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Zahájili jsme Rok sv. Cyrila
U příležitosti významného výročí smrti sv. Cyrila
sloužil v neděli 17. února 2019 v bazilice sv. Cyrila
a Metoděje na Velehradě slavnou mši svatou olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
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PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA

Postní pastýřský list olomouckého arcibiskupa
Drazí bratři a sestry,
milost našeho Pána Ježíše Krista ať je
s vámi se všemi!
Na začátku postní doby, v níž se máme
pokusit o nápravu k lepšímu, si připomeňme, že Pán Ježíš nezaložil jednotlivé křesťany, ale církev jako společenství.
To je důležité si uvědomit v době, kdy zakoušíme v církvi krizi charakterizovanou
nejen úbytkem věřících v řadě kostelů, vymíráním národů s křesťanskou kulturou,
či morálními skandály. Současní papežové
nám to často připomínají. Papež Benedikt
řekl: Bůh si nepřál posvětit a spasit lidi
jednotlivě, s vyloučením jakéhokoliv vzájemného vztahu, nýbrž chtěl z nich vytvořit lid, který by ho vpravdě uznával a věrně mu sloužil. (Benedikt XVI., v homilii
při uvedení do úřadu papeže 24. 4. 2005)
Nebo papež František: V dějinách
spásy zachránil Bůh lid. Bez příslušnosti
k lidu neexistuje úplná identita. Nikdo se
proto nespasí sám jako oddělený jedinec.
Bůh nás k sobě přitahuje s ohledem na
celkový rámec vztahů, které se utvářejí
ve společnosti lidí: Bůh chce vstoupit do
společenské dynamiky, do dynamiky lidu.
(Papež František, Gaudete et exultate, 6)
Copak nežili křesťané už v době apoštolské ve společenství, kdy všichni, kdo
přijali víru, drželi pevně pohromadě
a měli všechno společné? Prodávali všechen svůj majetek a dělili ho mezi všechny,
jak kdo potřeboval. Každý den zůstávali
v chrámě, po domech lámali chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce,
chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě.
A Pán rozmnožoval den co den počet povolaných ke spáse a církvi. (Srov. Sk 2,44–47)
To jsem si uvědomil při listopadové návštěvě Iráku, kde jsem se uprostřed
poválečného utrpení setkal s živým společenstvím křesťanů. Když uvažují o navrácení z utečeneckých táborů do svých
domovů, mají jedinou otázku: Funguje
tam kostel? Pokud ne, tak se nestěhují.
Viděl jsem kostel velmi poškozený, ještě hrozně černý od požáru, ale denně se
v něm už slavila mše svatá a dle svědectví
kněze byl vždy plný. Ten kostel je místem, z něhož vychází obnova života celého města. Bylo to vidět i večer na ulici.
Nikdo se neuzavírá, všichni jsou večer
společně venku. Proto si taky věří, vzájemně se povzbuzují a pomáhají si. Po staletí žijí tito křesťané v muslimském moři,
ale ne rozptýlení, nýbrž ve společenstvích
křesťanských obcí či městských čtvrtí.
Vzpomněl jsem si na návštěvu Bangladéše před několika lety. Uprostřed více

S obdivem jsme za komunismu četli pastýřský list biskupa Joachima Wankeho
z východoněmeckého Erfurtu, který měl
odvahu žádat své věřící rozptýlené mezi
nevěřícími, aby v zájmu uchování víry
všechno opustili a přesídlili do takových
míst, kde mohou žít ve společenství živé
církve. Jinak nezůstanou křesťany, protože křesťanství se žije ve společenství, jak
ukazuje zkušenost prvotní církve. Křesťané v Asii nám to potvrzují svou zkušeností
z historie i současnosti.

Snímek František Ingr / Člověk a víra

než 160 milionů muslimů žije 350 tisíc
křesťanů. Nemíchají se, ale mají křesťanské obce, protože chtějí mít blízko do kostela, a děti mohou chodit jen do křesťanských škol, protože ve státních by z nich
udělali muslimy. Mezináboženské vztahy
jsou však většinou dobré. Na středních
a vysokých katolických školách studuje
mnoho muslimů, protože jsou to nejlepší
školy. Byli jsme tehdy na návštěvě i v muslimské rodině. Přesto nejsou křesťané
úplně rovnoprávní. Musí však být dobrými řemeslníky či odborníky, aby je druzí
uznávali a potřebovali.
V Evropě se zdůrazňuje více osobní
svoboda než společenství, promíchání
kultur i náboženství. Ve městech se necítí
potřeba patřit do nějaké farnosti, protože
svobodný občan si zajde pokaždé do jiného kostela, jak se mu to hodí. Myslí si, že
společenství nepotřebuje a pak se diví, že
trpí samotou a dětem už víru předat nedovede. Vidíme, jak u nás věřících ubývá,
jak církev v Evropě vymírá a křesťanská
kultura se vytrácí, protože jednotliví křesťané bez živého společenství církve se nakonec přizpůsobí nevěřícímu prostředí.
Při tom máme ještě odvahu poučovat lidi
potřebující naši pomoc, že by to měli dělat
jako my. Někteří Evropané dokonce chtějí
humanitární pomoc podmiňovat přijetím demokracie a sekularizace. Jako bychom zapomněli na Evropské zkušenosti.

Kéž bychom našli tolik pokory, abychom jejich zkušenost nejen respektovali
při nabízení pomoci, ale také se od nich
i poučili. Kéž tuto moudrost najdou rodiče, kteří posílají své děti do světa, a pomohou jim najít křesťanské společenství. Kéž
tuto moudrost najdou mladí lidé, kteří se
chtějí kvůli studiu či práci usadit v jiném
prostředí. Kéž ji najdou křesťané ve městech a pevně se zapojí do farního společenství, které si vyberou. Farnost však
neslaví jen bohoslužby, ale také se sděluje,
pomáhá si, žije spolu, takže se v ní nikdo
necítí ztracený či opuštěný. Místní církev
je rodina spojená láskou Ducha Svatého.
V ní mají místo všichni, kteří otevřou svá
srdce Boží lásce a nechtějí jen brát, ale
i dávat. Jen tak může být farnost tajemným tělem Kristovým, viditelným a působivým znamením Boží přítomnosti ve
světě. Jen uprostřed takového společenství se mohou lidé včetně nevěřících setkávat s živým Kristem a být jím oslovení.
Jen v takovém prostředí mohou dozrávat
opravdoví křesťané, kteří se nebojí jinakosti druhých a umějí s nimi žít, aniž by
ztratili svou identitu.
Postní doba, do níž vstupujeme, je
vhodným časem pro potřebné změny.
Hledejme upřímně, třeba i v modlitbě
a postu, co od nás Pán žádá, abychom
přispěli k oživení církve u nás. Najděme
cestu do konkrétního společenství farnosti a v duchu služby se aktivně zapojme
do jeho života, bez ohledu na věk. Mějme
otevřené oči, abychom viděli, kdo kolem
nás potřebuje nějakou pomoc, či jen čas
k naslouchání. Nabídněme spolupráci
kněžím a členům farních rad, kteří jsou
zástupci farníků, abychom na cestě k Velikonocům společně udělali krok k oživení
farní rodiny. Jen živé společenství obstojí
a taky poroste. Jen živé společenství bude
mít právo na svého kněze. Záleží na každém z nás, drazí přátelé. Neváhejme, Velikonoce budou brzy.
K obrácení, které přispěje k oživení
církve, každému z vás ze srdce žehná
 arcibiskup Jan
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ROK SV. CYRILA

Z AH ÁJILI JSME R OK S V. C YRIL A
Liturgickou a akademickou oslavou byl
14. února 2019 zahájen jubilejní rok k 1150.
výročí úmrtí sv. Cyrila. Při této příležitosti
v olomoucké katedrále sv. Václava sloužil
mši svatou ke cti sv. Cyrila a Metoděje olomoucký pomocný biskup Antonín Basler.
Po bohoslužbě v sakristii olomoucké katedrály proběhlo akademické kolokvium
na téma „Sv. Cyril jako překladatel“, při
němž hovořil Mons. profesor Ladislav Tichý.
O „Cyrilometodějských jubilejích“ mluvila
Dr. Jitka Jonová.
Snímek František Ingr / Člověk a víra

Nová ročenka
Matice velehradské

Již podvanácté od svého založení
v roce 2007 vydala Matice Velehradská
svoji ročenku, ve které podává zprávu
o své činnosti v roce 2018.

Svatí Cyril a Metoděj se vracejí do Polska

Hnutí Europa Christi, které se snaží vnést evangelium znovu do veřejného života,
pořádalo třetí mezinárodní kongres, tentokrát v Čenstochové (ve dnech 13 a 14. února 2019). Bylo pro mne překvapením, jak velký ohlas mělo sympozium, při němž zaznělo:
Sv. Cyril a Metoděj se dnes vracejí do Polska, které se v 19. století k cyrilometodějským
oslavám nepřidalo, protože tehdy byli pod Ruskou nadvládou a Rusové se k mileniovým
oslavám aktivně přidali.
Dnes se velmi pozitivně vyjádřili všichni významní politici, zapojilo se šest národů, byly přítomné čtyři univerzity a pošta vydala zvláštní známku. Já jsem měl tu čest
pronést kázání. Mluvil jsem o nové evangelizaci v duchu sv. Jana Pavla II. Pravdivě ctít
apoštoly Slovanů znamená pokračovat v jejich díle, přinášet evangelium, vnášet Boha do
dnešní společnosti. Hnutí připravuje cyrilometodějská sympozia na Velehradě, v Nitře,
ve Lvově i v Maďarsku.		
 arcibiskup Jan Graubner

Valná hromada Matice velehradské

U příležitosti významného výročí smrti sv. Cyrila sloužil v neděli 17. února 2019
v bazilice sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě slavnou mši svatou olomoucký arcibiskup
Jan Graubner.

Osmdesátistránkový sborník je rozdělen na pět částí. V první je hodnocení
uplynulého roku s výhledem na rok 2019.
Druhá část ročenky se zabývá aktuálním
dění na Velehradě, třetí je věnována historii (Současný archeologický výzkum na
Velehradě v roce 2018; Poutní rok 1969;
Velehradské řeckokatolické inkognito).
Další dvě části mají názvy: Duchovní život, jednota křesťanů a Poutnictví, mezi
nimiž je homilie olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, kterou pronesl při
Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě 5. července 2018.
Ročenku je možné stáhnout:
www.maticevelehradska.cz  Pavel Skála

Snímek František Ingr / Člověk a víra

Odpoledne se pak konala tradiční valná hromada Matice velehradské, která byla po
třech letech volební. Nový předseda a místopředseda Matice velehradské budou zvoleni
na výborové schůzi v březnu.		
 (ps)

Bohoslužby v Římě

U příležitosti společné cesty předsedů poslaneckých sněmoven českého a slovenského parlamentu na česko-slovenskou připomínku 1150 let od smrti sv. Cyrila v Římě (21.
a 22. března 2019) byla ustanovena i delegace za Českou biskupskou konferenci: řeckokatolický biskup Ladislav Hučko z Prahy a pomocný biskup olomoucký Antonín Basler.
Hlavními body programu bude bohoslužba v bazilice sv. Klimenta v Římě spojená
s pietním1 aktem u hrobu sv. Cyrila, soukromá audience u papeže Františka a také oslava 95. narozenin slovenského kuriálního kardinála Jozefa Tomka.
 (jpa)
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SP OLE Č NÁ C E STA K OŽ IVE N Í C ÍRKVE (X II.)
Ohledně kněží zaznělo na plénu farních rad mnoho přání. Chcete kněze
svaté, akční, kteří by se často nestěhovali, žili ve společenství kněží se
sdílením a povzbuzením, aby se předcházelo syndromu vyhoření, aby je
bylo ve farnosti více vidět a zapojovali se do kulturního a sportovního života v obci, aby byli schopni spolupracovat přes hranice farnosti. Chcete
reorganizovat službu kněží, aby nebyli tak vytížení bohoslužbami a technickými a organizačními záležitostmi a tím měli více času a sil na osobní
kontakt s lidmi. Na biskupství bychom měli rozlišovat a znát schopnosti a charismata jednotlivých kněží a podle toho jim svěřovat konkrétní
farnosti, poslání a úkoly. Nepožadovat a neočekávat od všech všechno.
Žádáte pozitivní vnímání farností ze strany Arcibiskupství a pečlivé zvažování změn v obsazování farností kněžími. Kdo se stará o kněze a jak?
Proč nejsou mladší trvalí jáhni a pozdní povolání ke kněžství?
Rád s vámi souhlasím. I já mám vysoké cíle a rád bych poslal do všech farností ideální kněze, ale jako realista musím vycházet ze skutečnosti. Kněží je v diecézi přesně tolik,
kolik je, a jsou takoví, jací jsou. Někteří jsou akční, někteří umí skvěle spolupracovat,
někteří jsou sportovci a organizátoři, někteří i svatí. Všichni všechno ale neumí. Právě to
je někdy důvodem kněžského stěhování. Přiznám, že mám radost, když mi kněz řekne:
Už jsem ve farnosti všechno opravil a teď je tu třeba pracovat s mládeží. To já neumím.
Pošli mě tam, kde je třeba opravovat a sem dej mladšího. Někdy je to zase opačně. Umí
to s dětmi, ale na velké opravy si netroufá. Jindy přeložení chrání před zmíněným syndromem vyhoření či unavenou ospalostí. Potřeba začít znovu probudí nový elán. Vzpomínám na kněze, který už v sedmdesáti na velkou farnost nestačil a byl mrzutý. Někteří
lidé se na mě zlobili, že jsem ho v tomto věku ještě přeložil. Ale já jsem žasl, jak v menší
farnosti zase ožil. A stěhování je někdy i věcí spravedlnosti. Nebylo by přece spravedlivé
nechat jednoho kněze celý život v živé farnosti a jiného celý život v pastoračně těžkém
terénu.
Do stěhování zasahují i neplánované nemoci či úmrtí. V takovém případě se hledá,
kdo na jeho místo. A protože náhradníci nesedí připravení jako hráči na lavici střídačů,
musí se často hýbat kněží víc a někdy dojde i k tomu, že některá z farností už svého
kněze mít nebude.
Jak je to s další formací? Kněží prvních pět let po vysvěcení jezdí na pravidelná formační setkání. Po pěti letech mohou skládat farářské zkoušky. Jednou za měsíc mají
všichni kněží společné setkání s děkanem, kde je část programu duchovní, část teologická a část pracovní. Dvakrát v roce přijíždějí na kněžský den s odbornými přednáškami
a jednou v roce na společnou pouť kněží za vlastní posvěcení. Aspoň každý druhý rok
mají být na duchovních cvičeních. Mají k dispozici jednoho kněze jako duchovního poradce a vůdce. Jednou za rok mají vizitaci, tedy pracovní návštěvu děkana. Děkana vizituje generální vikář. Občas se mluví o týmových farách, kde vedou kněží společný život
a starají se společně o více farností. V praxi máme pár týmů spíše řeholních kněží. Tým
se nedá nařídit, ale když se kněží domluví, mohou o to požádat.
Kromě toho mají někteří kněží svá kněžská společenství budovaná na bázi přátelství,
spolužáků z ročníku, nebo různých církevních hnutí a spiritualit.
Navrhujete ulehčit kněžím v oblasti technické, aby se mohli více věnovat lidem. Pro
každý děkanát je už několik let na plný úvazek určený technik a účetní. Ti hodně pomohou, ale nenahradí aktivitu farníků. Znám kněze, kteří uklízejí kostel, vyměňují žárovky,
vedou ministranty, nacvičují schóly a dokonce perou nejen své, ale i kostelní prádlo
a vaří ne proto, že je to baví, ale protože se ve farnosti nikdo nenabídne. Taková reforma
nemusí čekat na žádné směrnice. Stačí začít. Navíc je pro kněze důležité, když se mohou
cítit přijatí, když se pro ně farnost stane domovem. Nestačí pěkné přijetí v jedné rodině.
Důležité je společenství.

Snímek Leoš Hrdlička

Proč je málo nových trvalých jáhnů
a kněžských povolání? Povolání je milost,
o kterou bychom měli více prosit. Ale je
to taky věcí výchovy v rodinách, příkladu kněžského života a v neposlední řadě
i atmosféry ve farnostech. Mám naději,
když slyším o mladých rodinách, které
jsou ochotné mít více dětí a při tom říkat
Bohu, jestli bude chtít některé z nich povolat ke své službě, že budou rádi. Proto
se snaží děti dobře vychovat. Vidím, že
povolání se rodí tam, kde je farnost živou
rodinou s dobrými vztahy, radostnou spoluprací a s duchem oběti a služby, bez něhož si neumím dobrého kněze představit.
Nebo myslíte, že zdravý mladík zatouží
po životě obětavce, o něhož nikdo nebude stát a mnohými bude kritizován? Podobné je to s ženatými jáhny. I těm hodně pomáhá podpora rodiny a farní obce.
Kandidáti mají mít aspoň 35 let a nejméně 5 let po svatbě, projít dálkovou formací
a teologickým studiem. Jen v některých
větších farnostech mohou dělat službu na
plný úvazek. Ve všech farnostech mohou
dělat jáhenskou službu při svém zaměstnání. Rád bych k této službě věřící muže
povzbudil. Stejně tak prosím všechny věřící o vytváření takového společenství ve
farnostech, abychom se i přes nejrůznější
problémy mohli cítit jako v dobré rodině.
 arcibiskup Jan Graubner
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A K T UA L I T Y
Zřízení Centra
pro pastoraci nemocných

K 1. 2. 2019 zřídil arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner Centrum
pro pastoraci nemocných.
V rozhodnutí o jeho zřízení píše, že tak
rozhodl proto, že pastorace nemocných
se v olomoucké arcidiecézi rozvinula na
diecézní úrovni natolik, že každá nemocnice a nejeden sociální ústav má nemocničního kaplana a přibývá dobrovolníků,
které je třeba vést, a biskupský delegát pro
pastoraci nemocných potřebuje spolupracovníky na centrální úrovni.
 (aco)

Arcibiskupské lesy a statky
podpoří
Klub českých turistů

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o., uzavřely závazné Memorandum s Klubem českých turistů
o podpoře značení turistických stezek.
Dohoda, která má platit následující
dva roky, mimo jiné přislíbila turistům
částku padesát tisíc korun na opravu
turistických značek.
Memorandum s Klubem českých turistů (KČT) je ujednáním o vzájemné spolupráci v podpoře cestovního ruchu na
pozemcích, které spravuje společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o.
(ALSOL).
„Naše společnost v letošním roce podpoří KČT částkou padesáti tisíc korun,
která poputuje především na obnovu turistického značení v oblastech postižených
kalamitní těžbou,“ vysvětluje Petr Skočdopole, jednatel ALSOL, a dodává, že turistické značení má v České republice dlouholetou tradici.
 Dagmar Málková

Dominikáni zvou
na Fatimské večery

Fatimské večery jsou iniciativou, jež
vzešla z projektu celodenní modlitby
„Růženec 24 hodin“. Jde o pravidelná
setkávání s Matkou Boží v klášterním
kostele olomouckých dominikánů vždy
třináctého dne v měsíci v 17 hod.
Program začíná krátkou promluvou
jednoho z bratří dominikánů na růžencové téma, jejímž cílem je prohlubování
mariánské úcty skrze modlitbu posvátného růžence, jakož i formace jejího ryzího
prožívání. Taková zbožnost je pak jistě zaměřena k růstu v lásce k Synovi, a to i dle
slov koncilu: Kde je Matka Boží uctívána,
tam je také Syn lépe poznáván, milován a
oslavován. (Lumen gentium, 6)
 (op)

Správci církevních majetků
založili novou komoru církevních lesů

Šestnáct zástupců z řad správců církevních majetků z celé ČR se 24. ledna sešlo
na půdě ústředí společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc na ustanovující
schůzi komory církevních lesů.
Cílem nově založeného spolku s názvem SVOL – komora církevních lesů v ČR, z. s.,
je sdílení aktuálních informací, aktivní pomoc členům komory při řešení problematiky
správy a hospodaření s lesním majetkem a jednotné prosazování oprávněných zájmů
nestátních vlastníků v lesnické politice.
„Dnešní ustanovující schůze byla vyvrcholením ročního úsilí o sjednocení církevních subjektů spravujících církevní lesní majetky napříč celou Českou republikou. Jedná
se tak o velmi důležitý
krok ve vzájemné spolupráci a jednoznačný
signál, že jsme nalezli
společnou řeč, založenou na společných
h o d not á ch,“ uve dl
Petr Skočdopole, jednatel Arcibiskupských
lesů a statků Olomouc
a zároveň čerstvě zvolený předseda komory
církevních lesů.
Celkem čítá seznam zakládajících
členů komory na šestnáct církevních subjektů, vlastnících dohromady více než 130 tisíc hektarů lesní půdy.
„Jako komora církevních lesů se na jaře staneme třetím pilířem Sdružení vlastníků
obecních a soukromých lesů (SVOL). Jako kolektivní člen SVOL budeme moci efektivněji pracovat v rámci SVOL, ale především výrazně posílit vyjednávací pozici SVOL
vůči státu při projednávání oprávněných zájmů nestátních vlastníků lesa,“ vysvětluje
Petr Skočdopole a dodává, že vnořením komory církevních lesů do SVOL vznikne organizace sdružující více než půl milionu hektarů soukromých a obecních lesů.
 Dagmar Málková

Lektoři Božího slova v olomoucké arcidiecézi v roce 2019

V průběhu celého roku se budou natáčet nedělní čtení cyklu C a budou k poslechu spolu s texty a odkazy na komentáře Biblického díla k dispozici od středečního
večera nebo čtvrtečního dopoledne daného týdne na www.kulturaslova.cz
Od 10. do 12. května se již potřetí chystá duchovní obnova pro
lektory Božího slova na Velehradě
pod vedením P. Mariána Pospěchy.
Přihlásit se mohou lektoři ze všech
diecézí naší republiky, a to na:
www.stojanov.cz/program‑akci.html
Kurz „Čtení Božího slova při
liturgii“ se chystá v děkanátu Přerov a měl by se uskutečnit během
podzimu do začátku prosince.
Již 17. setkání lektorů připadne na sobotu 19. října. V letošním
roce bude výrazněji probíhat mezidiecézní spolupráce v oblasti
Snímek Martin Blaha kultury řeči. Pod vedením M. Pavlíkové se jí budou kromě lektorů zabývat také katecheti a průvodci liturgickými prostorami brněnské diecéze.
Bližší informace: Martina Pavlíková, e‑mail: pavlikova@arcibol.cz,
www.kulturaslova.cz		
 Martina Pavlíková
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Arcibiskup Graubner sloužil mši ve zlínské nemocnici

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner se v úterý 6. února 2019 odpoledne setkal
s pacienty a zaměstnanci Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Zdravotnické
zařízení poctil svou návštěvou u příležitosti Světového dne nemocných.
Pro několik desítek pacientů a zdravotníků celebroval mši svatou v sále centra klinické gerontologie a při setkání s managementem nemocnice ocenil spolupráci a podporu
služby nemocničních kaplanů. U lůžka navštívil také ženu, která vzpomínala na jeho
působení na farnosti v Horní Lhotě u Luhačovic před pětatřiceti lety.
„Je to jistě pocta a jsme velmi rádi, že pan arcibiskup za našimi pacienty a zdravotníky přišel. Zároveň také ocenil naši snahu o zachování pastorační péče, kterou u nás už tři
roky poskytují nemocniční kaplani. Na konci loňského roku jsme se totiž
s arcibiskupstvím dohodli, že od února přijmeme
kaplany do zaměstnaneckého poměru, a stejně bychom chtěli letos postupovat i ve zbylých třech
krajských nemocnicích.
Duchovní péči považujeme za důležitou a nedílnou součást celého léčebného procesu,“ vysvětlila
Lucie Štěpánková, členka
představenstva Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, která stejnou pozici zastává také
v nemocnicích v Kroměříži, Vsetíně a Uherském Hradišti.
Ve zlínské nemocnici v současné době působí pět nemocničních kaplanů. Navštěvují
pacienty na jejich přání u lůžka nebo i v čekárnách ambulancí. Během roku poskytnou
okolo dvou tisíc intervencí. „Volají si nás lidé věřící, ale i ti, kteří praktikují víru po svém
nebo jsou ateisté. Pomáháme ale také příbuzným pacientů. V těžkých životních situacích, kdy se vypořádávají s nemocí nebo i se ztrátou blízkého člověka, potřebují vlídné
slovo, lidskou blízkost, naději,“ popsala Marta Hošťálková, která působí ve zlínské nemocnici a je zároveň koordinátorkou nemocničních kaplanů v olomoucké arcidiecézi.
Arcibiskupa Jana Graubnera na návštěvě doprovázel Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných, a také farář zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba
P. Kamil Obr.		
 Egon Havrlant

Zemřel Jan Janků
Narodil se v Hanušovicích roku 1921 v rodině železničáře, po mnoho let tam vykonával službu kostelníka, byl hluboce věřícím člověkem a františkánským terciářem. Za
války prožil totální nasazení v Breslau, pak pracoval v odboji ve Francii a v Norimberku. Po únoru 1948 byl zatčen, vyšetřován a brutálně mučen ve známé věznici v Uherském Hradišti. Ve vykonstruovaném procesu, kdy mu hrozil trest smrti, zněl rozsudek
na 20 let. Většinu trestu strávil na Mírově, kde se staral jako lékárník o nemocné vězně.
Po propuštění koncem roku 1957 založil rodinu a vykonal mnoho pro farnost v Hanušovicích a skautské hnutí. Po listopadu 1989 dostal Řád TGM od prezidenta republiky,
maďarský Zlatý kříž za zásluhy a nejvyšší skautské vyznamenání. Dlouhodobě se staral
o nemocnou manželku a postiženého bratra. Poslední rok života prožil jako zasloužilý
veterán ve vojenské LDN na Klášterním Hradisku, kde ho věrně navštěvoval hanušovický farář P. Petr Dolák a jeho bratr Jan Dolák z Olomouce, který mu byl obětavě stále
k dispozici. Před smrtí v 97 letech stačil ještě vydat svědectví o spoluvězni maďarském
grófu Jánoši Esterházym, který mu na Mírově umíral v náruči. O jeho procesu blahořečení usiluje církev v Maďarsku.
Na pohřbu v Hanušovicích 1. února 2019 sloužil mši svatou emeritní pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička, slova uznání pronesl i P. František Lízna, SJ, dále
zástupce politických vězňů, českých skautů, židovské obce, starosta města Hanušovic
a tajemník maďarského velvyslanectví z Prahy. Přítomni byli i přátelé z Polska. Důstojná
liturgie se konala v městském kostele Očišťování Panny Marie v Hanušovicích. Pan Jan
Janků byl oceněn i od židovské obce, protože na půdě věznice ve věži mírovského hradu
objevil a pro budoucnost zachránil starou tóru ze synagogy v Lošticích. Krátce před
smrtí ještě připravil ve společenské místnosti vojenské LDN výstavu sedmi svých betlémů. Byl až do poslední chvíle zbožný, obětavý a pracovitý.
 Anežka Zdenka Petříková, CM
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Zemřel premonstrátský
kněz P. Dominik Josef
Doubrava

Ve věku 73 let zemřel 23. ledna 2019
P. Dominik Josef Doubrava, OPraem.,
bývalý duchovní správce poutního místa Svatý Kopeček u Olomouce.
P. Dominik Josef Doubrava se narodil 7. prosince 1945 v Brodu u Nechvalic.
V letech vystudoval 1967 až 1972 vystudoval Cyrilometodějskou bohosloveckou
fakultu v Litoměřicích a ještě během
studií vstoupil tajně do premonstrátského řádu. Na kněze byl vysvěcen 24. června 1972 v Praze.
Působil pak jako kaplan v Dambořicích, Břeclavi a Jihlavě, do roku 1990 spravoval farnost v Rožné nad Pernštejnem,
rok působil v Brně‑Židenicích a deset let
v jihlavské farnosti sv. Jakuba. V letech
2001 až 2009 stál v čele farnosti a poutního místa na Svatém Kopečku u Olomouce. Svou aktivní službu zakončil péčí
o farnost Lhenice (2009–2015).
Poslední roky života strávil v kněžských domovech v Českých Budějovicích – Suchém Vrbném a ve Veselí nad
Lužnicí.
Poslední rozloučení se zesnulým proběhlo 31. ledna 2019 při mši svaté v kostele sv. Mikuláše v Nechvalicích u Sedlčan
a poté bylo jeho tělo uloženo na hřbitově
v Chyškách.
 (ado)

Zemřel P. Josef Stojaspal

Ve věku 85 let zemřel 13. února 2019 ve svém domě v Dolním Němčí
ThDr. Josef Stojaspal, který žil od roku
2000 jako kněz důchodce ve svém rodišti.
Narodil se 30. září 1933 v Dolním
Němčí. Studoval na Řádovém gymnáziu
Papežské koleje na Velehradě, na gymnáziu v Uherském Hradišti a na Papežské
univerzitě lateránské v Římě.
Na kněze byl vysvěcen 16. března 1957 v Římě. Po vysvěcení působil
jako kaplan v jižním Tyrolsku (Rodenck)
v diecézi Brixen. V roce 1960 byl na Lateránské univerzitě promován doktorem
teologie. Následoval rok duchovní služby
mezi ruskými emigranty, poté 38 let služby mezi italskými dělníky a českými emigranty ve městě Gelsenkirchem (diecéze
Essen). Jako důchodce se vrátil do rodné
obce a vypomáhal nejen ve zdejší farnosti,
ale i v širokém okolí.
Pohřební obřady za zesnulého kněze
se konaly 19. února 2019 ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba v Dolním Němčí.
Po mši svaté a posledním rozloučení bylo
jeho tělo uloženo do kněžského hrobu na
místním hřbitově.
 Josef Pala
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

CENTRUM PRO ŠKOLY

Kurz efektivního rodičovství

Ordinária a žalmy v obnovené liturgii

Nabízíme vám možnost se prakticky i teoreticky seznámit s přístupem k výchově,který odmítá jak volnou, tak i autoritářskou
výchovu. Program tvoří osm večerních setkání, která jsou zaměřena na řešení vztahu dítě – rodič v duchu výchovy založené na
principech spolupráce, respektu a zodpovědnosti.
Kurz povede lektorka Mgr. Marcela Anežka Kořenková, v Olomouci, Biskupské náměstí 2, Olomouc, úterky večer: 5. 3., 12. 3.,
26. 3., 2. 4., 9. 4., 16. 4., 23. 4. a 30. 4. 2019
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel. 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz

(Vznik, historie, interpretace a nácvik ordinárií a žalmů z kancionálu)
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

Duchovní obnova pro muže

CENTRUM PRO KATECHEZI
Postní rekolekce

Koná se v sobotu 16. března od 8.30 do 16 hod. v klášteře dominikánů v Olomouci (Slovenská 14) a povede ji P. Václav Vacek
z Letohradu (Jak a čím nás může inspirovat biblické a židovské
pojetí otcovství).
Bližší informace: Mgr. Josef Záboj, e-mail: zaboj@arcibol.cz,
tel. 720 110 750, 587 405 292

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: velehrad@stojanov.cz, www.katechetiolomouc.cz

Postní duchovní obnova pro seniory

CAMP pro katechety 2019

Během pobytu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem i s lektorkami. Velehrad (Stojanov), 25. až 27. března
Přihlášky:
tel. 572 571 420, 733 741 896, e-mail: velehrad@stojanov.cz

Téma: Bůh mezi námi; Újezd u Uničova (středa 14. až sobota
17. srpna)
Cílem campu je společná modlitba i rekreace a také drobné
vzdělávání či osvěžování paměti. Hosté campu: P. Tomáš Koumal, který bude mluvit o stvoření a vykoupení, a P. Petr Soukal,
který bude přednášet na téma slavení liturgie dnes i v průběhu
dějin.

Metodický den pro lektory snoubenců
Se základní linií manželského církevního práva nás tedy seznámí naši církevní právníci Mgr. Monika Menke, Th.D. a P. doc.
Damián Němec, Olomouc, Biskupské nám. 2, sobota 30. března
(9 – 15 hod.)
Bližší informace: Mgr. Petra Girašková, tel. 720 110 750,
587 405 250, e-mail: giraskova@arcibol.cz

Víkend s duchovním programem pro ženy
Koná se ve dnech 5. až 7. dubna v exercičním domě v Českém
Těšíně pro ženy všech životních stavů. Celý víkend povede
MUDr. J. Krausová. Čas bude rozdělen mezi přednášky, možnost soukromého rozhovoru s přednášející, společné modlitby,
setkání se s ostatními ženami a příležitost ke svátosti smíření.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel. 587 405 250-1,
e-mail: reznickova@arcibol.cz

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

Letní kurz: Liturgická výchova v katechezi
Spolek Cesty katecheze ve spolupráci s vyučujícími teologických
fakult a s podporou Centra pro katechezi olomoucké arcidiecéze
nabízí letní kurz „Liturgická výchova v katechezi“, který vychází 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 Zimmermannová, Th.D. (KTF UK Praha), a Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD. (CMTF UP Olomouc).
Více informací:
www.katechezedobrehopastyre.cz/kalendar‑akci

Snímek Leoš Hrdlička

OLDIN • 3 / 2019

KDY – KDE – CO

9

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Postní duchovní obnova VIR
v kněžském semináři
O víkendu 8. až 10. března se jako každý 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:
www.knezskyseminar.cz/akce/vir/vir‑pust

Pozvánka na dvě výstavy
Vlastivědné muzeum ve Švábenicích u Vyškova 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)

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

Křesťanští podnikatelé zvou k jarnímu
setkání s modlitbou a zpytováním vědomí
V polovině března se uskuteční další KOMPAS club – setkání
křesťanských podnikatelů. V pondělí 11. března jej v 17 hod. zahájí mše svatá v kapucínském kostele Zvěstování Páně na Dolním náměstí v Olomouci. V nedalekém penzionu TÕDE pak
bude pokračovat společnou modlitbou a agapé.
Při modlitbě bude přítomné doprovázet kapucín Radek Navrátil
a ukáže, jak využít starobylou modlitební praxi zvanou examen,
nebo také zpytování vědomí (pozor, nikoli svědomí!).

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

Akce Moravskoslezské křesťanské
akademie Olomouc

• Archeologický výzkum v Izraeli: aktuální témata a česká
spolupráce (doc. Filip Čapek, Ph.D., Evangelická teologická
fakulta UK Praha) – středa 13. března, 17 hod., Arcidiecézní
muzeum
• Biskupská synoda o mládeži (Vatikán, říjen 2018) – panelová diskuze – ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým hnutím Olomouc; hosté: Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský,
Mgr. Martina Kopecká, farářka Církve československé husitské, doc. Michal Kaplánek, Th.D. (Jihočeská univerzita,
České Budějovice) – středa 10. dubna, 17 hod., Arcidiecézní
muzeum
• Křesťanství a lidská práva v Číně a jihovýchodní Asii – středa 22. května, 17 hod., Arcidiecézní muzeum
• Třebíč – Nová Říše (jednodenní odborná exkurze) – sobota
1. června
Bližší informace: Filip Zaoral, www.mska‑akademie.cz,
e‑mail: zaoralf@post.cz, tel. 739 515 523

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

Březnový Nezbeda a Cvrček

V březnovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou rozhovor
s Terezou Brůzlovou, účastnicí Světového setkání mládeže
v Panamě, příběh Hrstka statečných, který vypráví o našich
statečných vojácích v době druhé světové války a Toulky naší
vlastí je seznámí s poutním místem v Králíkách.
Březnový Cvrček učí malé čtenáře poznávat, že radost mohou
mít také z toho, když sami někomu jinému udělají radost.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Přípravy snoubenců
Konice

Přípravám snoubenců se v děkanátu
Konice věnujeme pátým rokem. Byli jsme
otcem děkanem osloveni, v Olomouci
proškoleni a následně seznámeni s jednotlivými tématy, která máme předávat
snoubencům. Zpočátku jsme se báli, jak
budeme zvládat přípravy se třemi dětmi,
co budeme právě my snoubencům říkat,
nikdy jsme nikde nepřednášeli… Vložili
jsme ten čas do modlitby a čekali, co se
bude dít. Samotná příprava na tuto činnost nám přinesla nový čas, který bylo
třeba zorganizovat tak, abychom byli na
školeních sami bez dětí. Už tehdy jsme
to vnímali jako přínos pro naše manželství, prostě nám bylo vzácné být sami dva,
bavit se o tématech, která vlastně denně
doma žijeme, bylo to tak nové a osvěžující
pro náš vztah. Takže jsme se vlastně začali na nová školení těšit. Pán nám to seslal
v pravý čas, protože do té doby se všechno
točilo kolem dětí.
Po předání dekretů a udělení kanonické mise probíhaly přípravy snoubenců u nás doma, nejprve s jedním párem
a později v dalších kolech s více páry. Některé cykly byly naplněny více, a tak jsme
se přesouvali do našeho Centra pro rodinu Kána Konice, kde probíhala setkání
až s 12 páry. Tato setkání probíhala spíše
formou přednášky s využitím námi vytvořené prezentace. Musíme říci, že nám spíše vyhovuje osobnější pojetí příprav s maximálně čtyřmi páry než tato hromadná
setkání formou přednášky. Snoubenci
během setkání poslouchají, zapojují se do
debaty, plní spolu zadané úkoly, mají i domácí úkoly. Je to především na nich, jak
opravdově tento čas prožijí, kolik energie chtějí svému vztahu dát, nebo zda si
to tu „jen odsedí“. Mají možnost probrat
své „kostlivce ze skříně“, dostanou námět,
o čem se doma pobavit, protože v běžném
životě se málokdy dotknou ožehavých témat. Platí zde samozřejmě mlčenlivost,
když se snoubenci s něčím osobním svěří.
Vždy je připraveno občerstvení, abychom
vytvořili „domáčtější“ prostředí.
V průběhu pěti let se stále setkáváme
s tím, že nám snoubenci zavolají s obavami, co po nich budeme chtít vědět, a pak
odcházejí s úlevou, že to u nás není „zpověď“, ale spíše přátelské posezení, kde jim
předáme informace. Bereme to jako úkol,
ke kterému jsme byli povoláni.
Jak už to tak bývá, když se blíží termín příprav, vše se komplikuje, snoubenci
nebo děti onemocní, objeví se problémy
v zaměstnání atd., zkrátka pak musíme
posouvat termíny nebo se sejdeme v menším počtu. Někdy je to docela náročné, ale

Holešov

Příprava snoubenců v holešovském děkanátu probíhá již sedmým rokem a dá se říci,
že to byl jeden z prvních úkolů našeho tehdy nově otevřeného Centra pro rodinu.
Snoubencům dnes přednášejí manželské páry z řad dobrovolníků, kteří prošli lektorským kurzem pro přípravu snoubenců. Setkáváme se každý pátek od 19 hodin na faře
v Holešově mimo letní prázdniny a také zimní měsíce prosinec a leden, kdy se lektoři
věnují svým rodinám.
Tím, že jednotlivá témata (která přednášejí manželé), se za měsíc vystřídají, mají
snoubenci možnost tuto část přípravy na manželství přizpůsobit svým možnostem zejména z pracovních či studijních důvodů. Mohou si tak zvolit individuální přístup, který
jim už z výše zmíněných důvodů vyhovuje nejlépe. Máme tak páry, které chtějí vyslechnout všechna témata během měsíce, nebo takové, kteří mohou (kvůli směnám v práci
nebo studiu) přijít jen dvakrát za měsíc, a nebo i takové, kteří mají půl roku i víc do
svatby, a přicházejí jednou za měsíc.
Tento model se nám velmi osvědčil jak ze strany lektorů (v případě nouze jsme
schopni se navzájem zastoupit), tak hlavně ze strany mladých, kteří pak mají možnost
k celé přípravě na manželství pečlivě přistupovat.
Díky tomu naše setkávání s mladými probíhají v menších skupinkách, což umožňuje
otevřenější atmosféru a prostor k diskuzi nad jednotlivými tématy.
Témata neustále aktualizujeme a věnujeme se každý tomu „svému“ do hloubky, abychom byli připraveni na případné otázky na tělo.
Jejich zájem a otevřenost nás těší, spolu s pozitivní zpětnou vazbou jsou pro nás
velkou radostí a mnohdy povzbuzením, že tato naše služba má smysl.
 Kateřina Kotasová, Jitka Slámková
Centrum pro rodinu Holešov

když si po setkání s manželem sedneme,
říkáme si: „Ano, má to smysl a je to dobré.“
U nás se věnují kněží snoubeneckým
párům individuálně, probírají s nimi témata, která jsou pro jednotlivé páry potřebná, dle svého uvážení kněz přizpůsobí
množství setkání na faře. Na nás, lektorech snoubenců, jsou vždy čtyři témata
z praktického života v manželství po asi
2,5 hod. večerních sezení. Věnujeme se tématům: komunikace v manželství, řešení
konfliktů, sexualita, přirozené plánování
rodičovství, víra v rodině…
Předáváme informace z kurzu a doplňujeme je tím, co se nám osobně osvědčilo. Ale těžko radit, každý pár je originál
a je pro něj dobré něco jiného. Docházku snoubenců na jednotlivá přednášená
témata potvrzujeme na formuláři, který
je přílohou k snubnímu protokolu, jehož
sepsání předchází uzavření manželství
v katolické církvi.
Sami jsme prošli na náš vkus krátkou
přípravou pouze s knězem. Myslíme si,
že jsme měli kromě témat, která může
dobře předat jen kněz, slyšet také něco
o praxi, o odpuštění žitém v manželství,
chyběly nám osobní příběhy, které nám
mohly pomoci vyřešit naše následné neshody, na které jsme mohli být lépe připraveni. Je totiž osvěžující, když víte, že
tyto konkrétní neshody jsou zcela obvyklé i mezi jinými páry, a že to není nic
nenormálního.

Manželé jsme 14 let, během příprav
se nám narodily další dvě děti. Stále se na
přípravy těšíme, s některými snoubenci
jsme se spřátelili a setkáváme se s nimi
i nadále. My sami jsme obohaceni přípravami pokaždé jinak, utvrzují nás opakovaně o tom, že manželství je dobré…
 Manželé Blanka
a František Hájkovi
Ochoz

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Nové číslo Rodinného
života se zaměřilo
na „Technorodinu“
Jakou roli hrají v našich životech moderní technologie? Mohou být pro křesťana přínosné, nebo nás jen odvádějí od
reálného světa a skutečného života ve
společenství s Bohem a našimi bližními?
Spolu s našimi stálými přispěvateli a zajímavými hosty hledáme odpovědi na tyto
a další otázky v prvním letošním čísle
Rodinného života s tématem „Technorodina“.
P. Karel Skočovský svým netradičním
úvodníkem připravil prostor zajímavým
rozhovorům a článkům na palčivá témata
naší přetechnizované doby. Očima presbyteriánského faráře Ondřeje Stehlíka
můžeme nahlédnout na život lidí, kteří
se technice cíleně vyhýbají, společenství amišů. S několika uživatelskými
tipy se podělil Jozef Cmar a dívčí trio
představuje svět sociálních sítí z pohledu
teenagerů.
P. Petr Hof írek ukazuje, že chytré aplikace mohou být pro nás křesťany něčím víc než jen úspěšným žroutem času.
MUDr. Jitka Krausová připomíná, že moderní technologie mají svá rizika, zároveň
ale mohou sloužit k dobrému. Nabízí také
poutavý životní příběh ctihodného Uberta Moriho, muže, který nalezl harmonii
mezi spiritualitou a profesionalitou.
Rubrika Vztahy a výchova nabízí krátký, ale o to silnější příběh Luboše Nágla
a umožní nám díky vtipné Betty MacDonaldové nahlédnout do časů, kdy všední dny plnily jiné úkoly než surfování
v moři informací. Magdalena Strejčková
s vtipem a lehkostí popisuje, jak se jí žije
v době dotykové.
V Duchovním životě vás čeká nepostradatelný Cherubín. Jitka Hosanna
Štěpánková jako babička – teolog vysvětlí vám i vnoučkovi, jak je to vlastně
se zlomeným srdcem. P. Martin Sklenář
se v dalším dílu úvah o exhortaci Amoris laetitia zaměřuje na jiné rozměry plodivé síly manželské lásky. Novinkou je
pak seriál představující diecézní centra
pro rodinu.
Další nápady, plná znění článků, inspirativní texty a podněty pro váš rodinný život najdete na našich webových stránkách:
www.rodinyzivot.eu; předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese:
Centrum pro rodinný život, Biskupské
nám. 2, 779 00 Olomouc, tel. 587 405 253,
e‑mail: rodinnyzivot@arcibol.cz; na požádání pošleme ukázkové číslo i elektronicky.
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Sborník z podzimní konference „50 let Humanae vitae“

Na přelomu roku vyšel sborník věnovaný encyklice Humanae vitae. Shrnuje nejen
příspěvky z konference, ale má také obsáhlou přílohu, kterou sestavil P. Karel Skočovský.
Její součástí je překlad encykliky z roku 2014, souhrn literatury věnované antikoncepci
a odpovědnému rodičovství z pohledu katolické církve a přehled aktuálního výzkumu
v oblasti přirozeného plánování rodičovství od roku 2000. Příloha také zahrnuje části některých církevních dokumentů, které se tématu odpovědného rodičovství věnují a promluvy papežů, především Pavla VI., které s vydáním encykliky souvisí. Mnohé
z těchto promluv vycházejí v českém jazyce poprvé.
Sborník si můžete objednat: e‑mail: objednavky@lpp.cz
 Jitka Nováková

Postní cestička k Bohu

Během postní doby bude opět příležitost pro členy rodin více pracovat na vztahu
k sobě, k druhým, i k Bohu. Spolu s výtvarnicí Veronikou Kořenkovou připravujeme
pracovní list, na kterém si budou členové rodin moci vyznačovat své skutky lásky, pomoci druhým, konání dobra, odříkání… V letošním roce chceme také pamatovat na
přípravu na misijní měsíc (bude například možné vyrobit nějakou drobnost pro misie či
ušetřit peníze na misijní účely).
Pracovní list najdete: www.rodinnyzivot.cz pod záložku Cestička k Bohu.
		
 Markéta Matlochová
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CENTRUM PRO KATECHEZI / CENTROM PRO ŠKOLY

Nabídka katechetického centra
Výukový materiál: Svátosti

Postní aktivita Duchovní fitness KARTIČKA

Na naše stránky v části Výuka náboženství/Liturgie průběžně přidáváme pracovní listy s metodikami k jednotlivým
svátostem. Ačkoli jsou součástí celého
ročního cyklu, určeného pro výuku náboženství žáků 2. stupně základních škol,
je možné využít je také samostatně a také
pro jiné věkové kategorie, například pro
katechezi mládeže i dospělých.
Cílem materiálu je, aby se rozumové
poznání a hlubší proniknutí do liturgie
svátostí projevilo v každodenním reálném
životě. Vedeme zde žáky k pochopení smyslu, které povede k vnitřně motivovanému
rozhodnutí k odpovědnému jednání.
Například Svátost smíření je rozdělena
do 4 hodin, které provádějí žáky svátostí
smíření, jako procesem vnitřního uzdravení, od přípravy (svědomí, zpytování
svědomí, Boží přikázání) přes schopnost
poznat hřích a rozhodnout se pro dobro
až po inspiraci pro nový život po zpovědi.
Ke stažení jsou aktuálně materiály k těmto svátostem: Křest, Biřmování,
Manželství, Kněžství, Svátost smíření, Pomazání nemocných. Stáhni na:
www.katechetiolomouc.cz

V katechetickém centru jsme letos připravili postní aktivitu, která se jmenuje „Duchovní fitness“. Děti v ní mají trénovat své duchovní svaly. Skládá se ze tří prvků.
1. Komentář k nedělním evangeliím, který uvede téma týdne.
2. Činka uprostřed srdce: V kostele umístíme srdce s tyčí. Každý týden budeme na tyč
přidávat na každou stranu jedno závaží s odpovídajícím popiskem (celkem tedy dvě).
3. Kartičky s úkoly a modlitbou na týden.
Duchovní fitness je šestitýdenní výzva k vytvoření návyku dělat si své povinnosti
s láskou, naučit se trénovat tělo, ducha i duši. Děti se zde dozví, že srdce je nejdůležitější
sval pro náš tělesný i duchovní
život, a proto je třeba jej trénovat. Z něj vychází dobré i zlé
skutky. Proto se musíme snažit, aby naše srdce bylo v dobré
kondici a my konali dobro. Aby
naše srdce bylo v dobré kondici, musíme se starat o celé naše
tělo. Každý týden se budeme
snažit posílit jednu jeho část:
nohy, oči, záda, uši, ruce, jazyk.
Každý týden dostane dítě
na kartičce svůj týdenní tréninkový plán. Ten obsahuje výzvy,
kterými posílí duchovní svaly. Každý den si může vybrat jednu výzvu. Pokud se mu
podaří činnost splnit, udělá si do kolečka smajlíka nebo fajfku. Na zadní straně je čeká
medaile. A také modlitba, která má provázet toto týdenní postní snažení. Protože bez
Boží pomoci bychom daleko nedošli.
Vše, co k postní aktivitě budete potřebovat, najdete na na našem webu:
www.katechetiolomouc.cz		
 Martina Orlovská

 Martina Orlovská

Seminář Poselství křesťanských Velikonoc
Seminář s tímto názvem připravujeme pro všechny stávající i nové lektory, kteří se zapojují do projektu „Vstupy do škol s náboženskými tématy“. Na programu bude úvodní program s tématem 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. Opakovat 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 kněží, 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

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 nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•

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 se těší sestra Siarda Trochtová a Helena Polcrová, lektorky projektu „Vstupy do škol s náboženskými tématy“
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Ze života našich bohoslovců
Milá návštěva

V neděli 20. ledna k nám zavítal emeritní pomocný biskup
Mons. Josef Hrdlička. V promluvě nás mile povzbudil. Ukázal
nám totiž na důležitost eucharistické úcty a také svoji pozornost
zaměřil mimo jiné na symboliku vody. Zatímco voda je nápoj
sám o sobě neživý, víno je nápoj obohacený o plody vinné révy,

Futsalový turnaj v Moravském Písku

V sobotu 2. února na svátek Uvedení Páně do chrámu začala skupina jedenácti bohoslovců se svým spirituálem ranní program v seminární kapli již v šest hodin ráno recitovanou mší svatou. Seminaristé totiž spěchali na jižní Slovácko, do Moravského
Písku, kde se zúčastnili ministrantského futsalového turnaje.
Po tříleté přestávce se tým bohoslovců odhodlal napravit
reputaci a posílen o nadějné hráče z prvního ročníku se vydal
posunout o úroveň výš dosavadní nejlepší výsledek. V konkurenci ministrantských týmů z olomoucké arcidiecéze i brněnské
diecéze se ovšem v žádném ze tří zápasů ve skupině A nedokázal
výrazněji prosadit a po prohrách s Násedlovicemi, Pozlovicemi

Snímek Václav Slivka

které kvasem vnáší tomuto nápoji novou kvalitu. Z vody je víno.
Pán víno také proměňuje v krev, která se prolévá na kříži za nás,
abychom byli zbaveni hříchu a smíření s Bohem. Otec biskup
se nás zeptal: „Dokážeme jít až na krev ve svém opětování lásky
k Bohu?“ Po slavnostní mši svaté následoval oběd a po něm neformální setkaní v naší kavárně.
 Martin Rypák
bohoslovec 3. ročníku

Ministrantský den
Bohoslovci a představení Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci srdečně zvou ministranty od 6 let (pro starší
16 let je připraven speciální program), kněze a jáhny na Ministrantský den, který se uskuteční ve středu 1. května v Olomouci.
Téma: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
Více informací: na www.knezskyseminar.cz

Snímek Jan Slepička

a Mutěnicemi šel do čtvrtfinálových bojů z nejhorší čtvrté pozice. I následný soupeř Újezd u Brna byl nad síly bohoslovců,
nevsítili již žádnou branku a pouze tak vyrovnali nejlepší (čtvrtfinálové) umístění z roku 2016. Jedinými střelci týmu zůstali Jakub
Ertl a Vojtěch Radoch, je ovšem také nutné vyzdvihnout výkony
brankářů Jana Pavlíčka a Jakuba Lasáka, bez nich by výsledky
mohly být doslova hrozivé. Celý tým podal zodpovědný výkon
a sluší se mu poděkovat nejen za předvedenou hru, ale i za osobní svědectví života mezi ostatními ministranty. Neboť v tom lze
vidět největší přínos turnaje, že bohoslovci přijeli mezi „normální kluky“ na sportovní turnaj a ukázali, že jim není cizí aktivně
sportovat a být mezi lidmi.
 Jan Slepička
kapitán týmu a bohoslovec 2. ročníku

Hlady nezemřeme
Doba, kdy měla většina kněží na faře farní
hospodyňky je ta tam. Také proto byl na začátku
ledna zaveden tzv. kurz vaření pro bohoslovce.
K tomuto účelu posloužila nově zrekonstruovaná
kuchyň otce rektora Pavla Stušky. Prvního vaření se ujali seminární „matadoři“ z pátého ročníku
v asistenci s paní Ludmilou Hájkovou, která tento kurz zaštiťuje a vede. Hlavním chodem, který
zdobil slavnostní tabuli, byl vepřový steak s pepřovou omáčkou a americkými bramborami. Jídlo
stejně jako atmosféra, ve které se vařilo, bylo vynikající. A jelikož zmíněná kuchyň „přežila“ pátý
ročník, bude se u nás v semináři vařit s bohoslovci
i nadále.
 Jakub Lasák
bohoslovec 5. ročníku

Snímek Pavel Stuška
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Libor Kvapil: Práci lékaře v ordinaci pro lidi
bez domova jsem přijal jako výzvu
Ordinace pro lidi v nouzi Charity Olomouc, svého
času jedna z prvních ordinací tohoto typu v České
republice, poskytuje služby lidem bez domova již
více než desetiletí. Na jejím počátku stál zkušený praktický lékař MUDr. Libor Kvapil, který se za
dvanáct let služby v ordinaci významně zasloužil
o rozvoj komplexní lékařské péče o lidi bez domova na Olomoucku. Jako správný skaut, který
je „duší i tělem hotov pomáhati bližnímu“, dříve
ve skromných podmínkách, dnes v moderně vybavené ordinaci s čekárnou a vlastním sociálním
zařízením, vypomáhá ve svém důchodovém věku
jako zkušený lékař i po dvanácti letech své obětavé služby.
Pane doktore, jak jste se dostal
k profesi lékaře v ordinaci pro lidi
v nouzi?
Jako praktický lékař jsem během své
praxe pracoval jak v městském, tak venkovském obvodě, dokonce i v závodní
ordinaci kombinované s územním obvodem. Měl jsem zkušenost i ze služeb lékařské služby první pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Až v důchodovém věku
jsem byl osloven olomouckou Charitou,
zda bych nenastoupil jako praktický lékař
v nově zřizované ordinaci pro lidi v nouzi.
Přijal jsem to především jako osobní výzvu k práci, kterou dosud nikdo z lékařů
nedělal, a s kterou doposud nebyly žádné
zkušenosti.
Jednalo se tehdy o první ordinaci tohoto typu v České republice?
Dá se říci, že svým způsobem ano.
V Praze sice již jedna ordinace pro lidi bez
domova fungovala, ale ta sloužila většinou
jen jako pohotovostní služba pro akutní
případy, zatímco záměrem Charity Olomouc bylo poskytovat služby praktického
lékaře lidem v nouzi v plném rozsahu.
Jaké byly začátky?
Podmínky ordinace byly zpočátku velmi skromné – začínalo se pouze v jedné
místnosti bez sociálního zařízení, namísto
čekárny se po dobu ordinačních hodin vynášely z ordinace dvě židle na chodbu, ve
které byla teplota blízká té venkovní. I za
této situace se však klienti brzy naučili služeb ordinace využívat. U nás se jim dostávalo chápavého přijetí a respektu k lidské
důstojnosti, zatímco jinde se v čekárnách
i v ordinacích setkávali s nevolí, pohrdá-

ním, až odporem. Opláceli nám to tím, že
ačkoliv byli zvyklí na drsnou mluvu i chování, v ordinaci se chovali většinou slušně.
Čím se liší ordinace pro lidi v nouzi
od běžné ordinace praktického lékaře?
Odlišná je především skladba pacientů, jejich majetkové poměry i možnosti
a vůle podrobit se léčbě. Mezi lidmi bez
domova jsou lidé, kteří za sebou mají různé životní krachy – rodinné, finanční či
pracovní – až po opakovaně trestané jedince, špatně adaptibilní ve společnosti.
Společné je jim to, že nemají domov ani
prostředky k obživě a často už ani vůli
svou situaci nějak řešit. Nemají možnost
například ulehnout na několik dnů do
teplé postele a vypotit se, protože mnozí
z nich žádné „doma“ nemají. Naučili jsme
se s tím však počítat a přizpůsobit tomu
nejen náš přístup, ale i požadavky.
S čím vším se musí lékař ordinace
pro lidi bez domova vypořádat?
Problémem je často těžká dostupnost
věrohodných údajů. Mnozí přicházejí bez
dokladů i bez zdravotní dokumentace.
Není také výjimkou, že se klienti domáhají různých, často i návykových léků, a bývá
těžké rozhodnout, zda je potřebují pro
udávané potíže nebo jen jako drogu. Nelze ani ověřit jejich časté tvrzení, že léky
nebo recept ztratili, když žádají duplikát.
Ale i mezi bezdomovci jsou velké rozdíly co do přístupu, inteligence i vzdělání,
a to od těch na hranici gramotnosti až po
vysokoškoláky, od nezodpovědných až po
ty, kteří ještě mají snahu hledat s pomocí
sociálních pracovníků cestu zpět.

S jakými chorobami se v ordinaci
nejčastěji setkáváte?
Potýkáme se s poněkud jinou skladbou chorob, než bývá v ordinacích praktických lékařů běžné. Překvapilo mne,
jak poměrně málo přicházejí bezdomovci s chorobami z nachlazení, zato je zde
daleko více ošetření špatně se hojících
ran, popálenin a kožních afekcí, a to často zanedbaných. Za celou svou praxi až
zde jsem viděl šatní vši. Bezdomovcům se
nevyhýbají ani vážné nemoci, nebo takové, jaké se k jejich způsobu života vůbec
nehodí – například cukrovka, vyžadující zvláštní režim, sterilní aplikaci přesné
dávky insulinu a pravidelnou dietu, kterou
nedokážou a ani nemohou dodržet.
Na práci v ordinaci však nejste úplně sám…
Ano, velmi záleží na sestře. Současná
sestra Helenka má nejen vynikající přístup k pacientům, ale i pochopení pro
jejich povahové vlastnosti a svízelnou situaci. Věnuje se velmi pečlivě ošetřování
kožních defektů, což je zde potřebné, protože například ošetření bércových vředů
vyžaduje dlouhodobě denní převazy, na
které pacienti sami nestačí. Je zde také vynikající zázemí pracovníků Charity, kteří
pomáhají při shánění čistého ošacení, doprovázejí pacienty k vyšetření, pomáhají
při podávání žádosti o důchod těm, kteří
toho sami nejsou schopni.
Zažil jste jako lékař okamžiky, které
byly pro vás těžké?
Pro nás byli velmi stresující pacienti,
u kterých jsme zjistili vážnou, avšak léčitelnou chorobu, ale kteří přes všechna
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vysvětlení a varování o vážnosti stavu
odmítali léčbu, odeslání k vyšetření nebo
k hospitalizaci. Přemáhal nás pocit bezmoci, když jsme sledovali postup choroby až do nevyhnutelného konce. Ve snaze
najít způsob pomoci, jsme konzultovali
případy i s psychiatrem, avšak museli jsme
respektovat skutečnost, že pacient má
právo o sobě rozhodovat a že nelze postupovat proti jeho vůli, ani když je svým
způsobem sám sobě nebezpečný. Nebezpečný sám sobě je vlastně i každý kuřák.
Byly tyto časté frustrující situace
alespoň někdy vyváženy radostí
z úspěchů?
Určitě, těch případů, kdy se za ta
léta podařilo včas zasáhnout, byla pěkná
řádka. Pamatuji na jeden případ, kdy se
k nám za chladného počasí dostavila pacientka s poměrně lehkým nachlazením.
Teprve při vyšetření, když jsem u ní objevil jizvu nad sternem, mi přiznala, že je
po operaci srdce – operována byla v Brně,
u kardiologa byla naposled v Opavě. Dalo
to hodně telefonování, než jsem zjistil potřebné informace. Bylo mi jasné, že tato
pacientka rozhodně nepatří „pod širák“.
Díky pochopení urgentu ve fakultní nemocnici se podařilo umístit ji do léčebny
pro dlouhodobě nemocné.
V čem spatřujete největší přínos ordinace?
Velkým přínosem je skutečnost, že
ordinace tohoto typu vůbec existuje. Uvítalo ji hlavně Oddělení urgentního příjmu
Fakultní nemocnice Olomouc, na který
se pacienti obraceli nejčastěji. Ordinace
pacientům přinesla možnost registrace
a především úplnou, byť často okolnostmi omezenou péči. Obrovskou úlevou je
pro nás její nekomerční charakter, kdy se
nepočítá s tím, že na sebe „vydělá“. A když
jsem si jednou postěžoval, že někdy pro
pacienta nemohu udělat víc, utěšil mě
vedoucí střediska Samaritán, Petr Prinz,
dnes ředitel Charity Olomouc: „Neboj,
neměli nic, teď mají alespoň to, co můžeš.“
 Za rozhovor poděkovala
Eva Štefková

Charita Olomouc hledá
praktického lékaře
do ordinace pro lidi v nouzi

Ordinace funguje v kontextu služeb
Charity Olomouc pro lidi žijící v extrémní
chudobě, čímž doplňuje mozaiku sociálních služeb organizace o zdravotní aspekt
a umožňuje tak komplexní přístup ke klientům. Lékař spolupracuje s týmem sociálních pracovníků a zkušenou všeobecnou sestrou.
V íce informací: tel. 739 249 228,
www.olomouc.charita.cz/volna‑mista/
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Postní almužna: má smysl být
dobrý, snažit se, pomáhat…
Arcidiecéze olomoucká – Rodiny, kterým hrozilo, že jim vypnou elektřinu či plyn. Maminky samoživitelky, které neměly peníze na školní
pomůcky nebo obědy pro své děti. Lidé bez domova a další. Například takovým lidem loni pomáhaly Charity v Arcidiecézi olomoucké
(Olomoucký, Zlínský a část Pardubického a Jihomoravského kraje) za
příspěvky z Postní almužny. Lidé dobré vůle do postních krabiček přispěli více než 2 300 000 korunami. Mnozí z nich si budou odříkat za
potřebné i letos. V kostelech v Arcidiecézi olomoucké si lidé vyzvednou
přes 24 500 postních krabiček, a to o Popeleční středě (6. března) nebo
první Postní neděli (10. března).
Postem se člověk dobrovolně zříká něčeho, co by si mohl dopřát, ale co nepotřebuje nutně k životu. Předpokládaný obnos toho, čeho se zřekl, pak poskytuje potřebným
– a to je almužna. Mnozí postem obohatí i sami sebe. „Lidé si odpírají sladkosti, kávu,
cigarety, alkohol, ale mohou si odpírat třeba i pomluvy, sledování některých televizních pořadů, které jsou ztrátou času… Kromě odříkání nebo sebeovládání mohou lidé
o postní době udělat to, co je dobré a potřebné, i když se jim do toho třeba nechce…
Mohou udělat například krůček ke smíření, jen krůček, protože smíření je proces…
a tím obohatí sami sebe,“ přibližuje prezident Arcidiecézní charity Olomouc Bohumír Vitásek. Postní almužna a lidé, kteří se do ní zapojí, nesou dobro a světlo k lidem
v nouzi. Podle Bohumíra Vitáska to má v tomto prostředí a dnešní době smysl. „Má
smysl být dobrý a snažit se. A na jakoukoli zprávu o něčem špatném, můžeme odpovědět nějakou maličkostí dobra,“ dodává.
Prostějov: pokreslené postní krabičky
Prostějovští loni podpořili prostřednictvím postní almužny maminky samoživitelky, které pak mohly svým dětem zaplatit třeba obědy ve škole. Charita přidala i potravinovou pomoc a oblečení. Dále pomohla lidem bez domova či těm lidem, kteří
se ocitli nečekaně v nouzi. Podle Víta Forbelského z Charity Prostějov se do Postní
almužny zapojují i celé rodiny. „Že někteří rodiče vedou své děti k tomu, aby pomáhaly
druhým v nouzi, je poznat už na postních krabičkách, které odevzdávají. Bývají třeba
pokreslené od dětí. Ozdobí krabičky třeba křížky nebo tam vykreslí nápady, komu by
chtěly pomoci, například člověka na invalidním vozíčku,“ popisuje Vít Forbelský.
Valašské Meziříčí: tipy kdo potřebuje pomoc
Pracovníci Charity valašské Meziříčí nacházejí každý rok v postních krabičkách
kromě peněz i konkrétní úmysly s tím kde a komu pomoci. „Také v tom je významný
rozměr postní almužny - díky zájmu farníků se dozvíme o lidech, kteří potřebují pomoc a ostýchají se nebo ani nevědí, kde se zeptat. Každého z navržených potřebných
vždy kontaktujeme, osobně navštívíme, a pokud projeví o pomoc zájem, provedeme
u něho sociální šetření,“ říká Tereza Olejníková z valašskomeziříčské Charity s tím, že
poté, co se pracovníci Charity seznámí se situací, příspěvky z almužny rozdělí.
Loni pomohla Postní almužna ve Valašském Meziříčí a okolí i dalším maminkám
s dětmi v tísni, dále lidem bez domova. „Pro lidi bez domova jsme často nakupovali
léky a matrace do noclehárny. Velká část výnosu sbírky putovala také rodině, které
vyhořel celý dům. Dále jsme podpořili volnočasové vzdělávací aktivity pro romské děti
z klubu Zeferino či seniory v denním stacionáři, pro které jsme pořídili pomůcky rozvíjející kognitivní a motorické funkce,“ vyjmenuje Tereza Olejníková.
Vyškov: pomoc rodinám i hendikepovaným
Také Vyškovští myslí každý rok o postní době na druhé. Díky jejich příspěvkům tak
tamní Charita pomáhala zejména rodinám v nouzi. „Některým rodinám hrozilo, že
jim doma vypnou elektřinu či plyn, když nezaplatí splátku. Dále jsme podpořili rodinu,
která potřebovala pořídit speciální nájezdové lyžiny, po kterých by se paní na vozíčku
mohla dostat do auta. Jiným způsobem to nebylo možné a paní se tak vydávala pouze
tam, kam zvládla dojet pomocí mechanického vozíku,“ uvádí za Charitu Vyškov Jitka
Švejnohová.
 Karolína Opatřilová
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Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ
BŘEZEN 2019

3. 3. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá pro Hnutí fokoláre • arcibiskup Jan Graubner
6. 3. středa
18.00 hod. • Olomouc – dóm – Popeleční středa • arcibiskup Jan Graubner
8. 3. pátek
18.00 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá – Modlitby otců •
biskup Josef Nuzík
9. 3. sobota
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá – přijetí katechumenů mezi čekatele křtu • arcibiskup Jan Graubner
10. 3. neděle
11.00 hod. • Slavičín – mše svatá a žehnání křížové cesty •
biskup Josef Nuzík
11. 3. pondělí až 20. 3. středa
Jeruzalém (Svatá země) – exercicie biskupů a Plenární
zasedání České biskupské konference • arcibiskup Jan
Graubner, biskup Antonín Basler a biskup Josef Nuzík
16. 3. sobota
9.30 hod. • Olomouc – Diecézní setkání varhaníků a mše
svatá • biskup Josef Hrdlička
19. 3. úterý
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost sv. Josefa – mše
svatá • biskup Josef Hrdlička

23. 3. sobota
15.00 hod. • Velehrad – pouť za nová kněžská a řeholní
povolání děkanátů Kyjov a Veselí nad Moravou • biskup
Antonín Basler
25. 3. pondělí
17.00 hod. • Vyškov – mše svatá a žehnání komunitního
centra • arcibiskup Jan Graubner
17.00 hod. • Napajedla – adorace a poutní mše svatá za
úctu k životu, průvod ke hrobu Aničky Zelíkové • biskup
Antonín Basler
17.00 hod. • Knířov – slavnost Zvěstování Páně • biskup
Josef Nuzík
26. 3. úterý
18.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá pro studenty • arcibiskup Jan Graubner
27. 3. středa
8.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář –
duchovní obnova pro kurii • biskup Josef Nuzík
29. 3. pátek až 31. 3. neděle
Lidečko – víkend s bohoslovci • arcibiskup Jan Graubner
31. 3. neděle
Králíky – mše svatá a rekolekce pro členy „Člověk a víra“ •
biskup Antonín Basler
14.00 hod. • Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium –
duchovní obnova pro nadační fond Credo • biskup Josef
Nuzík

Uzavřeno k 19. 2. 2019
Změna programu vyhrazena

Snímek Leoš Hrdlička

