu. Rodiče
o svých dětech, které odešly, často mluvit
nechtějí, a když chtějí, často není s kým.
Bolest, kterou partneři prožívají, se také
násobí ztrátou přátel, kteří ze strachu, aby
něco neřekli špatně, přestanou komuni‑
kovat úplně.
Tato pouť je určená všem, jejichž ro‑
dina prošla ztrátou miminka. Nejinten‑
zivněji samozřejmě ztrátu prožívá matka
a otec. To ale nijak neumenšuje bolest je‑
jich rodičů a třeba i sourozenců, kteří se
také na vnuka/neteř/synovce, těšili, a na
jejichž bolest často okolí ohled nebere,
a kteří se ani neodvažují o pomoc požá‑
dat,“ říká Petra Kolčavová, členka hospice.
Dotazy a přihlášky:
e‑mail: marie@ditevsrdci.cz nebo
petra@ditevsrdci.cz
 (ado)

Bohoslužba ve Strání
připomene výročí
Mons. Olejníka

V červenci uplyne deset let od úmrtí
výjimečného kněze a skladatele liturgic‑
kých zpěvů Mons. Josefa Olejníka, kte‑
rý je pohřben ve svém rodišti ve Strání.
Mše svatá na poděkování za jeho život
a dílo s prosbou o jeho spásu se v míst‑
ním kostele Povýšení sv. Kříže uskuteční
ve čtvrtek 11. července 2019 od 18.30 hod.

 (ado)

ZPRAVODAJSTVÍ

Arcibiskupství a starostové podepsali deklaraci
o udržitelném cestovním ruchu

V kroměřížském zámku se 13. června sešli zástupci okolních měst, obcí a regionálních uskupení, Národního památkového ústavu (NPÚ) a také olomouckého arcibiskupství, aby společně podepsali Deklaraci kulturního cestovního ruchu.
Dokument směřuje k rozvoji udržitelného cestovního ruchu zaměřeného na rozmanitost kulturních, historických a scénických hodnot památky UNESCO – zámku a zahrad v Kroměříži – včetně okolní krajiny a jejích společenských vazeb.

Deklarace, kterou vedle NPÚ a arcibiskupství podepsali také zástupci Holešova, Hu‑
lína, Kojetína, Tovačova, Dubu nad Moravou, Olomouce a také Místní akční skupiny
Hříběcí hory, je součástí celoevropského projektu podpory památek UNESCO s ná‑
zvem World Heritage Journeys. Činnost signatářů má motivovat obyvatele i návštěvní‑
ky z celého světa k zapojení se do ochrany kulturního dědictví. Zdůrazňuje v cestovním
ruchu to, co je autentické a jedinečné, nejen v památkách, ale i v živé kultuře, řemeslech,
gastronomii a v péči o krajinu. Vytváří podmínky pro nové, trvale udržitelné trendy
v tomto hospodářském odvětví.		
 (ado)

Zemřela sestra Marta Kaniová

Ve věku 85 let zemřela 8. června 2019 sestra Marta Kaniová, SSJ.
Narodila se 27. března 1933 v Ostravě v hluboce věřící rodině. Po maturitě na gym‑
náziu v Brně roku 1952 jí komunistickým režimem nebylo dovoleno pokračovat v dal‑
ším studiu. Přijala proto zaměstnání administrativní pracovnice. Po dlouhých šestnácti
letech mohla v roce 1968 začít uskutečňovat svou touhu po vyšších hodnotách v emi‑
graci v Anglii a později v Rakousku. Období nelehkého hledání
osobní životní cesty vykrystalizovalo v její zasvěcení se Bohu
v nové řeholní společnosti. V roce 1981 tak stanula v Klagen‑
furtu u zrodu Společnosti sester Ježíšových a stala se její první
představenou. Pracovala jako vychovatelka, od roku 1984 jako
sekretářka v díle Kirche in Not v Königsteinu v Německu.
Po politických změnách v Československu byla na počátku
roku 1991 vyslána do své vlasti, kde tak díky jejímu obětavému
působení mohla Společnost sester Ježíšových zapustit kořeny
a rozvíjet se. Se svou životní moudrostí a zkušeností uváděla
jako novicmistrová v Moravské Húzové nově příchozí do duchovního a řeholního ži‑
vota, v letech 1994 až 1996 pak vedla mladou českou provincii jako její představená.
Po předání úřadu působila v komunitách v Hradci Králové, v Klagenfurtu, ve Vídni
a opět v Hradci Králové. Posledních osm let prožila v sesterském společenství v Centru
SSJ v Olomouci. Na konci května 2019 byla pro akutní zdravotní obtíže hospitalizována
a následně operována ve Vojenské nemocnici Olomouc, kde zemřela zaopatřena svá‑
tostmi a doprovázena modlitbou spolusester.
Poslední rozloučení se zesnulou sestrou Martou Kaniovou se uskutečnilo 14. červ‑
na 2019 při mši svaté v katedrále sv. Václava v Olomouci, po níž byla uložena do hrobu
SSJ na hřbitově v Olomouci‑Neředíně.		
 (ssj)
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Arcibiskupské lesy a statky Olomouc
S příchodem nového zákona o navrácení církevních majetků zřídilo v roce 2013 Arcibiskupství olomoucké společnost
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o. Mladá firma
dostala za úkol spravovat a zvelebovat znovu nabyté lesní
porosty na území části Jeseníků, Hostýnských vrchů, Chřibů, na Mohelnicku a v okolí Velehradu. Celková plocha lesů,
o které Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o, pečují,
čítá více než 42 tisíc hektarů.
Společnost prošla od svého založení výrazným formováním
a z původního počtu dvou zaměstnanců se rozrostla na sto dva‑
cet stálých pracovníků a stovky externích spolupracujících živ‑
nostníků.
,Lesní majetek Arcibiskupství olomouckého a dalších spříz‑
něných církevních subjektů, který máme ve své správě, je rozdě‑
len na šest polesí: Kroměříž, Chvalčov, Mírov, Domašov, Rejvíz
a Vápenná. Každé polesí samostatně řídí vedoucí polesí. Pomoc‑
nou rukou a zároveň zástupcem vedoucího polesí je lesní tech‑
nik. Jednotlivá polesí jsou ještě navíc rozdělena na úseky o roz‑
loze zhruba 800 hektarů, z nichž každý úsek má svého hajného,
který zodpovídá za komplexní hospodaření v rámci svého úseku,
včetně myslivosti,“ popisuje organizační strukturu Arcibiskup‑
ských lesů a statků Olomouc, s. r. o., jednatel Ing. Petr Skočdopo‑
le a dodává, že ústředí a administrativní zázemí společnosti sídlí
v Olomouci na Svatém Kopečku.
„Svěřený majetek spravujeme s pokorou a vědomím, že les
je živým organismem a přináší užitek nejen vlastníkovi, ale
svojí přírodní rozmanitostí slouží i ostatním lidem.“ vysvětluje
Ing. Petr Skočdopole.
Cílem společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olo‑
mouc, s. r. o., je dlouhodobá a efektivní péče o lesy a život v nich
tak, abychom dokázali naplnit očekávaní vlastníka. Lesní maje‑
tek se také musí stát jedním z pilířů finančních příjmů arcibis‑
kupství při financování jeho potřeb po roce 2030.
Nejen péče o lesní porosty, ale také rekonstrukce a budování
lesní infrastruktury, technického vybavení, či budov pro admini‑
strativu i ubytování zaměstnanců, tvoří nedílnou součást hospo‑
daření Arcibiskupských lesů a statků Olomouc.

Seznam vlastníků lesa, které spravují Arcibiskupské lesy
a statky Olomouc:
• Arcibiskupství olomoucké
• Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
• Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincen‑
ce de Paul
• Česká kongregace sester dominikánek
Informace k polesí:
• Kroměříž (7 358 ha)
• Chvalčov (7 880 ha) – významně postiženo přemnožením
kůrovce
• Mírov (5 262 ha) – postiženo přemnožením kůrovce
• Domašov (8 040 ha)
• Rejvíz (7 880 ha) – výrazně postiženo přemnožením kůrovce
• Vápenná (8 630 ha) – postiženo přemnožením kůrovce
,Když Arcibiskupství olomoucké získalo zpět své majetky, ne‑
návratně se na nich podepsal zub času. Bylo nutné nejprve zřídit
alespoň základní zázemí pro zaměstnance polesí a dále vytvořit
spolehlivou síť lesních cest, abychom tak zefektivnili hospodář‑
ské práce v lese. Nyní jsou téměř všechna sídla polesí opravena,
včetně budovy ústředí na Svatém Kopečku. Z technického vyba‑
vení jsme pořídili vlastní traktor a dvě vyvážecí soupravy. Velký
význam má také pořízení manipulačních skladů dřeva ve Vápen‑
né a Písečné, které nám výrazně přispívají ke zrychlení pohybu
dříví při expedici,“ říká jednatel Ing. Petr Skočdopole.
Do práce lesníků, kteří budují stále mladou a dynamicky se
rozvíjející firmu, hned od počátku zasáhla kůrovcová kalamita
nevídaných rozměrů. Hromadný rozpad smrkových monokultur
v důsledku dlouhodobého sucha a přemnožení podkorního hmy‑
zu tak zásadně ovlivňuje fungování celé společnosti.
„Prakticky veškeré naše výrobní kapacity soustřeďujeme na
vyhledávání a zpracovávání kůrovcového dřeva. Stejně důležité,
jako vytěžení napadených stromů, je i opětovné zalesnění ho‑
lin. Jen od loňského roku jsme byli nuceni navýšit počet saze‑
nic z tří milionů na více než pět milionů kusů. Zaměstnanci jsou
tak vystaveni extrémním nárokům, které jsou daleko za hrani‑
cemi jejich pracovních povinností a za to jim patří můj obdiv.
Chladnější a deštivé počasí, které provázelo letošní jaro, zpomali‑
lo jarní rojení kůrovce. Díky tomu nám dalo příležitost k efektiv‑
nějšímu boji proti kůrovci, kterou nesmíme promarnit,“ uzavírá
jednatel společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o.,
Ing. Petr Skočdopole.
 Dagmar Málková
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
Letní pobyt pro ženy na cestě života

Na Svatém Hostýně ve dnech 24. až 28. července. Začínáme
středou odpoledne, končíme v neděli odpoledne.
Bližší informace: Bc. Marcela Řezníčková, tel. 720 110 750,
587 405 250, e‑mail: reznickova.marcela@ado.cz

Když děti (ne)poslouchají

Přečtěte si 3. číslo časopisu Rodinný život.
Na něco se vás, milí čtenáři, musím zeptat. Když jste byli ještě
malí, zlobili jste často? Rodiče, prarodiče, učitele, sourozence, tu
postarší sousedku z 2. patra…
Záměrně nepátrám po tom, jestli jste vůbec zlobili. Na světě to‑
tiž nenajdete člověka, který si čas od času více či méně nezávaz‑
ně „nezazlobí“. Občasná neposlušnost k dobře míněným radám,
příkazům a zákazům k životu patří. Pravdou ovšem je, že bývá
příjemnější zlobit než být zloben. Především rodiče o tom vědí
své. Víme to i my v Rodinném životě, a proto se ve třetím letoš‑
ním čísle věnujeme tématu (ne)poslušnosti dětí.
V rubrice Pohledem církve si s Pe‑
trou Giraškovou připomenete,
čemu nás učí naše děti (ano, často
právě s použitím neoblíbené vý‑
ukové metody odmlouvání a vzdo‑
ru). Velmi bohatá je v tomto čísle
rubrika Rozhovorů. Seznámí vás
s inspirující činností sestry Ange‑
liky Pintířové, která se věnuje prá‑
ci s „problémovou“ mládeží. Díky
povídání s mužskou částí rodiny
Janštových zjistíte, že poslušnost
nemusí být břemenem.
V Tématu Andrea Valová srozu‑
mitelně vysvětluje, co je to ADHD
a jak s jeho projevy u dětí pracovat.
Necháme vás nahlédnout do fungování jedinečné komunity
Cenacolo, která se pro mnoho mladých lidí stala cestou ze tmy
závislosti do světla nového, svobodného života s Bohem.
Zkušenější rodiče spolehlivě pobaví úryvek o výzkumu „Puber‑
tostaura rexe“ z knihy Jana Weilera. V Anketě se nám děti svěři‑
ly, proč nás často (ne)poslouchají.
Rubrika Vztahy a výchova přináší vtipná, přesto hluboká za‑
myšlení od Luboše Nágla (Dělník je smrtelný, vylepšování živé)
a Magdaleny Strejčkové (Příběh tramvajový aneb lekce pro (ne)
poslušnou maminku). Čtení na dobrou noc přináší část příběhu
o Pinocchiovi. V Duchovním životě zjistíte, jak se tančí oslavný
tanec Santaranta (Cherubín). Jitka Hosanna Štěpánková si v Ba‑
biččině teologii povídá se svou vnučkou o kouzelném zrcadle,
které si s sebou nosíme všichni, našem svědomí. MUDr. Jitka
Krausová nás seznámí s životním příběhem ctihodného Ales‑
sandra Nottegara, bývalého klerika, který se nakonec rozhodl
sloužit Bohu jako manžel a otec a zakladatel komunity Maria,
Královna míru.
Na stránkách časopisu najdete také chutné recepty – tento‑
krát na polévku poutníka do Compostely, tipy na zajímavé kni‑
hy, 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 (Cent‑
rum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), tele‑
fonicky (587 405 250–3) nebo e‑mailem (rodinnyzivot@ado.cz).
Na požádání pošleme ukázkové číslo časopisu i elektronicky.

Škola partnerství

Kurz pro dosud nesezdané páry, které se chtějí navzájem lépe
poznat a prožít spolu pět intenzivních víkendů se vzdělávacím,
dobrodružným i duchovním programem. Kurz je uznávám
i jako příprava na manželství.
Termín: 20. až 22. září + další termíny, místo: Archa Rajnocho‑
vice
Bližší informace: Petra Girašková, www.rodinnyzivot.cz,
e‑mail: giraskova.petra.@ado.cz

Víkendový pobyt pro prarodiče s vnuky
na Svatém Hostýně

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

Duchovní obnova pro seniory

Během pobytu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjí‑
mání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. svátosti poma‑
zání nemocných a k rozhovoru s knězem i s lektorkami. Začí‑
náme první den mší svatou v 18 hod., po ní následuje večeře
a program. Končíme třetí den obědem.
Koná se na Svatém Hostýně ve dnech 22. až 24. září, duchovní
obnovu vede P. Jan Mach
Přihlášky: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bys‑
třice pod Hostýnem, tel. 573 381 693, e‑mail: matice@hostyn.cz

KDY – KDE – CO
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CENTRUM PRO KATECHEZI

Cenné Bible na Velehradě

CAMP pro katechety 2019

Do konce září jsou na Velehradě v místním muzeu Bible vysta‑
veny dva vzácné biblické rukopisy: faksimile Čtveroevangelia
Ivana Alexandroviče z Bulharska a Jelizavetgradského evangelia
z Ukrajiny. V polovině srpna k nim přibudou Kyjevské listy –
faksimile velkomoravské liturgické knihy, které na Velehrad za‑
půjčí Sázavský klášter.

Letní škola liturgiky

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

Návštěva muzea
arcibiskupa A. C. Stojana v Beňově

V Beňově, rodišti olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila
Stojana, je otevřeno na místní faře jeho muzeum. Nacházejí se
v něm věci národopisného významu a vztahující se k historii
obce a širokého okolí, ale hlavně je zde depozit dokumentující
život slavného rodáka. Jsou zde uloženy kopie Stojanova vysvěd‑
čení, kancionály, předměty z jeho pozůstalosti, modely jeho bust
a také jeho pomníku, dále obrazy, liturgické předměty, knihy, or‑
náty a dary, které mají přímý vztah k jeho osobě.

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:
www.katechetiolomouc.cz, e‑mail: katecheti@arcibol.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

Prázdninový Nezbeda a Cvrček

Zájemci o návštěvu muzea se mohou hlásit: u Yvety Hrbaso‑
vé, tel. 608 978 697, nebo na obecním úřadu, tel. 581 224 105

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

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: http://www.knezskyseminar.cz/via/

9

V rozšířeném prázdninovém výtisku Nezbedy naleznou čtená‑
ři druhou část rozhovoru s hokejistou Matoušem Venkrbcem
Křesťanem na ledě i v kabině, povídku Výbuch pod Rostýnem a
komiksový příběh ze života sv. Cyrila a Metoděje.
Prázdninový Cvrček ukazuje dětem, že pracovitost dělá radost
lidem i Bohu.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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Z PR ÁV Y C E NTR A PRO RODINN Ý Ž IVOT
Příměstské tábory

Když před lety vznikalo v Hranicích Centrum pro rodinu, jedno z přání našeho děkana bylo, abychom pořádaly příměstské tábory
pro děti. Přál si, aby byl jeden turnus vždy na začátku prázdnin a jeden vždy na konci. Umožnil nám tyto tábory dělat na faře, kde
má naše centrum stále kancelář. I když jsme tyto tábory neplánovaly jen pro „farní“ děti, bylo domluveno, že každý den začneme mší
svatou v kostele. Po mši svaté se vždy sejdeme na faře a všichni posvačíme. Dopolední program pokračuje aktivitou venku, obědem
a tvořivými dílničkami na faře.
Za ty roky (letos naše CPR slavilo 10 let) se proměni‑
ly prostory, kde tábor probíhá, ale osnova zůstává stejná.
Vždy se snažíme věnovat téma tábora nějakému světci či
biblické nebo církevní události – vystřídala se tak témata
Cesty z Egypta do zaslíbené země, Putování do Fátimy, Po
stopách Cyrila a Metoděje, hudebně laděný tábor se svatou
Cecílií, Ježíšova podobenství atd… také věnujeme hodně
času promyšlení programu, aby děti bavil a zároveň je ně‑
čemu naučil. Kromě pomocníků z řad našich rodin, nám
pomáhají také dobrovolníci z řad mládeže či maminek.
Jeden rok nám dokonce pomáhal jeden tatínek. O jídlo
se většinou stará jedna velmi úžasná kuchařka s neméně
úžasnou pomocnicí. Kapacita tábora je silně omezena pro‑
storem, který máme k dispozici, většinou také počtem pomocníků. Na konci nesmí chybět závěrečné hledání pokladu vždy v souladu
s tématem. Snažíme se o zážitkový typ programu, což s sebou přináší také chystání rekvizit či kostýmů. A to nás také baví.
Takový týden s dětmi je vyčerpávající, ovšem zároveň
osvěžující. Můžeme vidět, jak se ráno při mši promění kluci
v ministranty, a to i ti, kteří sice do náboženství chodí, ale do
kostela už ne. Nebo i ti, kteří se s Bohem setkávají poprvé, za‑
touží sloužit při mši. Nacvičujeme vždy jednu píseň, kterou
mši doprovázíme. Je krásné sledovat, jak se z malých dětí, kte‑
ré k nám na tábory chodí už roky, postupně stávají mládežníci,
ochotní spolupracovat s námi při přípravě dalších táborů. Jak
posílají dál to, co sami dostali od jiných našich pomocníků. Je
velkou odměnou slyšet i vidět, že se děti rády vracejí. Vnímat,
že se něco dalšího naučily. Sledovat, jak spolupracují a odklá‑
dají některé své „zlozvyky“ jako je škodolibost či bezohlednost.
Vidíme, že to má smysl.
 Lenka Pchálková
CPR Jitřenka Hranice

O loňských prázdninách pořádalo Centrum pro rodinu
v Kroměříži dva příměstské tábory. Od 6. do 10. srpna se 21
dětí vydalo parným letním počasím na pomoc mladému Lotrandovi zachránit princeznu Zubejdu do sultánství Solimánského. První
den je sice přepadli zákeřní loupežníci, okradli je a kořist schovali, ale děti se nevzdaly a rozděleny do 4 skupin usilovaly o opětovné
získání pokladu. Další dny musely překonávat různé nástrahy cesty do Solimánska, musely se v mnišské škole naučit morseovku
a vyluštit šifru, pokusit se o výhru v mnišském fotbale a prokázat nabyté vědomosti při poznávačce na farní zahradě. Ti malí sice ještě
neuměli číst, ale pomohli své skupince hledáním obrázků. Útrapy letního putování si vyzkoušeli při cestě na faru do Hradiska, kde
je čekal nejen táborák, ale i noční stezka odvahy. Malí i velcí statečně prošli až do Solimánska a svými skutky pomohli Lotrandovi
uzdravit princeznu Zubejdu. Odměnou jim byla nová přátelství, zážitky i věcné dary.
Poslední srpnový týden již tradičně patří Prázdninové uni‑
verzitě. Tento typ příměstského táboru si klade za úkol nejen
pomoci rodičům poslední prázdninový týden s hlídáním dětí,
ale také pomoci dětem pomalu se vpravit do školního režimu.
Nejen včasné ranní vstávání, ale i opakování učiva uplynulého
ročníku 17 účastníků sice zpočátku nenadchlo, ale zvykli si rych‑
le a postupně se začali i více snažit při vyplňování zábavných
pracovních listů. Za dobře vyplněné cvičení získávali razítka do
studijního průkazu, která mohli rozmnožit i výhrou v různých
soutěžích a správným chováním. Děti dvakrát navštívily ranní
mši svatou v kostele Panny Marie a měly možnost se seznámit
s P. Bohumilem a P. Karlem, se kterými se budou setkávat ve vý‑
uce náboženství jak na CZŠ, tak i na faře u Panny Marie. Snažení
dětí bylo každý den odměněno drobnými školními potřebami,
které si děti samy vybraly. Největší úspěch ovšem měla každo‑
denní výroba svačiny v podobě zvířátka, které bylo tématem da‑
ného dne.		  Julie Koblihová

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
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Prázdninová cestička k Bohu – nově s mobilní aplikací

Letošní prázdninovou cestičku jsme obohatili o mobilní aplikaci. Díky spolupráci s P. Petrem Hof írkem, jehož koníčkem jsou mo‑
derní technologie, jsme připravili k cestičce spoustu zajímavých doplňků a možností. Byli bychom rádi, aby rodiny během prázdnin
a odpočinku, mohly zažít povzbuzení také duchovní.
Cestička vybízí k modlitbě a psaní deníku. Na zadní stránce najdou motivační příběh. Právě prázdniny jsou příležitostí k prožití
nevšedních okamžiků na rodinných dovolených, táborech, poutích, výletech… a nyní je možnost si tyto krásné zážitky zapsat do
prázdninového deníku. Rodiče dětem mohou pořídit obyčejný sešit, který na konci prázdnin bude zaplněn zápisy jednotlivých dní.
Děti si mohou deník vyzdobit svými obrázky, pohlednicemi nebo fotografiemi z míst, která navštíví. Mohou do něj nalepit vstupenky
z hradů a zámků, a pokud prožijí dotek Boží lásky, objeví něco krásného z jeho stvoření v přírodě, zakusí Boží působení či ochranu,
mohou o tom všem do svého deníku napsat.
Do aplikace jsme připravili několik duchovních podnětů, aby během prázdnin byla příležitost přemýšlet o Bohu, o Ježíši i o Pan‑
ně Marii a objevovat Boží působení ve všech situacích. Najdete v ní krásné modlitby a myšlenky. Každý den přibude nový fotoci‑
tát a heslo s povzbuzením;
třikrát za týden bude mož‑
nost poslechnout si novou
písničku o Panně Marii;
na začátku týdne se mů‑
žete začíst do příběhu ze
života a v sobotu se bude‑
te moci připravit na nedě‑
li – ke stažení bude úryvek
z nadcházející neděle spo‑
lu se zamyšlením, kvízem
a omalovánkou k danému
evangeliu. V aplikaci také
najdete soutěž, do které se
děti během prázdnin mo‑
hou zapojit.
Jsme velmi vděční za
ochotu, spolupráci a po‑
skytnutí materiálů výtvar‑
nicím Veronice Kořenkové
a Janě Vaňkové, FATYMu,
Mariankám, manželům Ci‑
vínovým (www.kanan.cz),
spisovateli Josefu Janšto‑
vi, P. Vojtěchu Kodetovi
a P. Petru Hof írkovi.
S mobilní aplikací je
také spojena soutěž – ro‑
diny mohou vyfotit kos‑
tel, který během prázdnin
navštíví a fotografii nám
zaslat přímo přes aplikaci.
Také je možnost zaslat zají‑
mavý zápis z deníku. Autoři
krásných fotografií a zají‑
mavých zápisů v prázdni‑
novém deníku budou oce‑
něni na arcidiecézní pouti
rodin na Svatém Hostýně
v sobotu 31. srpna.
Informace o Prázd‑
ninové cestičce k Bohu
naleznete na webu:
w w w. r o d i n n y z i v o t . c z
a aplikace je ke stažení na
Google Play pod názvem
Prázdninová
cestička
k Bohu.
Věříme, že i tato mo‑
derní pomůcka poslou‑
ží k povzbuzení na cestě
k Bohu.

 Markéta Matlochová
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Bývalá ředitelka Ludmila Gottwaldová: Charita
je magické místo, kde člověk pozná sám sebe
Nikdy neměla ambice stanout na vedoucí pozici. Přesto se ocitla v čele
Charity Olomouc a za jejího bezmála dvacetiletého působení se organizace postupně rozvíjela. Celkové zkvalitnění a rozšíření služeb,
rekonstrukce hlavní budovy ve Wurmově ulici a mnohé další počiny
má na kontě Ludmila Gottwaldová. Za svoji neúnavnou obětavou práci
v čele olomoucké Charity převzala 30. května 2019 Cenu města Olomouce. Jak rekapituluje své působení v Charitě, v čem udělala chyby
a na co je pyšná?
Sedmnáct let v čele olomoucké Charity. Jaký je život bez ní?
Začínám žít. (smích) Ještě nejsem
úplně rozhodnutá, co budu dělat. Začnu
se vyskytovat doma, to jsem trochu zane‑
dbávala, tak to teď doženu. Už jsem zkrát‑
ka poznala, že je čas odejít. Nicméně jsem
stále v Radě Charity, která je vtažena do
dění a různých strategických záležitostí.
Ale jinak se na půdě Charity už nezdr‑
žuji, což je podle mě dobré pro řízení.
Nový ředitel je naprosto fundovaný, má
představu a vizi. Znám ho jako kolegu, se
kterým jsem naprosto souzněla ve všech
ohledech. Mohla jsem se na něho vždy
spolehnout a často jsem dala na jeho rady.
Jak vypadaly vaše začátky v ředitelském křesle?
Když jsem přebírala Charitu, tak to
bylo v podstatě takové krizové řízení.
Zhruba půl roku mi trvalo, než jsem or‑
ganizaci nějak uchopila, zorientovala se.
Předtím to byl jeden velký chaos. Bylo
potřeba to pomyslné klubko rozmotat
a dát tomu nějaký řád. V takových chví‑
lích je důležité, aby vůdce měl představu.

Pokud jsme chtěli služby Charity vykoná‑
vat kvalitně, museli jsme z toho chaosu
vystoupit. Měla jsem pár lidí, o které jsem
se mohla opřít, jedním z nich byl i právě
nový ředitel Petr Prinz. Pak jsem začala
dělat výběrová řízení, abych si obsadila
klíčové pozice dalšími dobrými a spoleh‑
livými lidmi.
Dobří a spolehliví lidé. Podle čeho
jste si vybírala?
Kladla jsem hodně důraz na to, aby
znali sociální práci a byli v tomto směru
i odborně vzdělaní. Nadšení pro práci
v Charitě je úžasná věc, ale na klíčových
pozicích to nestačí. V tomto ohledu je ge‑
niální Vyšší odborná škola Caritas, která
na tyto pozice v podstatě přímo produ‑
kuje ideální zaměstnance. Kromě vzdělá‑
ní je samozřejmě důležité, aby byl člověk
spjat s hodnotami Charity a měl nějakou
vizi. Pak samozřejmě komunikace hraje
obrovskou roli, aby celý charitativní orga‑
nismus dobře a zdravě fungoval. Na pora‑
dách jsme vždy vedli dialog, zavedla jsem
hodnocení pracovníků, chtěla jsem, aby
se zapojovali do supervizí, posilovali se.

To samozřejmě platilo i pro mě. Nesmím
vynechat ani ekonomický úsek, protože
ekonomika je páteří i v Charitě jako v ji‑
ných velkých organizacích. Ale jak řekla
Marie Svatošová – když je pomoc potře‑
ba, tak peníze přijdou, ale je potřeba věřit.
Co křesťanská víra? Měl by být pracovník Charity věřící?
Toho jsem se zpočátku držela, ale
paradoxně jsem měla tu zkušenost, že
spousta věřících do Charity nechce.
Nevím, jak si to vysvětlit, asi se báli, mož‑
ná se jim to zdálo málo. Přišlo mi to skoro
biblické. Musela jsem vyjít na ulici a na‑
bízet práci jinde, než v řadách věřících.
A právě z nich se pak stali zapálení kolego‑
vé. Na druhou stranu si myslím, že je dob‑
ře, když je člověk zakotven ve víře. Lépe
věci chápe a lépe se mu žije. Ale když jsem
se setkala s tímto odvrácením od pomoci
druhým, tak mi došlo, že víra není krité‑
rium. Ovšem na vedoucí pozici by podle
mě měl být věřící člověk. Pro mě vždy
byla a stále je důležitá modlitba a skuteč‑
nost, že Charita není moje, že jsem do ní
jen pozvána, abych odvedla dobrou práci.
Jestli jsem ji skutečně odvedla, musí po‑
soudit jiní, samozřejmě jsem dělala chyby.
Prozradíte, jaké chyby máte na mysli? Případně co byste udělala ve své
funkci jinak?
Mockrát jsem o tom přemýšlela.
Určitě bych dala větší kompetence svým
kolegům. Protože důvěra je hrozně důle‑
žitá. A vím, že jsem občas nedůvěřovala.
Vždycky mi říkali, že jsem byla tvrdá, ale
když řídíte takovou organizaci a potře‑
bujete, aby kolegové dodržovali pravidla
a abychom mohli jít dál, tak je to potře‑
ba. Je ale pravda, že jsem hodně nakládala
na své kolegy. To byla moje slabá stránka.
Taky jsem se bála nahlas říkat svou dlou‑
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hodobou vizi najednou. To mi pak kole‑
gové vyčítali, kdybych jim celý plán bývala
řekla hned, bylo by to snazší.
A na co jste naopak pyšná?
Rozhodně na to, jak jsme v roce 2004
zformulovali poselství Charity, stále bych
se pod to podepsala. Myslím, že dobrý
krok byla určitě spolupráce s fundraiser‑
em a dalšími odborníky, když jsem orga‑
nizaci přebrala. Celkově strategický plán
byl v počátcích zásadní a řekla bych, že se
nám podařilo dobře organizaci nastavit.
Konkrétně pak například projekt chrá‑
něné pracovní dílny Betánie, kterou jsem
přebírala za běhu. Naštěstí to dopadlo
dobře. (smích) Na co jsem zvlášť pyšná
je rozšíření pečovatelské péče za hranice
města. Mým snem bylo dostat pečovatel‑
skou službu do vesnic. Musela jsem hodně
jednat s kněžími a upřímně, nikdo mi ne‑
věřil, že se to povede. Tehdy jsem z toho
měla neuvěřitelnou radost.
Charita je součástí církve, tedy komunikace s kněžími je asi důležitá…
Zpočátku nás brali jako každou ji‑
nou službu, ne součást církve. Tak by
to být nemělo, musíme být jeden celek.
Na druhou stranu vím, že kněží toho mají
na starosti hodně, ale mým zbožným přá‑
ním bylo, aby nás brali vážně. Je potřeba
vnímat, že Charita je s člověkem a jeho
bídou, s jeho nouzí a my projevujeme
skutek, abychom mu pomohli. Vycházela
jsem z encykliky Deus caritas est, ve které
papež Benedikt XVI. skvěle popsal čin‑
nost Charity a jak má být včleněna v ur‑
čitém církevním území, jak má fungovat
spolupráce a podobně. Začala jsem chodit
na děkanátní schůzi kněží a cítila jsem,

jak se jejich přístup začíná měnit. Otec
arcibiskup dal naší spolupráci zelenou
a měli jsme jeho naprostou podporu.
Začal se zajímat o fungování Charity, do‑
cházel na porady ředitelů.
V čem je olomoucká Charita unikátní?
Olomouc je specifická ve více smě‑
rech. Je to krajské město, univerzitní měs‑
to a ještě je tu arcibiskupství, takže pod
olomouckou arcidiecézi spadá přes třicet
dalších Charit. Další specifikum tkví v cí‑
lové skupině, což jsou lidé bez domova
a senioři. To jsou základní specifika. Pro‑
to se ani nedalo žádnou jinou Charitou
v České republice inspirovat. Ovšem do‑
stala se mi do ruky výroční zpráva Chari‑
ty Opava a ta mě neskutečně inspirovala.
Tehdy jsem si i nesmírně vážila toho, že
jsem se mohla na opavskou Charitu obrá‑
tit pro radu a nic za to nechtěli.
A co nějaká specifika v rámci poskytovaných služeb?
Podle mě je naprostý unikát olomouc‑
ké Charity ordinace pro lidi v nouzi. Taky
bych ráda zmínila práci s Romy a Rom‑
skou pouť, která je duchovní záležitostí.
Trvá přes dvacet let a podílí se na ní sa‑
motní Romové a samozřejmě řada dobro‑
volníků. Potom bych ještě ráda vyzdvihla
činnosti, které nejsou přímo navázány na
služby klientům jako například dobročin‑
ný obchod Dobrodruhá. Takové projekty
ukazují Charitu i z její světlejší stránky, ne
jen v její tíži.
Měla jste ambice stát se ředitelkou?
Vůbec ne. (smích) Já jsem nikdy ne‑
uvažovala o vedoucí pozici. Mým snem
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bylo stát se sociální pracovnicí. Nikdy
jsem nechtěla zasahovat do řízení a chtěla
se jen soustředit na to, abych byla dobrá
pečovatelka. Měla jsem svoji malou sku‑
pinku dobrovolníků, která zajišťovala jiné
činnosti. Ano, v tomhle jsem možná byla
výjimečná, že jsem klientům poskytovala
rozšířené služby. Například jsem zorgani‑
zovala mše za zemřelé klienty nebo výlety,
ale přicházelo to úplně přirozeně. Ústřed‑
ní pro mě byl klient. Když jsem se vrátila
z mateřské dovolené, věděla jsem, že už
nechci pracovat a realizovat se jinde než
v Charitě. Dodělala jsem si zdravotní kurz
a dálkově vystudovala VOŠs Caritas. Ni‑
kdy jsem ale o post ředitelky neusilovala,
to se prostě tak přihodilo. (smích)
Když se za působením v Charitě
ohlédnete, co vidíte?
Naprosté naplnění. Charita je ma‑
gické místo, kde člověk pozná sám sebe
a dostane daleko víc, než tomu obětuje.
Všichni, kteří vstoupí do řeky Charity,
věřím, že najdou to, co hledají, proto‑
že je to nesmírně obohacující. Někteří
lidé z Charity odcházeli vyčerpáni, pro‑
to je zároveň nesmírně důležité si určit
své hranice. Pokud mám Charitě pomo‑
ci, stačí dělat práci na sto procent, není
třeba víc. To jsem i kladla na srdce svým
kolegům. Stále mě dojímá, když vidím
lidi, kteří chtějí v Charitě pracovat, mla‑
dé lidi, kteří mají nápady. Děkuji Bohu,
že mě pozval a že jsem dostala tu šanci,
protože jsem potkala spoustu dobrých
a krásných lidí a zažila jsem tady skutečné
zázraky.
Za rozhovor poděkovala
Aneta Králová
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HL A S Y A OHL A S Y
Přehlídka schol
v Uherském Hradišti

Na přehlídce schol, která se konala
loni na podzim v Lidečku, vyslovil otec
arcibiskup Jan Graubner přání, aby se po‑
dobná přehlídka konala v každém děkaná‑
tu. Tuto výzvu vyslovil na počátku letošní‑
ho roku v pastýřském listu s ještě větším
důrazem. V děkanátu Uherské Hradiště
se této výzvy chopili animátoři pod ve‑
dením Michala Faltýnka. Ve spolupráci
s děkanem P. Josefem Říhou pozvali scho‑
ly na přehlídku, která se konala v sobotu
11. května v Uherském Hradišti.
Setkání schol zahájila mše svatá ve
farním kostele sv. Františka Xaverského,
kterou s kněžími děkanátu celebroval
P. Pavel Šupol, vicerektor Arcibiskup‑
ského kněžského semináře v Olomouci.
Hlavní program se probíhal na podiu na
Masarykově náměstí. V dopoledním blo‑
ku se představilo osm schol z jednotlivých
farností děkanátu. Pro všechny účastníky
byl zajištěn společný oběd na farní za‑
hradě. V odpoledním programu nejdří‑
ve vystoupil P. Pavel Šupol s přednáškou
„Co, jak a proč zpívat ve schole?“; násle‑
dovaly různé workshopy pro odreagování
a občerstvení. V odpoledním bloku vy‑
stoupilo sedm schol. Každá schola před‑
stavila tři písně, vždy píseň k danému
liturgickému období, žalm a rytmickou pí‑
seň. Představily se scholy, které používaly
různé hudební nástroje. Celou přehlídkou
provázely šikovné konferenciérky. Po celý
den panovalo nádherné slunné počasí. Je
třeba poděkovat za účast 15 farním scho‑
lám a celkem více jak 220 účinkujícím ve
věku od 3 do 60 let.
Finále patřilo mistrům na slovo vza‑
tým. Celé náměstí bylo svědkem koncertu
skupiny Good Work, který byl odměnou
všem účinkujícím, pořadatelům a milým
návštěvníkům. Hlavní dík patří všem ani‑
mátorům děkanátu Uherské Hradiště,
kteří ke zdárnému dílu přispěli svou obě‑
tavostí a nasazením.  Michal Faltýnek
Uherské Hradiště

Snímek Jaroslav Tupý / Člověk a víra

P. Arnošt Červinka oslavil životní jubileum

Otec Arnošt Červinka, dlouholetý profesor náboženství a církevních dějin na Ar‑
cibiskupském gymnáziu v Kroměříži a kanovník kroměřížské kapituly, oslavil v těchto
dnech významné
životní jubileum,
osmdesáté naro‑
zeniny. Při této
příležitosti otec
Arnošt sloužil
28. května stu‑
dentskou mši
svatou v kapli
gymnázia. V ká‑
zání zdůraznil
jako historik to,
že v současnos‑
ti má církev na
území České re‑
publiky největší
svobodu, jakou
kdy v minulosti měla. Povzbudil studenty k tomu, aby byli kritičtí, ale ne pesimističtí.
Po mši svaté se P. Červinka setkal na společné večeři s členy pedagogického sboru a za‑
městnanci gymnázia.		
 Mgr. Štěpán Bekárek
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Předávání maturitních vysvědčení na AG v Kroměříži

V pondělí 3. června se letošní absolventi rozloučili se svými třídními profesory a vše‑
mi pedagogy v prostorách Sněmovního sálu Arcibiskupského zámku v Kroměříži při
předávání maturitních vysvědčení.
V úvodu promluvil ředitel školy Jan Košárek a ve svém projevu ocenil vysoký počet
studentů, kteří obstáli u maturitní zkoušky s vyznamenáním. Všechny přítomné také po‑
zdravil zástupce zřizovatele naší školy biskup Mons. Antonín Basler. Připomněl, že úko‑
lem církevní školy je nejen rozvíjet vztahy v horizontálním směru mezi spolužáky, vyuču‑
jícími, zaměstnanci školy, ale také ve vertikálním, navazovat a upevňovat vztah k Bohu,
od něhož všechny
dary dostáváme.
Za absolventy vy‑
stoupil Jan Her‑
man a vyjádřil
vděčnost za léta
strávená na gym‑
náziu při získává‑
ní vědomostí, ale
také formování
lidské stránky kaž‑
dého studenta.
Třídní učitelé
ve svém projevu
zhodnotili léta
Snímek Iva Bekárková
strávená doprová‑
zením svých svěřenců. Zavzpomínali, rekapitulovali a popřáli všem absolventům zúro‑
čení dosavadního úsilí při dalším studiu na vysoké škole či v konkrétní profesi.
Slavnostní ráz celé události podtrhl svými hudebními vstupy školní sbor AVE pod
vedením Michaela Korbičky.
Mons. Antonín Basler pak ve školní kapli Panny Marie sloužil mši svatou na podě‑
kování za absolventy a jejich rodiny.
Po společné večeři se vydala skupina asi 20 absolventů společně se školním kapla‑
nem P. Petrem Káňou na děkovnou noční pěší pouť na Svatý Hostýn.

 Ing. Marie Kvapilíková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
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Ze života našich bohoslovců
Podnětný den

V pondělí 10. června zavítali do naše‑
ho seminárního společenství Theresien
Martina Bartoňová, SCB, a P. Marek Fran‑
tišek Drábek, OPraem., kteří pro nás měli
na celý den připravenou přednášku a dis‑
kuzi k tématu sexuálního zneužívání dětí
duchovními. Oba mají bohaté zkušenosti
z oblasti psychoterapie a duchovního do‑
provázení. Spolu s nimi přijel i pan Jiří Ky‑
lar, který se stal obětí sexuálního zneužití,
a věnuje se této problematice.
Sestra Theresien a otec Marek nám po‑
dali teoretický přehled o této problematice
a doplňovali jej konkrétními případy. Zo‑
hledňovali různé roviny člověka, do kte‑
rých se potom traumatické zážitky oběti
promítají. Tedy do oblasti sociální, fyzické,
psychické a spirituální. Nastínili také mož‑
ná řešení tohoto problému a ukázali, jak se
podobné situace řeší v zahraničí. Přestože
se potkávají se smutnými příběhy osob,
které se staly obětí sexuálního zneužití ze
strany lidí v církvi (ale i mimo církev), stále
zůstávají přirození a radostní. Mají důvěru
v to, že Bůh má vše v rukou. Říkají, že naše
místo je u obětí. Z tohoto postoje pak může
vyrůstat obnova církve v Kristově duchu.
Samotnou církev pak vidí jako Kristovu
nevěstu, která zde na zemi prochází očiš‑
ťováním, aby mohla jednou předstoupit
před Krista tak, jak si ji přál mít.
Pan Jiří Kylar měl k nám během dne
několik vstupů. Velmi osobně a otevře‑
ně nám řekl o tom, jak se stal ve svých 12
letech obětí sexuálního zneužití ze strany
katolického kněze. Popsal nám, jak tuto
věc prožíval a jak se s ní postupně vyrov‑
nával. I přes tuto zkušenost, která trvala
dlouhou dobu, dokázal dotyčnému knězi
odpustit. Nepřestal milovat církev a snaží
se jí pomoci s využitím své osobní zkuše‑

Personální změny v semináři

Na přelomu června a července jsou věřící vždy v očekávání, zda jejich oblíbený
kněz zůstane ve farnosti, nebo odejde do jiné. V napětí letos byli i bohoslovci, po‑
něvadž se během roku nezávazně hovořilo o personálních změnách, které by mohly
nastat v semináři. A skutečně, tyto hovory se koncem června změnily v realitu, když
svůj odchod oznámil otec spirituál Jan Szkandera a po něm i otec vicerektor Pavel
Šupol. Otce Szkanderu, jenž službu spirituála vykonával 14 let, nahradí otec Vladi‑
mír Schmidt, naposledy farář v Ostravě-Mariánských Horách. Funkce vicerektora
zůstane neobsazená a jeho úkoly se rozdělí mezi ostatní představené a zaměstnance
semináře.

Změny se dotkly i Teologického konviktu, sídlícího rovněž v budově semináře; ve
službě ředitele končí po 17 letech P. Alfred Volný, jehož nahradí P. Jiří Kupka, dosavadní
farář v Bánově a bývalý vicerektor kněžského semináře.
Nezbývá než odcházejícím představeným poděkovat za vše, co pro seminář udělali,
a popřát jim hodně sil ve službě v nových působištích. Nově příchozím představeným
přejeme, ať se jim v semináři líbí a ať zodpovědně plní svůj úkol.
 Jan Slepička

bohoslovec 2. ročníku

nosti. Není divu, že mezi bohoslovci sklidil
velký obdiv, protože odpuštění a obnovení
láskyplného vztahu k církvi je pro mnohé
oběti velmi dlouhý proces, ke kterému ne‑
smí být nuceni, ale jen s úctou a ostychem
pozváni.
Z celého dne jsme si odnesli mnoho
různých myšlenek, které nás oslovily. Na‑
příklad příčiny, které vedou k takovým
činům. Je tedy nezbytné na sobě neustále
pracovat. A to ve všech rovinách – lidské,
intelektuální a duchovní, protože kdo ne‑
jde vpřed, jde zpět. V tomto případě asi
neexistuje neutrální postoj. Poznání sebe
sama, svých silných a slabých stránek
a nastavení si různých hranic, nás může
chránit před selháním. To vše samozřejmě
s Boží pomocí.
 Josef Janoušek
bohoslovec 2. ročníku
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4. 7. čtvrtek
19.30 hod. • Velehrad – Večer lidí dobré vůle • arcibiskup
Jan Graubner
5. 7. pátek
10.30 hod. • Velehrad – mše svatá ke cti sv. Cyrila
a Metoděje • arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín
Basler, biskup Josef Nuzík a biskup Josef Hrdlička
16.30 hod. • Mikulčice – poutní mše svatá ke cti sv. Cyrila
a Metoděje • biskup Josef Nuzík
17.00 hod. • Luleč – mše svatá ke cti sv. Cyrila a Metoděje •
arcibiskup Jan Graubner
6. 7. sobota
Velehrad – Plenární zasedání České biskupské konferen‑
ce • arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler
a biskup Josef Nuzík
7. 7. neděle
10.00 hod. • Velehrad – malá pouť ze slavnosti sv. Cyrila
a Metoděje • biskup Antonín Basler
13.30 hod. • Provodov – žehnání sošky sv. Františka a ná‑
sledně mše svatá • biskup Antonín Basler
15.00 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá k zlatému kněžské‑
mu jubileu P. Josefa Strbáka • biskup Josef Hrdlička
7. 7. neděle až 21. 7. neděle
Dovolená • biskup Josef Nuzík
11. 7. čtvrtek až 17. 7. středa
Ukrajina – pouť do Zarvanice a návštěva projektů Arci‑
diecézní Charity Olomouc • arcibiskup Jan Graubner
13. 7. sobota
10.30 hod. • Kněždub – 100. výročí založení Sboru dobro‑
volných hasičů • biskup Antonín Basler
15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská
a řeholní povolání děkanátů Kroměříž a Holešov • biskup
Antonín Basler
21. 7. neděle – 30. 7. úterý
Dovolená • arcibiskup Jan Graubner a biskup Antonín
Basler
27. 7. sobota
10.00 hod. • Kostelec na Hané – žehnání dvou zvonů pro
kostel sv. Jakuba • biskup Josef Nuzík
31. 7. středa až 11. 8. neděle
Rakousko – setkání biskupů • arcibiskup Jan Graubner
a biskup Antonín Basler
1. 8. čtvrtek
17.00 hod. • Velké Opatovice – mše svatá a setkání s pout‑
níky • biskup Josef Hrdlička
2. 8. pátek
11.00 hod. • Rajnochovice – Archa – mše svatá pro minis‑
trantský tábor • biskup Josef Nuzík
17.30 hod. • Rajnochovice – Přístav – mše svatá pro Raft
Camp • biskup Josef Nuzík
3. 8. sobota
Krivá na Orave (Slovensko) – mše svatá ke cti blahoslave‑
né sestry Zdenky • biskup Josef Nuzík
4. 8. neděle
10.15 hod. • Svatý Hostýn – VII. pouť valašských decho‑
vých hudeb • biskup Josef Nuzík

5. 8. pondělí až 9. 8. pátek
Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – kněžské
exercicie • biskup Josef Hrdlička
10. 8. sobota
10.15 hod. • Svatý Hostýn – II. svatovavřinecká pouť ku‑
chařů a cukrářů ČR • biskup Josef Nuzík
11. 8. neděle
10.00 hod. • Kroměříž – mše svatá v rámci festivalu Hortus
Magicus 2019 • biskup Josef Nuzík
12. 8. pondělí až 17. 8. sobota
Dovolená • biskup Josef Nuzík
15. 8. čtvrtek
10.00 hod. • Velehrad – mše svatá ze slavnosti Nanebevzetí
Panny Marie a pouť Matice velehradské • arcibiskup Jan
Graubner
10.15 hod. • Svatý Hostýn – titulární slavnost Nanebevzetí
Panny Marie • biskup Antonín Basler
17.30 hod. • Chotěboř – mše svatá u příležitosti setkání
animátorů • arcibiskup Jan Graubner
17. 8. sobota
13.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá u příleži‑
tosti dožínek Zlínského kraje • arcibiskup Jan Graubner
19.00 hod. • Strážnice – mariánská poutní mše svatá •
biskup Antonín Basler
18. 8. neděle
9.00 hod. • Kyjov – žehnání zrestaurované gotické Madony
• biskup Josef Nuzík
9.30 hod. • Chlumek v Luži – poutní mše svatá • biskup
Josef Hrdlička
10.00 hod. • Cholina – mše svatá a korunovace sošky
Panny Marie s Ježíškem • arcibiskup Jan Graubner
10.15 hod. • Svatý Hostýn – hlavní pouť ze slavnosti Nane‑
bevzetí Panny Marie • biskup Antonín Basler
19. 8. pondělí
17.15 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář
– mše svatá pro exercicie Komunity blahoslavenství •
arcibiskup Jan Graubner
24. 8. sobota
10.00 hod. • Suchá Loz – výročí posvěcení kostela sv. Lud‑
mily • arcibiskup Jan Graubner
10.00 hod. • Počenice – 250. výročí posvěcení kostela
sv. Bartoloměje • biskup Antonín Basler
12.00 hod. • Tatenice – Lubník – mše svatá a žehnání
hasičského praporu • biskup Josef Nuzík
17.00 hod. • Rudice – polní mše svatá k 75. výročí letecké
bitvy nad Bílými Karpaty • arcibiskup Jan Graubner
25. 8. neděle
10.00 hod. • Svatý Hostýn – Orelská pouť • arcibiskup Jan
Graubner
10.00 hod. • Polkovice – 110. výročí patrocinia kostela
sv. Bartoloměje • biskup Antonín Basler
31. 8. sobota
10.00 hod. • Jalubí – Traplice – 10. výročí posvěcení kaple
• biskup Antonín Basler
10.15 hod. • Svatý Hostýn – Arcidiecézní pouť rodin •
arcibiskup Jan Graubner

Uzavřeno k 18. 6. 2019
Změna programu vyhrazena

