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

Zlepšujme svět svými skutky i dobrými 
zprávami: novoroční poselství  
arcibiskupa Graubnera

Do nového roku přeji každému z vás stálou Boží 
přízeň, ochranu a pomoc zvláště při všech roz-
hodováních, abyste dobře poznávali a moudře se 
rozhodovali...
V tomto roce si připomeneme výročí: 1150 let 
od smrti svatého Cyrila a také 1150 let od jme-
nování sv. Metoděje arcibiskupem panonsko-
-moravským.                                             (strana 2)
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Zlepšujme svět svými skutky i dobrými  
zprávami: novoroční poselství  

arcibiskupa Graubnera
Do nového roku přeji každému z vás stálou Boží přízeň, ochranu a pomoc zvláště při všech rozhodováních, abyste dobře poznávali 

a moudře se rozhodovali. Abyste se dovedli vyznat v informacích a uměli odhalit všechny ty nepravdivé a zavádějící, nedali se znechu-
tit těmi špatnými. Viděli v souvislostech, měli Boží nadhled a uměli vytrvat v dobrém. Stojíte-li pak o to, aby byl svět lepší, přidejte se 
k těm, kteří se snaží dělat každý den aspoň jeden dobrý skutek, a šiřte dobré zprávy.

V tomto roce si připomeneme řadu výročí: 1150 let od smrti svatého Cyrila a také 1150 let od jmenování sv. Metoděje arcibisku-
pem panonsko-moravským.

V Olomouci vzpomeneme na rakouského arcivévodu a kardinála Rudolfa Jana, který byl jmenován arcibiskupem olomouckým 
právě před dvěma sty lety. Byla to zajímavá osobnost. Žák, sponzor i přítel slavného Ludvíka van Beethovena, sám hudební skladatel. 
Taky zakladatel Vítkovických železáren. Na olomoucké univerzitě, která byla tehdy snížena jen na lyceum, prosadil vyučování v češti-
ně. Na jeho osobní zásah u císaře bylo lyceum znovu povýšeno na univerzitu s promočním právem. Byl spoluzakladatelem olomouc-
kého divadla a olomouckých parků.

Uplyne taky 30 let od svatořečení Anežky české a od sametové revoluce.
Ten rok bude hodně bohatý. Kéž je také pokojný a opravdu požehnaný.   arcibiskup Jan

List olomouckého arcibiskupa věřícím
Drazí bratři a sestry,
píšu vám, abych upřímně poděkoval za Tříkrálovou sbírku, 

která se v naší arcidiecézi konala letos už po dvacáté. Především 
děkuji všem koledníkům, ale stejně tak i všem rodičům a organi-
zátorům i spolupracovníkům této akce a samozřejmě všem štěd-
rým dárcům.

Díky vaší pomoci může Charita především ve vašem oko-
lí pořídit věci potřebné k  zajištění kvalitní služby, ale také po-
máhat potřebným ve světě. Všichni tak máte svůj podíl na díle 
lásky, které vidím jako projev živé víry a dobré svědectví evan-
gelia. Peněžní výnos sbírky je pro Charitu důležitý, ale nemenší 
význam má služba koledníků, kteří ve vánoční době roznášejí 
lidem radost z Boha, který nás miluje tak, že se kvůli nám stal 
člověkem. Uchovejme si tuto radost z Boha a dopřávejme lidem 
v našem okolí zakoušet radost z Boha po celý rok. Zvláště využij-
te tak zvanou Noc kostelů, den, když naše kostely navštíví mnoho 
lidí, z nichž velká část do kostela normálně nechodí. Připravte jej 
tak, aby odpovídal programu misijního roku. Těm, kteří přijdou, 
umožněme setkání s Bohem v nás, v našem živém společenství. 
Všechny výklady průvodců mohou být dílem misionářů, kteří 
nijak nepřesvědčují, ale rozdávají z plnosti své víry. Když mlu-
ví o dějinách kostela, liturgickém prostoru či představují sochy 
a obrazy světců, mají příležitost zapálit v posluchačích jiskru víry 
a probudit touhu vstoupit do podobného vztahu s Bohem.

Obracím se na vás ve dnech, kdy se mohou hlásit do kněžské-
ho semináře kandidáti, kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství 
a rozhodli se za svým povoláním jít. V posledních letech se hlásí 
kandidátů málo. Proto každého z vás prosím o modlitbu za kněž-
ská povolání.

Obracím se i na vás, mladí muži. Nečekejte, že vás Pán bude 
o povolání přesvědčovat. On zve třeba jenom tím, že vám někdy 
vnukl myšlenku o kněžství uvažovat. Pak záleží na vaší odvaze 
rozhodnout se a  chtít se vydat na cestu služby Bohu a  lidem.  
Neslibuji vám cestu pohodlnou, ale určitě zajímavou a  plnou 
dobrodružství, která připravil sám Bůh, a  které si dopředu ani 
neumíme představit. I  když to bude žádat i  různá odříkání,  

můžete být jistí, že Bůh naši velkorysost odmění mnohonásobně. 
Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturo-
vat, obraťte se na svého kněze, který vám pomůže při rozhodová-
ní a podá potřebné informace ohledně přihlášky. Přihlášky musí 
být odevzdány do konce března 2019.

Do třetice vám chci oznámit, že jsem uložil všem děkanátům 
letos uspořádat setkání či přehlídku schól všech farností děkaná-
tu. Cílem je vzájemné povzbuzení. Vím, že ve všech farnostech 
schóly nejsou, proto přijměte tuto příležitost jako výzvu k  za-
ložení či obnově schóly ve vaší farnosti. I ve většině maličkých 
farností může vzniknout malá skupina zpěváků, kteří zpívají  
aspoň responzoriální žalm. Může to být i skupinka rodičů s dět-
mi. Nebojte se toho.

Každému z vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí

 arcibiskup Jan

Snímek Leoš Hrdlička
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Vzpomínka na Cyrilometodějský rok víry
Před 50 lety – v den 1100. výročí smrti sv. Cyrila – v pátek 14. února 1969 – byl 

poutí duchovenstva na Velehradě zahájen Cyrilometodějský rok víry. Slavnost začala 
průvodem s ostatky moravského věrozvěsta z kaple Cyrilky do baziliky za hlaholu zvonů 

a zpěvu známé cyrilome-
todějské písně „Bože, cos 
ráčil“. Průvod více než 
400 kněží a řeholních se-
ster a početné účasti vě-
řících trval čtvrt hodiny. 
Kráčel v něm také vzácný 
host, monacký biskup 
Jean Rupp (1905–1983), 
velký ctitel sv. Cyrila 
a Metoděje. Pontifikál-
ní mši svatou celebroval 
tehdejší olomoucký ka-
pitulní vikář Josef Glogar.

 Josef Pala

Pastorační kalendář arcidiecéze v roce 2019
Porada děkanů – čtvrtek 10. 1. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Arcidiecézní setkání katechetů – pátek 1. 2. až neděle 3. 2. – Velehrad
Setkání kněží, kteří konají přípravu na biřmování – čtvrtek 7. 2. – 10 hod. – Arcibis-

kupství Olomouc
Pastorační rada – čtvrtek 14. 2. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Setkání kněží a jáhnů moravské provincie – pondělí 25. 2. až středa 27. 2. – Velehrad
Kněžská rada a sbor konzultorů – čtvrtek 28. 2. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Porada děkanů – čtvrtek 7. 3. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu  – sobota 9.  3. – 10 hod.  – Olomouc  –  

katedrála
Rekolekce pro katechety – pátek 22. 3. až neděle 24. 3. – Velehrad
Duchovní obnova pro zaměstnance kurie  – středa 27.  3. – Arcibiskupský kněžský 

seminář Olomouc
Kněžský den – úterý 2. 4.–9.30 hod. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
Ekonomická rada olomoucké arcidiecéze – čtvrtek 4. 4. – 14 hod. – Arcibiskupství 

Olomouc Arcidiecézní setkání mládeže – sobota 13. 4.
Ministrantský den – středa 1. 5. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
Arcidiecézní pouť k sv. Janu Sarkanderovi – sobota 4. 5. – 10 hod. – Olomouc –  

katedrála
Porada děkanů – neděle 12. 5. až úterý 14. 5. – Svatý Hostýn
Noc kostelů – pátek 24. 5.
Svátost biřmování – neděle 9. 6. –10 hod. – Olomouc – katedrála
Setkání kněží jubilantů – čtvrtek 13. 6. – 10 hod. – Olomouc – katedrála
Pouť kněží za vlastní posvěcení – úterý 18. 6. – 9 hod. – Svatý Hostýn
Jáhenské svěcení – sobota 22. 6. – 9.30 hod. – Olomouc – katedrála
Kněžské svěcení – sobota 29. 6. – 9.30 hod. – Olomouc – katedrála
Slavnost Výročí posvěcení katedrály – neděle 30. 6.
Národní pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi – pátek 5. 7. – Velehrad
Celostátní setkání animátorů – úterý 13. 8. až neděle 18. 8. – Chotěboř
Arcidiecézní pouť rodin – sobota 31. 8. – Svatý Hostýn
Porada děkanů – čtvrtek 12. 9. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Pouť k  sv. Václavovi, hlavnímu patronu olomoucké arcidiecéze  – sobota 28.  9. –  

10 hod. – Olomouc – katedrála
Misijní kongres – sobota 5. 10. – Kroměříž
Kněžský den – úterý 15. 10. – 9.30 hod. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
Kněžská rada a sbor konzultorů – čtvrtek 17. 10. – 9.30 hod. – Arcibiskupství  

Olomouc
Pastorační rada – čtvrtek 24. 10. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Porada děkanů – neděle 3. 11. až úterý 5. 11. – Svatý Hostýn
Národní pouť do Říma (sv. Anežka) – pondělí 11. 11. až čtvrtek 14. 11.
Ekonomická rada – čtvrtek 21. 11. – 14 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Duchovní obnova pro zaměstnance kurie – středa 11. 12. – Arcibiskupský kněžský 

seminář Olomouc



OLDIN • 1 – 2 / 20194 OLDIN • 1 – 2 / 2019 5ZPRAVODAJSTVÍ

AKTUALIT Y

Nové sousoší v Luhačovicích připomíná význam rodiny
Mši svatou o svátku Svaté Rodiny celebroval ve stejnojmenném luhačovickém 

kostele v neděli 30. prosince 2018 olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Po skonče-
ní bohoslužby pak požehnal sousoší Svaté Rodiny v prostoru mezi kostelem a pra-
menem sv. Josefa. „Sochu Svaté Rodiny před stejnojmenným kostelem chápu jako 
poselství kolemjdoucím. Chce-li dnešní svět mít budoucnost, musí znovu objevit 
krásu rodiny a  štěstí života pro děti. Farnost svou budoucnost svěřuje přímluvě 
Svaté Rodiny, sama se učí podle jejího příkladu žít a novým uměleckým dílem také 
něco napovědět. Při žehnání jsem se proto modlil, aby tato nápověda byla dobře 
přijata,“ shrnul význam slavnosti arcibiskup Graubner.

Jak ještě předtím zdůraznil 
v kázání během bohoslužby, Sva-
tá Rodina je pro křesťany vzorem. 
„Ve zdravé rodině se otec dává 
matce a  matka otci a  společně 
se dávají dětem, nepřetahují se 
o  ně. Otec je rád, že může vést 
dítě k matce, a matka je ráda, že 
může vést dítě k otci. Rodina se 
tak stává svatým společenstvím 
zakoušejícím přítomnost Boha,“ 
zmínil. Vztah k  Bohu, který je 
Láska, je podle olomouckého ar-
cibiskupa klíčem k  řešení všech 
problémů: „Jestliže jsme udělali 
Bohu místo ve svém srdci, pak 
on v nás a my s ním dokážeme milovat nejen ty, kdo jsou hodní, krásní a milí, ale i toho, 
který mně zrovna leze na nervy, který mě zklamal.“

Farnost Luhačovice se podle faráře P. Huberta Wójcika rozhodla postavit bronzové 
sousoší Svaté Rodiny před svým farním kostelem nejen jako ozdobu, ale také pro zdů-
raznění rodiny jako základního článku lidské společnosti podle Božího záměru, neza-
měnitelného svazku muže a ženy. Autorem díla je akademický umělec Marek Trizuljak, 
autor reliéfu Svaté Rodiny a 14 zastavení křížové cesty v interiéru kostela.  (ado)

Rok arcibiskupa Rudolfa Jana zahájil obřad v místě,  
kde leží jeho srdce

Slavnostní bohoslužbou ze slavnosti Zjevení Páně byl v neděli 6. ledna 2019 zahájen 
jubilejní rok, ve kterém si arcidiecéze, město i kraj budou připomínat dvousté výročí 
nástupu prince Rudolfa Jana na arcibiskupský stolec v Olomouci. Mši svatou v katedrále 
sv. Václava celebroval arcibiskup Jan Graubner a po jejím skončení pak proběhl krátký 
vzpomínkový obřad v kryptě katedrály, kde je uloženo Rudolfovo srdce.  (ado)

Dobrovolnická služba  
ve farnosti

V letech 2002 až 2016 probíhal v ně-
kterých farnostech volontariát. Tento 
typ dobrovolnické služby se stal pro 
mladé z  důvodu roční délky přípravy 
a následné roční služby neatraktivním.

Nabízíme novou možnost dobrovol-
nické služby v délce 3 až 12 měsíců a roz-
sahu 20 až 40 hod. týdně. Držitelem ak-
reditace je Asociace křesťanských spolků 
mládeže, z. s., spolupracující se Sekcí pro 
mládež ČBK. Dobrovolník má státem hra-
zeno zdravotní pojištění.

Cíl: pěstovat ochotu k dobrovolnictví 
v mladé generaci; zapojit mladé do služby 
ve farnosti, v pastoračních centrech, pří-
padně i v řeholních společenstvích apod.

Přínosy: výchova mladých lidí k obě-
tavosti, nezištnosti, otevřenosti a  ochotě 
udělat něco pro druhé, dále jsou přínosem 
zkušenosti, poznání, dobrý pocit z vyko-
nané práce, rozvoj osobnosti, rozvoj dob-
rého díla, možnost využití a  rozvinutí 
darů či schopností.

Mladí lidé, kteří projdou dobrovolnic-
tvím, v  něm pokračují i  ve svém dalším 
životě. Hledejme cesty, jak v mladých roz-
víjet ducha služby.

Více informací:
http://dobrovolnictvi.signaly.cz
e-mail: mladez@cirkev.cz  (aco)

Změna ve vedení duchovní 
správy na Svatém Hostýně 

a na Velehradě
Rektor baziliky na Svatém Hostýně 

P. Josef Čunek, SJ, který vedl duchovní 
správu na Svatém Hostýně pět měsíců, 
přechází k 1. 2. 2019 jako administrátor 
římskokatolické farnosti na Velehradě. 
Hostýnskou duchovní správu opět povede 
P. Ing. Jiří Šolc, SJ.  (jpa)

Ocenění P. Petra Přádky
Mší svatou k Panně Marii, Matce 

jednoty křesťanů, kterou na Velehradě 
celebroval biskup Josef Nuzík, věřící 
v neděli 20. ledna oslavili prosebnou 
pouť za jednotu křesťanů.

Biskup Nuzík v kázání zdůraznil vý-
znam jednoty ve třech úrovních – jed-
noty církví, jednoty společenské i jedno-
ty rodinné. Na závěr bohoslužby předal 
pamětní medaili faráři P. Petru Přádkovi, 
který byl jmenován provinciálem České 
provincie Tovaryšstva Ježíšova v Praze. 
Medaili mu udělil olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner za dlouholetou úspěšnou 
farní činnost na Velehradě.   (ado)

Snímek Jaroslav Tupý

Snímek Dominik Novák
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Palachova oběť připomíná mravní rovinu naší existence, 
uvedl arcibiskup Graubner

Padesát let od okamžiku, kdy se na Václavském náměstí upálil Jan Palach, si 
jeho oběť připomněli lidé v Olomouci. Pietního setkání se 16. ledna 2019 zúčastnil 
také arcibiskup Jan Graubner.

Improvizované pietní místo vzniklo u podloubí radnice okolo kovové plastiky Mila-
na Poliána, symbolizující význam Palachova činu. V 17 hodin, kdy začalo pietní setkání, 
jej během několika minut obklopily desítky hořících svíček.

Vzpomínky na Jana Palacha se zúčastnil primátor Olomouce Mirek Žbánek a ná-
městek primátora Pavel Hekela. V  jejich proslovech zazněl jak respekt k významu  
Palachovy oběti, tak i výzva k mravní pevnosti dnešní společnosti.

Promluvou se k pietní akci před stylově nasvícenou radnicí připojil také arcibiskup 
Jan Graubner. „Oběť Jana Palacha připomíná význam mravní roviny naší existence,“ 
uvedl a dodal, že jeho poselství vyzývá i dnes k probuzení z lhostejnosti a odvaze k prav-
dě a čestnosti. „Pohodlnost totiž tenkrát vedla ke strachu zvednout hlavu. Dnes vede sla-
bošská pohodlnost k tomu, že hledáme přednostně a sobecky vlastní práva nebo to, co 
je příjemné. K lidské důstojnosti patří schopnost milovat i tehdy, když je to těžké, chtít 
dobro pro všechny, nejen pro sebe, a žít v pravdě, bez níž není cti. A to všechno i tehdy, 
když to žádá oběť.“   (ado)

Zemřel trvalý jáhen František Beníček
Ve věku 80 let zemřel 11. prosince 2018 uherskobrodský trvalý jáhen Mgr. Fran-

tišek Beníček.
Narodil se 30. ledna 1938 v Olomouci. Po maturitě na Gymnáziu 

Jana Ámose Komenského v Uherském Brodu pracoval jako technik 
v místních Slováckých strojírnách.

V letech 1969 až 1971 absolvoval katechetický kurz v Olomouci 
a následně pak v letech 1990 až 1995 dálkové magisterské studium 
teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palacké-
ho v Olomouci.

Jáhenské svěcení přijal 9. července 1994 v Olomouci z rukou  
arcibiskupa Jana Graubnera. Jáhenskou službu vykonával ve farnosti 
Uherský Brod.

Rozloučení se zesnulým se uskutečnilo 18. prosince 2018 ve farním kostele Neposk-
vrněného Početí Panny Marie v Uherském Brodu a po mši svaté bylo jeho tělo uloženo 
do hrobu rodičů na hřbitově v Suché Lozi. Pohřební obřady za zesnulého vykonal olo-
moucký pomocný biskup Josef Nuzík.   (jpa)

Zemřel P. Jan Hurník
Ve věku 66 let zemřel 19. prosince 2018 v hospicu sv. Lukáše v Ostravě salesián-

ský kněz P. Jan Hurník, který řadu let působil také v Prostějově a okolí.
Narodil se 11.  května  1952 v  Ostravě-Vítkovicích, dětství prožil 

v Polance nad Odrou. Vyučil se stolařem a studoval také večerní školu 
stavební, do konce totality pracoval jako stavební technik.

V mládí se zapojil do skautského hnutí a  seznámil se také se sa-
lesiány. V době normalizace absolvoval spolu s dalšími tajná kněžská 
studia. Salesiánský noviciát zahájil v roce 1974, první sliby složil roku 
1975 ve Velkých Karlovicích. Na kněze byl vysvěcen roku 1984 v Berlí-
ně pomocným biskupem Wolfgangem Weiderem.

V devadesátých letech se podílel na rekonstrukci kostela a salesiánského domu Don 
Bosko v Ostravě, který postupně přebírali od krajské vojenské správy. V roce 1995 ode-
šel z Ostravy do Prostějova, kde spravoval farnosti Smržice a Olšany. V roce 1997 se 
přestěhoval do Vřesovic u Prostějova jako vychovatel na učiliště Don Bosko. Až do roku 
2005 se podílel na rozvoji salesiánského díla v Havířově. V roce 2007 odešel do místa 
svého posledního působiště v Teplicích v Čechách.

Rozloučení se zesnulým se uskutečnilo 28. prosince 2018 v kostele sv. Josefa (Don 
Bosco) v Moravské Ostravě a poté bylo jeho tělo uloženo do kněžského hrobu v Polance 
nad Odrou.   (doo)

Zemřel jezuita  
P. Jan Palacký

Ve věku 81 let zemřel 31.  prosin-
ce 2018 v nemocnici v Novém Městě na 
Moravě jezuitský kněz P. Jan Palacký.

Narodil se 21. 12. 1937 v Brně. Základ-
ní školu navštěvoval v Uherském Hradišti 
a Březolupech, střední školu v Hodoníně 
a  Uherském Hradiš-
ti. Tuto nedokončil, 
protože se roku 1956 
pokusil o útěk do za-
hraničí. Do Tovaryš-
stva Ježíšova vstou-
pil tajně 7.  10.  1956. 
Téhož roku byl od-
souzen v  jednom z  procesů směřujících 
k likvidaci řeholního života; ve vězení byl 
sedm měsíců. Roku 1965 maturoval na 
střední zdravotní škole v  Ostravě a  ná-
sledujícího roku začal studium filozofie 
v  Krakově. V  roce 1968 odešel do Itálie, 
kde o  tři roky později dokončil teologic-
ká studia a  byl 21.  11.  1971 vysvěcen na 
kněze ve východním ritu. Potom de-
set let pracoval jako nemocniční kaplan  
v  Neapoli a  zároveň studoval medicínu, 
kterou dokončil roku 1984. Poslední sli-
by skládal roku 1977 do rukou budoucího 
kardinála P. Tomáše Špidlíka.

V  letech 1984 až 1987 byl lékařem 
v leprosáriích na Madagaskaru a na přelo-
mu let 1988 až 1989 vykonával lékařskou 
praxi v Barceloně. Do let 1989 až 2004 se 
řadí jeho neznámější životní etapa, kdy 
působil jako kněz a  lékař v misijní stani-
ci San Francisco de Moxos v Bolívii. Pak 
se vrátil do Itálie a  na přelomu let 2006 
až 2007 působil v Albánii. Znovu se vrá-
til do Itálie, kde setrval do roku 2010. Od 
té doby byl členem brněnské jezuitské 
komunity a  působil v  pastoraci, věnoval 
se řeckokatolíkům. Roku 2017 mu Milo-
srdní bratři udělili za celoživotní dílo při 
pomoci lidem v misijních oblastech cenu  
Celestýna Opitze.

Přátelé otce Jana o něm hovořili jako 
o  neobyčejně skromném člověku. Své 
křesťanství, řeholní a  kněžské povolání, 
lékařskou profesi i  misijní působení vní-
mal jako poslání. Mezi hodnotami, kte-
rých si nejvíce váží, uváděl své katolické 
rodiče, katolickou církev jako celek a jezu-
itský řád.

Poslední rozloučení s P. Janem Palac-
kým se uskutečnilo 5. ledna 2019 při mši 
svaté v  jezuitském kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Brně. Tělo zesnulého bylo 
uloženo do krypty kostela.  (tj)
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Vzdělávací programy pro rodiče
Když jsme před osmi lety dostali nabídku absolvovat lektorský kurz pro vedení pro-

gramu Kurz efektivního rodičovství, nevěděla jsem moc, co mě čeká a už vůbec jsem si 
neuměla představit, že povedu kurz pro dospělé. Nejprve jsme absolvovali rodičovský 
kurz, který mě nadchl. Posléze jsem zdárně ukončila i  lektorský kurz a nabídla jej ve 
farnosti Hranice. Účastníci byli převážně moji dobří známí, takže přehlíželi mé začáteč-
nické nejistoty a chyby a naopak svým nadšeným přístupem mi moc pomohli si tuto roli 
vyzkoušet. A pak následovaly další kurzy, ročně dva až tři, takže dnes si myslím, že jsem 
vedla více než 20 kurzů. Setkala jsem se s více než stovkou skvělých rodičů, kteří chtějí 
být ještě lepšími rodiči, kteří byli ochotni se podělit se svými zkušenostmi a přiznali i svá 
selhání. Každý kurz byl jiný, ale snad na všech vládla přátelská atmosféra, otevřenost 
a kolegialita. Kurz sám je velice dobře vystavěn, je praktický, řadu situací si rodiče vy-
zkouší i v roli dětí i v roli rodičů, obsahuje základní principy, ale respektuje jedinečnost 
dítěte i každé rodiny.

Kromě Kurzu efektivního rodičovství nabízí naše Centrum pro rodinu Jitřenka Hra-
nice také nástavbové semináře a rodičovské skupiny pro absolventy. Připravili jsme také 
2x zajímavý kurz Výchova teenagerů a na semináře a besedy o výchově zveme zkušené 
lektory a psychology. Osvědčilo se nám tyto besedy pořádat v knihovně – v Hranicích 
nebo Lipníku nad Bečvou, kam přijde více lidí, a to i těch, kteří se necítí zcela být součástí 
farnosti. Několikrát se nám pak stalo, že maminky začaly chodit i do Klubu maminek na 
faře a začaly se zajímat i o víru a náboženskou výchovu svých dětí.  Marie Kaňovská

  CPR Hranice

Kurzy o výchově
Zábřežské Hnízdo, Mateřské a  ro-

dinné centrum, které zároveň plní funkci 
děkanátního centra pro rodinu, pořádalo 
na podzim Kurz efektivního rodičovství 
(KER). Hnízdo tím vychází vstříc touze ro-
dičů stát se lepšími vychovateli, průvodci 
a partnery svých dětí. Do kurzu se přihlá-
silo hodně rodičů, kteří se navzájem znají 
z bohoslužeb, avšak být věřící není v žád-
ném případě podmínkou účasti. KER je 
nabízen a otevřen úplně všem těm, kdo na 
sobě chtějí pracovat a kdo projeví zájem.

Tento vzdělávací program je veden 
zážitkovým způsobem a  umožňuje rodi-
čům, aby na základě vlastního prožitku 
lépe porozuměli chování svého dítěte. 
Jeho prostřednictvím rozvíjí rodiče také 
dovednosti a schopnosti, které jim pomá-
hají zvládat každodenní těžkosti, s nimiž 
se při výchově svých dětí dnes a denně po-
týkají. Charakteristickým prvkem tohoto 
vzdělávacího programu je podpora vzá-
jemné úcty, respektu, důvěry a  povzbu-
zování. KER je jednou z  cest, která vede 
k  vytváření pevnějších, spokojenějších 
a lépe fungujících vztahů v rodinách. Kurz 
zahrnuje celkem osm setkání. Kurzem 
účastníky provázela zkušená olomoucká 
lektorka Mgr. Marcela Anežka Kořenková 
a  probíhal v  klubovně Hnízda. Setkal se 
s pozitivní odezvou, účastníci jej hodno-
tili jako smysluplný.

 Irena Švédová, Karla Hrochová
Za Hnízdo, Mateřské a rodinné 

centrum Zábřeh, z. s.

Úkolem center pro rodinu je 
pomáhat rodinám. A že rodiny 
v dnešní době pomoc potřebují, 
o tom snad nikdo nepochybuje. 
Ať už je to podpora a ocenění, 
vytváření prostoru pro setkává-
ní či nabídka dostupného vzdě-
lávání a formace, to vše může 
přispět ke stabilitě a spokoje-
nějšímu životu našich rodin.
Rodičovství a výchova dětí je 
jedním z nejdůležitějších a neza-
stupitelných úkolů rodiny. Proto 
i mnohá centra pro rodinu na-
bízí besedy a kurzy, které se tý-
kají této oblasti. Dnes se s námi 
o zkušenosti podělí kolegyně 
z Hranic a ze Zábřehu.

Ze života rodinných center
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Snímky Leoš Hrdlička

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

Papež František vyhlásil na říjen Mi-
mořádný misijní měsíc a  přeje si, aby-
chom se na něj všichni připravili tím, že se 
začneme cvičit v předávání víry.

Všechny farnosti dostaly otázky:
• Jak udržuje naše farnost kontakt s těmi, 

kdo přijali svátost manželství, nebo křti-
li děti?

• Co dělá farnost proto, aby získala další 
děti pro výuku náboženství?

• Co nabízí farnost svému okolí?
• Jak spolupracuje s vedením obce či jiný-

mi organizacemi?

Jedním ze základních znaků církve je, že 
je apoštolská. To neznamená jen, že je 
postavena na apoštolech, že biskupové 
mají apoštolskou posloupnost, ale také 
že všichni dělají apoštolát, misie. Kato-
lík ví, že dary Ducha dostal k tomu, aby 
mohl být užitečný, že dar víry si nikdo 
nemá nechat pro sebe, ale má se o svou 
víru dělit s těmi, kteří ji nemají. Církev, 
která je misijní, roste.

Příprava  
na Mimořádný misijní měsíc

Církevní školy nemají nabízet jen kva-
litní vzdělání a  křesťanskou výchovu, ale 
mají být pravým společenstvím církve, 
kde se evangelium nejen hlásá, ale také 
žije. To je záležitost života z  evangelia 
u  samotných věřících učitelů i  ostatních 
pracovníků, ale také nabídek duchovního 
bohatství nevěřícím spolupracovníkům. 
Teprve v  druhé řadě jde o  žáky, protože 
ti, kdo určují a vytvářejí atmosféru školy, 
jsou především zaměstnanci.

Misijní téma by mělo charakterizovat 
letošní školní rok i  jeho akce, odrazit se 
ve zkušenostech publikovaných ve zpra-
vodajích i  ve výročních zprávách škol, 
projevit se v okolí školy, které zakusí ne-
násilné misie, jako jsou rodiny žáků, či 
farnosti, z nichž žáci pocházejí. Žáci by si 
měli být vědomi bohatství, které ve škole 
dostávají, a měli by se o to dělit ve farnos-
tech, třeba zapojením do schol či minis-
trování. Starší do jejich vedení. Ve far-
nostech, kde je církevní škola, by mohly 
vzniknout modlitební skupiny za církevní  
školu.

A  jak v  Charitě? Charita není sociál-
ní agentura, ale praktický rozměr života 
církve, která evangelium nejen hlásá, ale 
také žije. Konkrétní kroky záleží na pra-
covnících i  dobrovolnících Charity, ale 
měly by směřovat k obnově života z evan-
gelia u  samotných věřících pracovníků 
a také k novým nabídkám našeho duchov-
ního bohatství nevěřícím spolupracov-
níkům i  klientům. Misijní téma by mělo 
charakterizovat Charitní pouť, odrazit se 
ve zkušenostech publikovaných ve výroč-
ních zprávách, projevit se získáním no-
vých dobrovolných spolupracovníků na 
charitním díle lásky.

Centra pro rodinu mají úkol plynoucí 
z misijní horlivosti, která získává lidi pro 
Krista. Rozšířit kruh spolupracovníků 
centra, zvláště získat manželské páry pro 
přípravu snoubenců v jednotlivých děka-
nátech, a také pro vedení společenství. Ti 
se mohou připravovat ve formačním kur-
zu animátorů rodin. Mohou pomoci kně-
žím všech farností děkanátu se zapojením 
farníků do udržování kontaktů s těmi, kdo 
měli ve farnosti svatbu, nebo křtili děti.

Noc kostelů i  průvodcovské služby 
v otevřených kostelích je třeba letos při-
pravit tak, aby služby odpovídaly progra-
mu misijního roku. Těm, kteří přicházejí, 
musíme umožnit setkání s Bohem v nás, 
v našem živém společenství. Výklady prů-
vodců mají být projevem misionářů, kteří 
nepřesvědčují, ale rozdávají z plnosti své 
víry. Když mluví o  dějinách kostela, li-
turgickém prostoru či představují sochy 
a obrazy světců, vždy je to příležitost za-
pálit v  posluchačích jiskru víry a  probu-
dit touhu vstoupit do podobného vztahu 
s  Bohem. Noc kostelů může nabídnout 
nejen prohlídky, ale i duchovní programy.

Inspirovat nás mohou konference 
o  evangelizaci, které se konají u  nás už 
několik let. V  řadě farností máme Misij-
ní klubka pro děti, jistě by mohly vyrůst 
i v dalších místech. Ve všech děkanátech 
se letos připravují setkání schol. Je to pří-
ležitost k  oživení či založení schol tam, 
kde zrovna nejsou. Budou-li ministranti 
a  zpěvačky aspoň trochu misionáři, bu-
dou přivádět nové členy.

Ve všech oblastech platí, že duší mi-
sijní činnosti je modlitba, která zapaluje 
a živí oheň lásky. Za ochotu zapojit se dě-
kuje  arcibiskup Jan
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Dvě pozvánky
Tátův víkend s dětmi na sněhu – 25. až 27. ledna ve Staré Vodě
Školení lektorů snoubenců – 25. až 27. ledna na Svatém Hos-
týně
Bližší informace: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 
779 00 Olomouc, tel. 587 405 250–3, e-mail: rodina@arcibol.cz, 
www.rodinnyzivot.cz, www.rodinnyzivot.eu

Hromniční pouť ve Šternberku
Velkou obětní svíci jako prosbu za ochranu a dar víry pro své děti 
a za odvrácení zla od svých rodin přinesou i letos matky z celé 
ČR před sochu Šternberské madony. Hromniční pouti, která se 
v kostele Zvěstování Panny Marie uskuteční v sobotu 2. února, 

se každý rok účastní stovky 
žen, mezi nimi také členky 
Hnutí modlitby matek.
Program pouti začíná v 9.20 
hod. modlitbou růžence, 
v  10 hod. mše svatá (cele-
bruje biskup Josef Nuzík), 
odpolední program zakončí 
ve 14 hod. požehnání. Celý 
program se koná v  areálu 
kostela a  bývalého kláštera. 
Svíce k ofěře si budete moci 
zakoupit při příchodu do 
kostela.
Bližší informace: Římsko-
katolická farnost Šternberk, 
Farní 3, 785 01 Šternberk, 
tel. 731 621 117, e-mail  
farasternberk@seznam.cz

Postní duchovní obnova VIR 
v kněžském semináři

O víkendu 8. až 10. března se jako kaž-
dý rok uskuteční v  Arcibiskupském 
kněžském semináři v  Olomouci postní 
duchovní obnova VIR určená pro mladé 
muže od 17 do 35 let. Obnovu povede  
P. Jan Krbec, duchovní správce farnosti 
Rokytnice nad Rokytnou.
Informace a přihlášky:
http://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/
vir-pust

Vlastivědné muzeum 
ve Vyškově 

zve na dvě výstavy
• Velký příběh Bible Starého a Nového 
zákona v obrazech
• Galerie betlémů
Otevřeno každou sobotu a neděli od 13 
do 17 hod. (od 16. března do 30. června)
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Audiokniha – Josef Karel Matocha  
– biskup a vyznavač

Loni 8.  prosince vyšla z  iniciativy olomouckého arcibiskupa 
Mons. Jana Graubnera audiokniha na CD Josef Karel Matocha – 
biskup a  vyznavač u  příležitosti jeho 130. výročí narození a   
70. výročí biskupského svěcení. Audioknihu, podle knihy Jindři-
cha Charouze, namluvila Hana Maciuchová, hudbu složil Lukáš  
Hurník a režii měl Michal Bureš. Cena audioknihy je 239 Kč.
Více informací: e-mail: info@velehrad.eu

Valná hromada Matice velehradské
Zimní pouť – neděle 17. února – v 10 hod. mše svatá v bazilice, 
po ní následuje valná hromada Matice velehradské v  Zimním 
sále Stojanova gymnázia
Více informací: www.maticevelehradska.cz

Křesťanští podnikatelé  
se budou učit štědrosti

Program zaměřený na diskuzi o biblických principech štědrosti 
chce všem zájemcům nabídnout sdružení křesťanských podni-
katelů Kompas. Čtyřiadvacetihodinové setkání v penzionu Tõde 
v centru Olomouce začne ve středu 20. února ve 13 hod.
Více informací: www.cestastedrosti.cz

AG v Kroměříži pořádá den otevřených dveří
Na den otevřených dveří, který se bude konat ve středu 6. úno-
ra od 13.30 do 18.00 hod., zve všechny zájemce Arcibiskupské 
gymnázium v Kroměříži.
Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži mohou studovat 
žáci, kteří ukončili 7. nebo 9. třídu základní školy. Škola posky-
tuje ubytování nejen dojíždějícím studentům gymnázia, ale také 
studentům ostatních středních škol v Kroměříži.

Únorový Nezbeda a Cvrček
V únorovém výtisku Nezbedy naleznou čtenáři mimo jiné dal-
ší pokračování z rubriky Hrdinové s velkým srdcem, ten příběh 
ženy, která zachránila svou matku před smrtí, komiks Statečná 
otrokyně z života křesťanské dívky Bladiny a úvodní díl seriálu 
Kluci z agentury DAH.
Únorový Cvrček učí děti, že kdo chce zažít něco hezkého, musí 
na to vynaložit i nějaké úsilí.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz

Arcidiecézní setkání katechetů
Srdečně zveme katechety a  všechny, kteří mají zájem, na  
ardiecézní setkání katechetů, které proběhne od 1. do 3. úno-
ra 2019 na Velehradě v poutním domě Stojanov. Téma setkání: 
Jak pomoci rodině?
Setkání začíná v  pátek mší svatou v  17 hod., po večeři bude 
následovat večer vděčnosti. V  sobotu dopoledne uslyšíme dvě 
přednášky, první od Mgr. Petra Dvořáka, Ph.D., na téma Ideo-
logie gender a po ní bude následovat přednáška manželů Marie 
a Martina Kvapilíkových, kteří budou mluvit o tom, jak pomo-
ci rodičům vychovávat své děti ve víře a ke zdravým vztahům. 
Odpoledne budou na programu dvě praktické přednášky, první 
od Ludmily Gregůrkové o vstupech do škol s etickou problema-
tikou, která nás má inspirovat k tomu, jak pracovat s těmito té-
maty pracovat také v hodinách náboženství, a druhá od manželů 
Fuskových o  přípravě a  realizaci víkendů pro rodiny s  dětmi.  
Nedělní dopoledne prožijeme s arcibiskupem Mons. Janem Graub-
nerem. Setkání bude zakončeno mší svatou a obědem ve 12 hod.
Přihlášky: e-mail: velehrad@stojanov.cz, tel. 572 571 420, 
www.katechetiolomouc.cz

Postní rekolekce
Téma: Vzestupy a pády na cestě víry; vede P. Libor Churý; Poutní 
dům Stojanov na Velehradě od pátku 22. března (mše svatá) do 
neděle 24. března (končí obědem)
Přihlášky:
e-mail: katecheti@arcibol.cz, www.katechetiolomouc.cz

CAMP pro katechety 2019
Téma: Bůh mezi námi; Újezd u  Uničova (středa 14. až sobota 
17. srpna)
Přihlášky:
e-mail: katecheti@arcibol.cz, www.katechetiolomouc.cz

Ordinária a žalmy v obnovené liturgii
(Vznik, historie, interpretace a nácvik ordinárií a žalmů z kan-
cionálu)
Diecézní setkání varhaníků, sbormistrů, vedoucích schól a všech 
zájemců o  liturgii a hudbu se koná v sobotu 16. března v aule 
CARITAS – VOŠs Olomouc, Křížkovského 6
Program:
 9.30 Jednota církve v jednotě liturgického zpěvu (Mons. Josef 

Hrdlička, emeritní pomocný biskup)
 9.50 Od gregoriánského chorálu po soudobá ordinária a žal-

my (Mag. art. mult. Ondřej Múčka, Musica sacra)
 10.10 Vzorová prezentace a  nácvik ordinárii a  žalmů I   

(představení publikací Bach-chorály, sbírka pohřebních  
zpěvů)

 11.15 Přestávka (nabídka ukázkového CD Výběr z  chorálové 
tvorby J. S. Bacha)

 11.45 Vzorová prezentace a nácvik ordinárii a žalmů II
 13.00 Diskuze a příprava na mši svatou
 14.00 Mše svatá v katedrále, celebruje Mons. Josef Hrdlička, 

emeritní biskup
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Svatý Hostýn v roce 2019

POUTĚ, EXERCICIE

Duchovní cvičení, semináře a relaxační 
pobyty na Svatém Hostýně v roce 2019

 8. – 10. 2. Víkendová duchovní obnova, vede Ing. Mgr. Václav 
Čáp; téma: Blízkost Boha v Písni písní

 19. – 23. 2. Ignaciánské exercicie vede P. František Lízna, SJ; 
téma: Poznat hloubku vlastního hříchu a  Božího 
milosrdenství

 17. – 22. 3. Duchovní cvičení pro kněze, vede P. Josef Čunek, SJ
 30. 4. – 4. 5. Ignaciánské exercicie vede P. František Lízna, SJ; 

téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
 17. – 19. 5. Víkendová duchovní obnova pro seniory
 2. – 7. 6. Duchovní obnova s  P. Jiřím Pleskačem (kněz ka-

tolické církve východního obřadu); téma: Vnitřní 
uzdravení

 9. – 14. 6. Relaxační pobyt pro seniory: společné setkání,  
výlety

 30. 7. – 3. 8. Ignaciánské duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek, SJ
 14. – 17. 8. Duchovní obnova, vede biskup Mons. Pavel Posád
 19. – 24. 8. Duchovní obnova pro mladé (15  až 40 let)  

s P. Jiřím Pleskačem (kněz katolické církve východ-
ního obřadu)

 1. – 6. 9. Relaxační pobyt pro seniory: společné setkání, vý-
lety

 22. – 24. 9. Duchovní pobyt – Senioři na Hostýně
 25. – 27. 10. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem (kněz katolic-

ké církve východního obřadu); téma: O mši svaté
 10. – 15. 11. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem (kněz kato-

lické církve východního obřadu); téma: Vnitřní 
uzdravení

 19. – 23. 11. Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ; 
téma: Pociťovat zranění srdce s  Ježíšem mučeným 
a trpícím

 29. – 1. 12. Duchovní obnova pro hasiče a  členy Matice sva-
tohostýnské, vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký (I. skupina)

 6. – 8. 12. Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýn-
ské, vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomo-
ucký (II. skupina)

 10. – 14. 12. Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ; 
téma: Pociťovat velikou radost s Ježíšem zmrtvých-
vstalým, kontemplace o lásce

Přihlášky a  bližší informace: osobně na recepci v  poutním 
domě č. 3, Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61 
Chvalčov, tel. 573 381 693, e-mail: matice@hostyn.cz

Přehled poutních slavností  
na Svatém Hostýně v roce 2019

 17. 3. Svatojosefská pouť mužů
 5. – 6. 4. Pěší pouť Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý Hostýn
 27. 4. Dvacátá šestá hasičská pouť
 1. 5. Čtrnáctá prvomájová pouť rodin
 5. 5. Dvanáctá pouť bohoslovců za povolání
  Valná hromada Matice svatohostýnské
  Pouť Klubu křesťanských žen
 8. 5. Druhá pouť Marys’Meals (proti hladu ve světě)
 12. 5. Sedmnáctá pouť podnikatelů
 19. 5. Sedmnáctá pouť včelařů
 1. 6. Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska
 8. 6. Devátá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
 9. 6. Druhá pouť krojovaných
 10. 6. Devatenáctá pouť píšících křesťanů
 15. 6. Šestá pouť autoveteránů
  Pátá pouť schól
 22. 6. Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na 

Svatý Hostýn
 22. 6. Desátá pouť zrakově postižených
  Pouť obce Jankovice
 25. 6. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení
 28. 6. Pouť členů Apoštolátu modlitby
 29. 6. Pouť dětí na začátku prázdnin
 30. 6. – 1. 7. Pěší pouť Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý Hostýn
 2. – 4. 7. Pěší pouť Svatý Hostýn – Štípa – Velehrad
 13. 7. Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
 4. 8. Sedmá pouť dechových hudeb
 10. 8. Druhá pouť kuchařů a cukrářů
 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie – titulární slavnost
 17. 8. Jedenáctá pouť pedagogů
 18. 8. Hlavní pouť
 25. 8. Tradiční orelská pouť
 31. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci 

prázdnin
 1. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
 7. 9. Dvacátá sedmá muklovská pouť
 14. 9. Dvacátá devátá františkánská pouť
 28. – 30. 9. Pěší pouť Velehrad – Svatý Hostýn
 6. 10. Růžencová pouť
 12. 10. První den dušičkové pouti
 13. 10. Druhý den dušičkové pouti
 19. 10. Dvacátá první svatohubertská pouť
 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku
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Centrum pro školy
informuje

EXERCICIE / CENTRUM PRO ŠKOLY

Ilustrace Vítězslav Koutník

Duchovní cvičení na Velehradě 2019
 25. – 27. 1. Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti 

církve v dospělosti, P. Vítězslav Řehulka
 8. – 10. 3. Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svato- 

antonínské, P. Lev Eliáš
 12. – 15. 3. Duchovní cvičení pro zaměstnance Charity, Mons. 

Bohumír Vitásek
 13. – 16. 3. Postní duchovní obnova pro všechny, P. Miloslav 

Kabrda, SDB
 18. – 20. 3. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty, Mons. 

Vojtěch Šíma
 22. – 24. 3. Rekolekce pro katechety a animátory farních spole-

čenství, P. Libor Churý
 25. – 27. 3. Postní duchovní obnova pro seniory Centrum pro 

rodinný život Olomouc
 29. – 31. 3. Duchovní cvičení pro kostelníky a  akolyty, P. Jan 

Szkandera
 5. – 7. 4. Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří  

pečují o kostel, Mons. Vojtěch Šíma
 11. 4. Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance 

Charity, Mons. Vojtěch Šíma
 10. – 12. 5. Duchovní obnova pro lektory a  všechny zájemce 

o Boží slovo v praktickém životě, P. Marián Pospěcha
 23. – 26. 5. Duchovní obnova pro všechny, P. Pavel Hof írek
 30. – 2. 6. Duchovní cvičení pro všechny Mons. Vojtěch Šíma
 3. – 6. 6. Duchovní obnova pro všechny (pořádá Česká  

republika pro Ježíše), P. Dušan Monček
 23. – 29. 6. Duchovní cvičení pro řeholní sestry, P. Adam Rucki
 21. – 25. 7. Duchovní cvičení pro všechny, Mons. Aleš Opatrný
 25. – 28. 7. Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky, Mons. 

Aleš Opatrný
 4. – 7. 8. Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety, P. Jan 

Gacík, SDB
 18. – 22. 8. Duchovní cvičení pro všechny, téma: Boží slovo 

v životě křesťana, Mons. Josef Žák
 25. – 30. 8. Duchovní cvičení pro vysokoškoláky, P. Michal  

Altrichter, SJ
 4. – 7. 9. Duchovní cvičení pro všechny, P. Miloslav Kabrda, 

SDB
 11. – 13. 10. Víkend pro seniory Centrum pro rodinný život 

Olomouc
 8. – 10. 11. Duchovní obnova pro všechny, P. Pavel Hof írek
 28. – 1. 12. Adventní duchovní cvičení, Mons. Vojtěch Šíma
 1. – 5. 12. Adventní duchovní cvičení, P. Antonín Dąbrowski, 

OFM

Bližší informace: Římskokatolická duchovní správa Stojanov, 
Salašská 62, 687 06 Velehrad, e-mail: velehrad@stojanov.cz, tel. 
572 571 420, 733 741 896, www.stojanov.cz

Semináře „Vstupy do škol 
s náboženskými tématy“

Rádi bychom vám nabídli některý ze seminářů, které máme 
zpracované v rámci cyklu Vstupy do škol s náboženskými tématy. 
Rádi za vámi přijedeme do děkanátu či farnosti a předáme vám 
vše, co k danému tématu máme. V nabídce na toto pololetí na-
bízíme:

• Kostel – význačná budova naší obce, města
• Poselství křesťanských Velikonoc
• Děti pomáhají dětem (program Papežských misijních děl)
• Bible – základ naší kultury
• Lidová tradice Dušiček a Halloweenu
• Svatý Václav a jeho přínos pro náš národ
• Ukázkové hodiny k Hodnotovému vzdělávání

Na setkání s  vámi se těší sestra Siarda Trochtová a  Hele-
na Polcrová, lektorky projektu Vstupy do škol s náboženskými  
tématy

Seminář Poselství 
křesťanských Velikonoc

Seminář s tímto názvem připravujeme pro všechny stávající 
i nové lektory, kteří se zapojují do projektu Vstupy do škol s ná-
boženskými tématy. Na programu bude úvodní program s  té-
matem Velikonoc, který obsahuje velikonoční příběh den po 
dni. V druhé části semináře pak nabídneme rozšiřující program 
s využitím hudebních ukázek. Na závěr představíme možnost, 
jak lze program realizovat v prostorách kostela.

Seminář se uskuteční v úterý 12. března v sále v sále kurie, 
Biskupské nám. 2, Olomouc v době od 15. 30 do 18 hod. Opa-
kovat jej budeme v  sobotu 16. března na faře v Luhačovicích 
(Pod Kamennou 1000) v době od 10 do 13 hod.

Zváni jsou nejen pedagogové, ale všichni zájemci z řad kně-
ží, katechetů, pastoračních asistentů a  dalších dobrovolníků, 
kteří mají zájem o šíření náboženských témat mezi dětmi.

Bližší informace a přihlášky: Helena Polcrová, e-mail:  
polcrova@arcibol.cz, tel. 587 405 255
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Samoty zasněžené v kopcích, ale 
i vydlážděné ulice města. Všude 
tam se v první půlce ledna ozý-
val zpěv: „My tři králové jdeme 
k vám…“ Všude tam přibylo na 
dveřích, brankách a vratech po-
žehnání K+M+B (Ať Kristus žeh-
ná tomu domu). Jak to vše mohli 
zvládnout Tři králové? Ve pro-
spěch lidí v nouzi, kteří si sami 
nemohou pomoci, letos vyrazili 
s pokladničkou malé děti, do-
spělí, pracovníci Charity, du-
chovní, ale i stařečci a stařenky. 
Bylo jich téměř 17 000. Tříkrálo-
vá sbírka spojuje…

Snímek Renata Holčáková

Snímek Ingrid Petřeková

CHARITA

Koledníci přicházejí k  lidem ve jmé-
nu potřebných. Nejde však jen o cinkání 
mincí a  šustění bankovek v  pokladnič-
kách. I Tři králové lidem něco dávají. Při-
cházejí s požehnáním, se zpěvem, někteří 
hrají na hudební nástroje, jiné doprovází 
opravdový koník, další se převlečou za 
velblouda…

„Maminka jedné naší tříkrálové sku-
pinky každý rok vyrábí pro ty lidi, které 

Tři králové zdolávali horský hřeben u Nového Hrozenkova a Javorníku

Koleda rozradostnila i Velké Karlovice

Tříkrálová sbírka: radost, požehnání  
na schránkách a pomoc osamělým  

i lidem v nouzi

děti navštíví, dárečky. V  předchozích le-
tech tak dostali srdíčka nebo i andělíčky, 
letos plastickou korálkovou kouli jako pří-
věšek na klíče. Vyrobit zhruba padesátku 
klíčenek muselo dát velkou práci,“ říká ko-
ordinátorka Tříkrálové sbírky ze Svitavska 
Miriam Holubcová.

Radost nemají jen lidé, kteří otevřou 
koledníkům své dveře, ale i  koledníci 
sami. V lednových dnech je hřeje u srdce 

dobrý pocit, že pomáhají druhým, a větši-
nou je lidé v domácnostech vítají.

„Letos jim lidé dávali spoustu slad-
kostí a cukrovinek. Bonbony dětem udě-
laly radost, zřejmě nám tak koledníků na 
příště ještě přibude,“ usmívá se Vladimíra 
Procházková, která má na starosti sbírku 
na Bystřicku pod Hostýnem.

Od malička koledují Kryštof, Lukáš 
a Vojta z Uherského Hradiště. Všichni tři 
ve vyšívaných pláštích. „Já chodím kole-
dovat od dvou let, takže letos to bylo už 
deset let,“ upřesňuje jeden z nich. Koledují 
proto, že tak pomáhají druhým a je u toho 
zábava. Poradí si i  s  nečekanými nástra-
hami. Třeba v  momentě, kdy se jim ne-
daří napsat křídou požehnání. To se stá-
vá například, když koledníci zaklepou na 
bílé dveře. „Pro tyto případy máme ještě 
samolepky, ale i ty někdy dojdou. Tak po-
píšeme třeba práh u dveří nebo poštovní 
schránku,“ prozrazují malí králové.

Bludov – 80x zazpívaná koleda,  
v nohách 8 km

Snad nejvíc tříkrálových koledníků le-
tos křižovalo Bludov na Šumpersku. „Bylo 
nás skoro čtyřicet, ve dvanácti skupinách. 
Procházeli jsme mou nejmilejší část – 
křivolaké uličky nedávající smysl, staré 
statky, chaloupky a do toho lidé, které rád 
vídám a snad i oni mě... Téměř 8 km, 4 ho-
diny, skoro osmdesátkrát zazpíváno My 
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Snímky Pavel Langer

CHARITA

Rozzářené oči, úsměvy, někde i zpěv. „Duže djakuju,“ volaly děti z rodin v nouzi či 
sirotčinců na Ukrajině. Mnohé doma nemají tekoucí vodu ani teplo, jiné by bez pomoci 
druhých neměli ani teplý oběd a další mají za sebou traumatizující zážitky z minulosti. 
V první polovině ledna, o ukrajinských Vánocích, na to vše na chvíli zapomněly. Díky 
českým dárcům. Vánoční balíčky jim osobně předali pracovníci Arcidiecézní charity 
Olomouc. Zavítali do jídelny fondu Děti v nouzi v Lopatyně, dárky rozdávali i nemoc-
ným dětem v jejich rodinách nebo v nemocnici. Balíčky dělaly radost také v Kolomyji, 
Ternopil či v chudých rodinách a dětském domově pro chlapce v Bortnykách. Charita 
děkuje dárcům za jejich štědrost. Letos potěšili víc než 400 dětí.

 Karolína Opatřilová

Ukrajinské děti vzkazují  
„Děkujeme“. Vánoční balíček 

jich dostalo víc než 400

tři králové a slovem a křídou požehnáno 
domácnostem – Christus Mansionem Be-
nedicat 2019. Spousta srdečných přání a 
úsměvů. Byl to krásný den,“ líčí své dojmy 
skaut Stanislav.

I letos Tříkrálová sbírka dokazuje, 
že lidé myslí na druhé, že chtějí pomoci. 
Přestože v době redakční uzávěrky ještě 
nebyly sečteny poslední kasičky, výtě-
žek již v  olomoucké arcidiecézi dosáhl 
k  rekordní částce necelých 30 milionů 
korun. 

Peníze pomohou rodině,  
které vyhořel dům

Peníze ze sbírky pomohou jednotliv-
cům a  rodinám v  krizi. Charita Konice 
například finančně podpoří rodinu ze 
Šubířova, které na Silvestra vyhořel dům. 
„Oheň zničil střechu rodinného domu 
a  hospodářská stavení. Peníze částečně 
uhradí rekonstrukci,“ přibližuje ředitel 
Charity Konice Marek Navrátil s  tím, že 
rodina nyní přebývá v  náhradním byd-
lení, které zajistila obec. Dále peníze ze 
sbírky v  olomoucké arcidiecézi podpoří 
sociální bydlení, lidi bez domova, nej-
různější sociální a zdravotní služby Cha-
rity i  domácí hospicovou péči, kterou 
Charita už dvacet let poskytuje. V  ně-
kterých koutech olomoucké arcidiecéze 
navíc tuto službu ještě zavede, například 
v Bystřici pod Hostýnem a jejích okolních  
obcích.

Za osamělé…
Peníze podpoří také osamělé seniory, 

pacienty léčebny dlouhodobě nemocných 
či osamělé hendikepované a  děti vylou-
čené ze společnosti. „Naši dobrovolníci 
chodí za těmito lidmi si popovídat, zahrát 
si s nimi karty, předčítat jim nebo je be-
rou i na procházku, děti doučují, dělají jim 
kamarády a podobně. Pro spoustu lidí je 
právě tohle důležitější než cokoli jiného. 
Mnohdy nám jejich příbuzní telefonují, 
že potřebují, aby s nimi jen někdo pobyl,“ 
přiblížila ředitelka Charity Moravská Tře-
bová Ludmila Dostálová.

Více o využití sbírky se dozvíte  
na www.trikralovasbirka.cz

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří 
přispěli do Tříkrálové sbírky a pomohli 
tak zlepšit život lidem v nouzi, nemoc-
ným či osamělým… Děkujeme i  všem 
těm, kteří oblékli pláštíky a  korunky 
a vyrazili ve jménu potřebných koledo-
vat…

 Karolína Opatřilová
Arcidiecézní charita Olomouc
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povídání, hraní, zpívání, tančení, cvičení, malování a všelikého tvoření se snažíme dětem 
zprostředkovat Boží lásku k nám. Důležité místo má u nás modlitba v kroužku i před 
jídlem. Prožíváme pěkné chvíle, když se děti modlí za své rodiče a kamarády. Upřímné 
přímluvné modlitby dětí bývají přece ty nejúčinnější.

Jsme rádi, že se nám také daří vzájemná spolupráce s církevní školou Salvátor. Účast-
níme se společných akcí, mší svatých a navzájem se navštěvujeme. Pravidelně v úterý 
čtou školáci našim dětem před odpoledním spaním pohádky a  již dvakrát nám přišli 
také předvést své divadelní představení. Třeba se nám splní i další sen a budeme mít 
k sobě ještě blíž. To kdyby se podařilo přestěhovat celou církevní školu za námi do velké 
budovy, ve které kromě naší farní školky Rybičky už nikdo další není. Po 25 letech exi-
stence této školy by si určitě žáci i jejich učitelé zasloužili vhodnější místo k výuce, než 
jakým je půdní nástavba jiné základní školy.  Eliška Štefková

za pečovatelky Farní školky Rybičky

Duchovní propojení Arcibiskupského gymnázia  
a kroměřížských klášterů

V říjnu minulého roku začala příprava na svátost biřmování pro další skupinu stu-
dentů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Po absolvování úvodního víkendu v Raj-
nochovicích se biřmovanci pravidelně setkávají na společných katechezích školního 
kaplana P. Petra Káni a následně sdílí své duchovní zkušenosti v malých skupinkách.

Součástí každoroční přípravy jsou také návštěvy kroměřížských klášterů. V před-
vánočním období biřmovanci navštěvují pacienty Nemocnice Milosrdných sester sv. 
Vincence de Paul 
a  potěší je zpěvem 
koled a  společnou 
modlitbou. V  kláš-
terní kapli se setkají 
s  řeholními sestra-
mi, které si vylosují 
konkrétní studenty 
a během celé přípra-
vy je podporují svý-
mi modlitbami.

Na začátku led-
na proběhlo další 
setkání biřmovanců 
tentokrát s Milosrd-
nými sestrami svatého Kříže na Koperníkově ulici. V úvodu se všichni přítomní spojili 
v modlitbě při krátké adoraci a poté se řeholním sestrám představilo všech 35 biřmo-
vanců. Řeholní sestry si opět vylosovaly konkrétní studenty a využily možnosti krátce 
se seznámit.

Biřmovanci si velmi váží duchovní podpory řeholních sester prostřednictvím mod-
litby, ale také osobních setkání a rozhovorů.  Ing. Marie Kvapilíková

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Poděkování
Bůh využívá různé způsoby, aby se k nám přiblížil. Jednou je to skrze životní udá-

losti nebo skrze druhého člověka či myšlenku z dobré knihy nebo filmu. Jednou z těch 
možností, kdy můžeme zažít Boží dotek, jsou i lidové misie. Rok 2018 byl požehnaným 
časem, a proto bych chtěl ještě nyní na začátku roku poděkovat Pánu Bohu za milosti, 
které nám dával během konání lidových misií. Chtěl bych poděkovat všem pánům fará-
řům farností, kde jsme konali lidové misie (Březová u Uherského Brodu, Pitín, Poštorná 
u Břeclavi, Nová Paka, Zdounky) a duchovní obnovy (Bystré v Orlických horách a Pole-
šovice), ale i farníkům za jejich přijetí a za jejich otevřenost a svědectví o tom, jak v jejich 
životech koná Bůh. Zároveň vás prosíme o modlitbu pro letošní rok a pro požehnání 
našich aktivit. Letos nás čekají lidové misie ve farnostech (Střelice u Brna, Ostrava-Stará 
Bělá, Bzenec, Vlachovice, Uherský Brod, Šumice) a obnovy ve farnostech, ve kterých 
jsme v roce 2018 konali lidové misie.   P. Ján Jakubovič, CM, (Loštice)

 a členové misijního týmu

Farní školka Rybičky – 
nová dětská skupina  

ve Valašském Meziříčí
V  září  2018 byl ve Valašském Mezi-

říčí zahájen provoz nové dětské skupiny, 
jejímž zřizovatelem je Římskokatolická 
farnost Valašské Meziříčí. Otci Pavlovi 
a mnohým z nás se plní sen mít v našem 
městě vedle církevní školy Salvátor také 
církevní předškolní zařízení. Farní škol-
ka Rybičky se nachází v  centru města, 
na ulici Komenského 2. Abychom dodr-
želi přísné hygienické i požární předpisy, 
bylo potřeba prostory v budově bývalého 
stavebního učiliště zcela zrekonstruo-
vat. Díky obětavým farníkům se podařilo 
všechny potřebné legislativní záležitosti 
i  stavební práce zvládnout za pouhé tři 
měsíce. Část nákladů na vybudování a sa-
motný provoz jsou hrazeny z  dotačního 
programu MPSV z Evropského sociálního 
fondu. Rodiče se podílejí na provozních 
nákladech platbou školného 500 Kč za 
měsíc a stravného ve výši 50 Kč denně.

Denní kapacita naší školky je 20 dětí 
od tří let do zahájení povinné školní do-
cházky, o které se starají čtyři kvalifikova-
né pečovatelky. Rodiče mohou přivádět 
své děti do školky každý pracovní den 
nebo jen některé dny v  týdnu. O  jedno 
místo se tak může dělit i  více dětí. Dět-
skou skupinu mohou využívat celoročně 
i v době letních prázdnin. Také rozšířenou 
provozní dobou od 6.30 do 17 hod. chce-
me vycházet vstříc individuálním potře-
bám rodičů.

Život v naší farní školce pulzuje již pátý 
měsíc a podle dětí i jejich rodičů si troufám 
říci, že se nám s  pomocí Boží daří napl-
ňovat naše představy o příjemném a bez-
pečném místě pro naše malé děti. Kromě  
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Ze života našich bohoslovců
Přijali jsme odpovědnost

O víkendu od 30. listopadu do 2. pro-
since  2018 se uskutečnila již tradiční 
adventní duchovní obnova pro muže 
s názvem VIR. Touto duchovní obnovou 
provázel P. Pavel Martinka, který působí 
ve farnostech Želechovice nad Dřevnicí 
a  v  Provodově. Tento čas s  námi prožilo 
celkem 35 účastníků v  tichu, modlitbě 
a  přípravě na svátek Narození našeho 
Spasitele. Tématem obnovy a  ústředním 
motivem přednášek bylo přijetí odpo-
vědnosti za svůj život. Sobotní dopole-
dne jsme prožili v kapli, kde zazněly dvě 
přednášky. Po obědě byla možnost mod-
litby růžence, která se uskutečnila v  pěti 
kostelích. Večer jsme prožili v  modlitbě 
adorace s  možností přímluvné modlitby. 
Nedělní ranní program jsme začali ne-

Šest nových akolytů

tradiční modlitbou v přítmí, při níž jsme 
měli v rukou rozžaté svíce, které byly roz-
žaty od adventního věnce. Modlili jsme 
se při tom, aby toto světlo rozžatých svící 
nehořelo pouze vnějškově, ale aby Kristo-
vo světlo zapalovalo i  naše srdce a  srdce 

druhých. Věřím, že po mši svaté, obědě 
a  dobré kávě účastníci VIRu odjeli do 
svých domovů obohaceni a stanou se pro 
druhé obohacením.  Lukáš Gelnar

 bohoslovec 4. ročníku

V  neděli 9.  prosince  2018 při mši 
svaté v  kněžském semináři udělil brněn-
ský biskup Mons. Vojtěch Cikrle službu 
akolyty šesti bohoslovcům: Jiřímu Dyč-
kovi, Janu Pavlíčkovi a  Milanu Werlovi 
z brněnské diecéze a dále Pavlu Fialovi, 
Lukáši Gelnarovi a Dominiku Kovářovi 
z  olomoucké arcidiecéze. Otec biskup 
v  promluvě mimo jiné zmínil, že přijetí 
této služby se dá přirovnat k dosažení jed-
noho ze základních táborů při stoupání 
na vrchol vysoké hory. Touto horou však 
není kněžství, ale život s Kristem. Přitom 
s Kristem se samozřejmě setkáváme i na 

základních táborech. Postupně se učíme 
být s ním ve stále užším spojení. S tímto 
úzce souvisí také povolání každého člo-
věka ke svatosti, o  kterém hovořil otec 
biskup Pavel Posád při krátké duchovní 
obnově bohoslovců předcházející této 
slavnosti. Řekl mimo jiné, že svatost je 
pravým smyslem našeho života, že opa-
kem je spokojit se s průměrným životem.

Bohoslovci, kteří obdrželi službu ako-
lyty, mohou např. podávat eucharistii při 
mši svaté nebo ji nosit nemocným či vy-
stavit k adoraci. Nemohou jí však žehnat. 
K tomu je potřeba alespoň jáhenské svě-

cení. Pamatujme, prosím, na tyto boho-
slovce v modlitbách, aby vytrvali nejen na 
cestě k jáhenskému a kněžskému svěcení, 
ale hlavně aby žili dobrý život s Kristem.

 Milan Werl
bohoslovec 4. ročníku

Snímek Lukáš Gelnar

Snímek Václav Slivka
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ÚNOR 2019
2. 2. sobota
 9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

mše svatá  pro setkání řeholníků a  řeholnic olomoucké 
arcidiecéze • arcibiskup Jan Graubner a biskup Antonín 
Basler

 10.00 hod. • Šternberk – Hromniční pouť matek • biskup 
Josef Nuzík

3. 2. neděle
 8.30 hod. • Velehrad – Stojanov – arcidiecézní setkání ka-

techetů • arcibiskup Jan Graubner
 10.30 hod. • Cholina – mše svatá k 10. výročí návratu mi-

lostné sochy Panny Marie do Choliny • biskup Antonín 
Basler

5. 2. úterý
 15.30 hod. • Zlín – Krajská nemocnice Tomáše Bati – mše 

svatá • arcibiskup Jan Graubner
6. 2. středa
 8.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

fakultní rekolekce • arcibiskup Jan Graubner
11. 2. pondělí
 16.45 hod. • Olomouc – Klášterní Hradisko – mše svatá pro 

pacienty a personál vojenské nemocnice v rámci Světové-
ho dně nemocných • biskup Josef Nuzík

 18.00 hod. • Strážnice – Panna Maria – pouť nemocných 
k Panně Marii Strážnické • biskup Antonín Basler

Uzavřeno k 23. 1. 2019
Změna programu vyhrazena

13. 2. středa až 14. 2. čtvrtek
 Čenstochová (Polsko) – Sympozium: Svatí Cyril a Meto-

děj – patroni Evropy – vize sv. Jana Pavla II. • arcibiskup 
Jan Graubner

17. 2. neděle
 10.00 hod. • Velehrad – mše svatá  k  1150. výročí úmrtí 

sv. Cyrila a valná hromada Matice velehradské • arcibis-
kup Jan Graubner

 10.00 hod. • Brodek u  Prostějova – biřmování • biskup  
Josef Nuzík

20. 2. středa
 18.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá pro lékaře 

a zdravotníky • biskup Josef Nuzík
20. 2. středa až 22. 2. pátek
 Máriabesnyö (Maďarsko) – Kongres biskupů střední a vý-

chodní Evropy • arcibiskup Jan Graubner a biskup Anto-
nín Basler

25. 2. pondělí až 27. 2. středa
 Velehrad – setkání kněží a  jáhnů moravské církevní pro-

vincie • arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler  
a biskup Josef Nuzík

26. 2. úterý
 Praha – Stálá rada České biskupské konference • arcibiskup 

Jan Graubner

Snímek Leoš Hrdlička


