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Sedm dní na Ukrajině s Charitou a arcibiskupem:
víra, která se projevuje láskou, má úžasnou sílu
Tváře lidí ozařuje světlo svíček, je jich víc než sto tisíc.
V tichu hledí do noci. Prostranstvím před zarvanickou
katedrálou se ozývá hlas arcibiskupa vyššího Sviatoslava
Ševčuka, potom i olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Poutníci slyší poprvé zahraničního hosta mluvit
v jejich rodném jazyce. Arcibiskup Jan Graubner poprvé
navštěvuje také místa, kde pomáhá Arcidiecézní charita Olomouc. Dětský domov pro chlapce v Bortnykách,
jídelnu pro děti v nouzi v Lopatyně a Charity Kolomyja
a Ternopil. Výjezd arcibiskupa s Charitou trval od 11. do
17. července 2019.
(strana 14 až 15)
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POUŤ DO ŘÍMA

Novinky k listopadové národní pouti do Říma
Chybějí necelé tři měsíce před zahájením národní pouti do Říma, kde společně oslavíme na svátek sv. Anežky České 30 let od
jejího svatořečení a 30 let svobody v naší zemi. Přinášíme aktualizované informace k organizaci poutě a programu.

PROGRAM NÁRODNÍ POUTI V ŘÍMĚ
Pondělí 11. 11. 2019
11.00 – Společná modlitba litanií k našim národním
patronům v bazilice sv. Klimenta nad hrobem
sv. Cyrila – 1150 let výročí jeho úmrtí v Římě
15.00 – Slavnostní zahájení národní pouti v Římě v ba‑
zilice Santa Maria Maggiore
18.00 – Reprezentativní koncert České nebe v bazilice
Sv. Jana v Lateránu. Hudební doprovod zajistí
Hudba Hradní stráže a Policie ČR a pěvecké
sbory Collegium Hortense, Entropie, Pěvecký
sbor SGV (Filip Macek), Schola brněnské mlá‑
deže (Štěpán Policer) a SMoG pod vedením
plk. Mgr. Jana Zástěry

Úterý 12. 11. 2019 – den 30. výročí kanonizace
sv. Anežky České
10.00 – Hlavní bohoslužba národní pouti v bazilice
sv. Petra ve Vatikánu
			 Po bohoslužbě modlitba za vlast u oltáře
sv. Václava a soukromá modlitba po skupi‑
nách v katakombách baziliky sv. Petra u sochy
sv. Anežky české, u hrobu sv. Petra i na místě
dlouhodobého odpočinku kardinála Josefa Be‑
rana
		 –		Odpoledne i navečer nabídnou jednotlivé sbo‑
ry večer chval, či koncert; vstup pro účastníky
národní pouti bude zdarma

Středa 13. 11. 2019 – svátek sv. Anežky České

9.30 – Generální audience u papeže Františka – Sva‑
topetrské náměstí ve Vatikánu – předání Cha‑
ritativní sbírky Koruny sv. Anežky České, daru
ČR papeži Františkovi pro chudé a potřebné
15.00 – Slavná bohoslužba v bazilice sv. Jana v Late‑
ránu a slavnostní zakončení národní pouti
v Římě
		 – Setkání s českými poutníky žijícími v zahraničí
v papežské koleji Nepomucenum

Jak se na pouť vypravit?

Do přípravy národní poutě do Říma se aktivně zapojilo sedm cestovních kanceláří, které mají důvěru poutního výboru ČBK. Nabízí
účast na pouti s využitím dopravy autobusem či letecky, v jejich nabídce je celkové zajištění ubytování i účast na všech společných
programech národní pouti. Jedná se o tyto cestovní kanceláře: CK Avetour, Palomino, Veligradtour, CK Voma Třebíč, Awertour,
Miklas Tour, CK Hladký Brno.
Kromě této nabídky budou vypravena i dvě samostatná letadla (každé pro 189 poutníků) podléhající zcela poutnímu režimu národní
poutě. První letadlo zajišťují Maltézští rytíři, kteří nabízí především handicapovaným poutníkům mimořádný servis, nejen během
letu, ale především při přesunech a samotném pobytu v Římě během pouti. Druhé letadlo vypravuje CK Avetour Dobruška.
Pokud nebudete klienty žádné z uvedených CK a budete se chtít v Římě účastnit bohoslužeb a programů národní pouti, pak prosíme,
objednejte si včas u poutního výboru na e‑mailu: poutnik@bihk.cz poutní balíček, který bude obsahovat vše zde uvedené a bude pro
všechny účastníky jednotný (10 € nebo 250 Kč). Kromě obsahu je v hodnotě balíčku i finanční podpora na povinné platby vstupů do
bazilik při národní rezervaci, částečná podpora pro TV NOE na zajištění přímých přenosů aj.

Slavnostní bohoslužba v pražské katedrále

Po návratu z Říma v sobotu 16. listopadu, v předvečer státního svátku, jsou všichni pozváni do pražské katedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha ke společné bohoslužbě a prosbě o přímluvu Panny Marie, sv. Anežky České a našich národních patronů za návrat naší
země a celé křesťanské Evropy ke kořenům, k Ježíši Kristu, naší Cestě, Pravdě a Životu.
Bližší informace: www.anezka2019.cz			

 (ado)
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L I S T Z K A L E N DÁ Ř E
Září 2019
1. 9. 1929 se narodil P. Josef Koláček, dlouholetý ředitel českého vysílání Vatikánského
rozhlasu (90. narozeniny)
7. 9. 1619 byl umučen pro víru sv. Melichar Grodecký, jezuitský kněz, košický mučedník (400 let)
10. 9. 1919 se narodil profesor ThDr. František Novák, český biblista, novozákoník
(100 let)
16. 9. – Den církevních škol
25. 9. – Mezinárodní den neslyšících – slaví se od roku 1958, z rozhodnutí Mezinárodní organizace neslyšících
 (jpa)
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Noví jáhni olomoucké arcidiecéze

V sobotu 22. června 2019 se konalo v katedrále sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení. Olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Nuzík vysvětil devět nových
jáhnů, kteří byli jmenováni arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem k 1. 7. 2019 na
svá jáhenská místa v olomoucké arcidiecézi.
Mgr. Josef Hovád (1992) – jáh‑
nem ve farnosti Povýšení
svatého Kříže v Prostějově
Dominik Kovář (1995) – pokra‑
čuje ve studiu
Milan Maštera (1993) – jáhnem
v Arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži
Mgr. Václav Škvařil (1991) –
jáhnem ve farnosti Přerov
Ing. Bc. Jan Černý (1982) – tr‑
valým jáhnem v dobrovolné
službě ve farnosti Prostě‑
jov – Povýšení svatého Kříže
Snímek Dominik Novák / Člověk a víra
ThLic. Ján Mikolaj, Ph.D.
(1971) – trvalým jáhnem v dobrovolné službě ve farnosti Svatý Kopeček u Olomouce
Mgr. Roman Nehera (1975) – trvalým jáhnem v dobrovolné službě ve farnosti Smržice
Ing. Mgr. Josef Pospíšilík (1964) – trvalým jáhnem v dobrovolné službě ve farnosti
Fryšták
Mgr. et Mgr. František Zakopal (1974) – trvalým jáhnem v dobrovolné službě ve far‑
nosti Podivice
Vysvěcením pěti nových trvalých jáhnů se jejich počet v olomoucké arcidiecézi zvý‑
šil na 42.		
 (jpa)

Novokněží
nastupují na svá
první kněžská
působiště

Olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner vysvětil 29. června 2019 v katedrále sv. Václava v Olomouci
dva nové kněze pro olomouckou arcidiecézi, kteří
k 1. 7. 2019 nastoupili na
svá první kněžská působiSnímek Dominik Novák / Člověk a víra
ště.
P. Ing. Mgr. Jan Faltýnek (1979) – kaplanem v Holešově
P. Mgr. Ondřej Talaš (1993) – kaplanem ve farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
 (jpa)
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Při velehradských oslavách lidé uctili
palladium a připomněli si výročí
českých patronů
Také jako připomínku několika důležitých
výročí prožili 5. července 2019 na Velehradě
poutníci každoroční Národní cyrilometodějskou pouť. Hlavním celebrantem mše svaté, které se zúčastnilo asi pětadvacet tisíc
lidí, byl apoštolský nuncius v ČR arcibiskup
Charles D. Balvo (na snímku vpravo).
Snímek Zbyněk Šišpera / Člověk a víra

„Drazí bratři a sestry, vítám vás zde na
Velehradě,“ oslovil shromážděné věřící zá‑
stupce papeže česky. V úvodním pozdra‑
vu pak připomenul některá letošní výro‑
čí, 1150 let od smrti svatého Cyrila nebo
třicáté výročí svatořečení Anežky České.
Viditelnou připomínkou historické kon‑
tinuity přitom pro přítomné byla přítom‑
nost Palladia země České – kovového reli‑
éfu s vyobrazením Panny Marie a Ježíška,
který podle tradice obdržela svatá Ludmi‑
la při křtu z rukou svatého Metoděje na
Velehradě.
Ve své homilii apoštolský nuncius po‑
děkoval za pozvání na velehradskou pouť
a poté zavzpomínal na nedělní rodinné
rituály svého dětství – mši svatou, společ‑
nou snídani a procházku. Rituály a důle‑
žitými událostmi charakteristickými pro
život židovské rodiny žila podle něho také
Svatá rodina, jak o tom svědčí například
evangelijní úryvek, v němž Ježíš předčítá
v nazaretské synagoze.
„Ježíš opravdu naplnil příslib spásy,
který byl dán Božímu lidu ústy velkých

Snímek Dominik Novák / Člověk a víra

proroků, tím, že sám sebe obětoval na kří‑
ži. Svým křížem přináší radostnou zprávu
Boží lásky nám, kteří jsme sklíčeni svý‑
mi slabostmi a pády. Vyhlašuje svobodu
a propuštění nám, kteří jsme zajatci a věz‑
ni hříchu. Vyhlašuje nám nejen milostivý
rok, ale milostivý celý život, tedy celý život
v blízkosti Boha,“ uvedl arcibiskup Balvo.
S odkazem na druhé čtení pak upo‑
zornil, že výše zmíněné poselství křesťané
hlásali i v náročných podmínkách přístav‑
ního města Korint. „Svatý Pavel jim říká,
aby se nenechali ovládnout malomyslnos‑
tí, protože nehlásají sebe, ale Ježíše Krista,
světlo, které zazářilo v temnotách nevě‑
domosti a v srdcích věřících,“ připome‑
nul apoštolský nuncius a dodal: „Poslání
svěřené církvi vyžaduje oddanost a sou‑
středěný zájem. Věřící jsou voláni k tomu,
aby dávali to nejlepší z toho, čím jsou a co
mají, a musejí se vyvarovat všeho, co je
rozptyluje a odvádí jejich pozornost od
Ježíšovy osoby.“
Ti, kdo toto Kristovo poslání napl‑
ňují, mají podle nuncia také materiální
a fyzické potřeby. „Za příklad si lze vzít
třeba vzdělávací instituce nebo zařízení
poskytující zdravotní péči, které potřebují
finanční prostředky, aby mohly fungovat,“
zmínil zástupce apoštolského stolce a po‑
kračoval: „Je jasné, že se duchovní a čle‑
nové církve někdy neřídili poučením da‑
ným Pánem Ježíšem a nechali se rozptýlit
jinými zájmy – politickou mocí, penězi,
pohodlným životem, osobními zájmy –
které vrhly stín na integritu poslání.“
Evangelium dále podle kazatele uka‑
zuje, že apoštolové byli posláni po dvou.
„Nečekalo se tedy od nich, že budou vy‑
konávat své poslání úplně sami, ale ve
společenství s ostatními, s bratry a sestra‑
mi patřícími do církve,“ doplnil. Ve dvou
se svého poslání zhostili také svatí Cyril
s Metodějem. „Vydali ze sebe to nejlep‑

ší a dědictví, které nám předali, je úžas‑
né: víra, modlitba, zpěvy, jazyk, tradice
a mnoho dalšího,“ upozornil nuncius.
Dnešní svět se podle něj vyznačuje
stejnými obtížemi a výzvami, kterým če‑
lily první křesťanské komunity – je v něm
přítomno množství nespravedlnosti a zla
a nabízí se mnoho různých filozofií a ná‑
boženských směrů. „My se, jako svatí
Cyril a Metoděj, zavazujeme k tomu, že
zcela dáme to nejlepší, abychom hlásali
slovy i skutky radostnou zvěst evangelia
Ježíše Krista. Světu, který hledá cíl a smy‑
sl, nabízíme poselství víry, naděje a přede‑
vším lásky,“ uzavřel své kázání arcibiskup
Balvo.
V závěru mše svaté, kterou svým
zpěvem doprovodil pěvecký sbor místního Stojanova gymnázia společně se
smíšeným pěveckým sborem Svatopluk
z Uherského Hradiště, pak kardinál
Dominik Duka předal ocenění České
biskupské konference vybraným osobnostem. Řád sv. Cyrila a Metoděje za literární a překladatelskou činnost, básnickou tvorbu a tvorbu písňových textů
obdržel emeritní olomoucký pomocný
biskup Josef Hrdlička (na snímku dole).
Pamětní medaili si odnesla zakladatelka hnutí Modlitby matek v ČR Růžena
Fialová, teolog Mons. Karel Skalický
a také německá charitativní organizace
Renovabis – za podporu, kterou v uplynulých letech poskytla katolické církvi
v ČR. Děkovným uznáním pak biskupská konference ocenila manžele Passionarii a Vojtěcha Paříkovy za významný
podíl na obnově Köhlerovy křížové cesty na Svatém Hostýně a také básnířku
Marii Dolistovou a skladatele Jana Zástěru za realizaci cyklu duchovních
kantát o českých patronech a světcích
„České nebe“.
 Jiří Gračka
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A K T UA L I T Y
Nové sochy sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě

Za účasti zástupců olomouckého arcibiskupství a členů výboru Matice velehradské byly 24. června 2019 instalovány na vstupní pilíře poutního areálu na Velehradě nové sochy sv. Cyrila a Metoděje, které byly
slavnostně požehnány při
Národní cyrilometodějské pouti 5. července.
Celá akce přemístění
soch, z nichž každá váží
800 kg, začala už ráno v díl‑
ně kameníka Jana Leitgeba
v Blansku, kde byla umělec‑
ká díla naložena na náklad‑
ní automobil a dovezena na
Velehrad.
Na zhotovení soch byla
v roce 2017 vyhlášena veřej‑
Snímek František Ingr / Člověk a víra
ná sbírka, do které se v jejím
průběhu zapojilo více než 130 osob, množství členů Matice velehradské a dalších pout‑
níků z ČR i ze zahraničí. Vznik soch podpořili také členové dalších moravských Matic
a farností. Cena díla byla vyčíslena na 688 500 Kč.
 (ado)

Vyšla výroční zpráva arcidiecéze za rok 2018

Informace o důležitých událostech uplynulého roku, statistiky ze života olomoucké arcidiecéze i přehled jejího hospodaření nabízí výroční zpráva za rok
2018, která byla publikována na konci června.
„Diecéze je velká duchovní rodina a v rodině se často vzpomíná a povídá o tom, co
dělají další příbuzní, protože informace pomáhají vytvářet vztahy a upevňovat společen‑
ství,“ píše v úvodu dokumentu arcibiskup Jan Graubner a dodává, že v něm četba zprá‑
vy probouzí vděčnost Bohu i lidem. „Děkuji také všem
spolupracovníkům a dobrovolníkům, štědrým sponzo‑
rům i drobným dárcům, bez nichž by to všechno neby‑
lo možné. Především však děkuji všem, kteří přijímají
Boží slovo do svého života a vydávají svědectví evange‑
liu svými skutky a postoji, kteří nechají v sobě působit
Boha a mají tak podíl na uzdravování společnosti a vy‑
tváření civilizace lásky a kultury života.
Dvaapadesátistránkový dokument nabízí základní
údaje o olomoucké arcidiecézi. Zmiňuje mimo jiné, že
v roce 2018 k ní přináleželo 226 kněží a působilo zde 29
řeholních řádů a společenství. Nedělních bohoslužeb
se pravidelně účastnilo téměř 86 tisíc věřících, bylo uděleno přes 4,7 tisíce křtů, více
než 1,4 tisíc osob přijalo svátost biřmování, téměř 2,5 tisíce jich poprvé přistoupilo ke
svatému přijímání a před zástupcem církve bylo uzavřeno 1,3 tisíce sňatků.
Kronika minulého roku zachycuje významné události, jako pouť s ostatky sv. Mar‑
kéty do rakouského Marcheggu, setkání křesťanských podnikatelů nebo mezinárodní
konferenci o charitní
službě. Oddíl věnovaný
pastoraci pak zmiňuje
mimo jiné Světové se‑
tkání rodin v Dublinu
nebo otevření učiliště
zaměřeného na lesnictví
a zemědělství.
Samostatné kapitoly
postihují novinky v ob‑
lasti Charity i kultury
a v oddílu věnovaném hospodaření se lze dočíst, že arcibiskupství a jemu podřízené
farnosti společně hospodařily s příjmy ve výši 895 mil. Kč a výdaje dosáhly 825 mil. Kč.
		
 Jiří Gračka

Český liturgický překlad
Bible je k dispozici
v nové aplikaci

V rámci portálu Liturgie.cz byla
připravena nová aplikace Bible – český
liturgický překlad. Aplikace obsahuje
všechny texty Nového zákona a vybrané
texty ze Starého zákona ve znění, které
se používá při římskokatolické bohoslužbě.
Aplikace pro mobilní systémy An‑
droid a iOS je plně offline (nevyžaduje
připojení k internetu) a obsahuje vyhledá‑
vání slov ve zvolených biblických knihách
i možnost kopírování jednotlivých veršů.
Nabízí různou velikost písma i volbu mezi
denním či nočním režimem.
On‑line verze: bible.liturgie.cz
Android: GooglePlay
iOS: AppStore
Základem použitých textů je překlad
pořízený ThDr. Václavem Bognerem
a jeho spolupracovníky v 70. a 80. letech
20. století, jehož vybrané perikopy byly
upraveny v rámci obnoveného vydání
mešních lekcionářů a Denní modlitby
církve v letech 1996 až 2008. Od roku
2017 probíhá proces kompletní revize
a doplnění liturgického překladu – tento
projekt nese název Český liturgický pře‑
klad a má vlastní logo, v budoucnosti bude
použit pro nová vydání lekcionářů, ale též
se počítá s jeho vydáním jako jednolitého
celku. Po skončení prací budou texty apli‑
kace nahrazeny revidovanou verzí.
Autorská práva na liturgický překlad
Písma patří České biskupské konferenci,
aplikaci vytvořila firma Fenomen multi‑
media.
 Radek Tichý

Kurz duchovního
doprovázení

Kurz duchovního doprovázení
v rámci celoživotního vzdělávání při
CMTF UP v Olomouci se uskuteční
v akademickém roce 2019/2020. Sestává ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část je určena pro široký
okruh zájemců, praktickou část budou
absolvovat vybraní účastníci teoretické
části.
Kurz je určen pro kněze, řeholníky, ře‑
holnice a laiky. Přihlásit se mohou ti, kdo
se angažují v oblasti duchovního dopro‑
vázení nebo se na tuto službu připravují
a nebo prostě naslouchají lidem ohledně
vztahu s Bohem a chtějí obohatit i svůj
duchovní život.
Více informací naleznete na webo‑
vých stránkách: http://doprovazeni.cz
 P. František Hylmar, SJ
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Změny ve vedení
olomouckého kněžského
semináře

Olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner provedl k 1. 7. 2019 několik
personálních změn ve vedení olomouckého kněžského semináře a Teologického konviktu v Olomouci.
Ze semináře, kde se v končícím aka‑
demickém roce 2018/2019 připravo‑
valo na kněžství 24 bohoslovců z Mo‑
ravy a Slezska (z nichž bylo dvanáct
z olomoucké arcidiecéze), odešel vicerek‑
tor P. Ing. Mgr. Pavel Šupol jako nově jme‑
novaný farář v Otrokovicích, a také spiri‑
tuál P. Mgr. Jan Szkandera. Na jeho místo
nastupuje P. Mgr. Vladimír Schmidt, kněz
ostravsko-opavské diecéze. Funkce vice‑
rektora zůstane neobsazená pro malý po‑
čet bohoslovců.
Po 17 letech odešel z vedení Teolo‑
gického konviktu jeho dosavadní ředitel
P. Mgr. Alfréd Volný. Na jeho místo na‑
stupuje dosavadní farář v Bánově a bývalý
vicerektor Arcibiskupského kněžského
semináře v Olomouci P. Mgr. Jiří Kupka
(jmenován Českou biskupskou konferen‑
cí).
 (jpa)

Pamětní síň
sv. Jana Sarkandera
v Holešově

Město Holešov se připravuje na kulaté výročí mučednické smrti bývalého
tamějšího faráře sv. Jana Sarkandera.
Příští rok, kdy si připomínáme 400.
výročí této události, bude Holešov po
celý rok ve znamení velkých sarkandrov‑
ských oslav, do kterých se zapojí město,
muzeum i římskokatolická farnost. Město
připravuje otevření pamětní síně sv. Jana
Sarkandera, která se bude nacházet v ora‑
toři filiálního kostela sv. Anny. Budou v ní
k vidění artefakty připomínající jeho dobu
(písemnosti, obrazy a další inventář).
V budoucnu pamětní síň doplní prohlíd‑
kový okruh po pamětihodnostech Hole‑
šova. Mezi ně se řadí oba zdejší kostely,
kovárna, synagoga a zámek.  Josef Pala

Poděkování za sbírku
Haléř sv. Petra

Dne 23. 7. 2019 jsme obdrželi z vatikán‑
ského státního sekretariátu poděkování za
sbírku Haléř sv. Petra (výše našeho příspěv‑
ku činila 2 402 712 Kč), kde se kromě jiné‑
ho píše: „Svatý otec Vám děkuje za gesto
církevní solidarity a obnovený vztah k jeho
univerzální apoštolské službě, a zatímco
prosí o modlitbu za svou osobu a svou služ‑
bu Církvi, svolává nebeskou ochranu Panny
Marie a ze srdce uděluje Vám a všem, kteří
jsou svěřeni Vaší pastorační péči zvláštní
apoštolské požehnání.“
 (aco)

ZPRAVODAJSTVÍ

Vyšla aktualizovaná publikace o Katolické církvi v ČR

Česká biskupská konference vydala aktualizovanou brožuru Katolická církev
v České republice, ve které jsou nejnovější informace o místní a také světové církvi.
Téměř stostránková brožura mapuje různé oblasti katolické církve a je rozdělena do
těchto kapitol:
Katolická církev celosvětová
Tato kapitola shrnuje základní data celosvětové
církve. Najdete zde přehled úřadů Římské kurie a dle
dat statistické církevní ročenky Annuarium Statisti‑
cum Ecclesiae a mimo jiné se dozvíte, kolik žije na
světě katolíků, počet katolických kněží, biskupů či ře‑
holnic a řeholníků. Zmíněny jsou zde také papežské
cesty do ČSFR a ČR a informace o Apoštolské nun‑
ciatuře v ČR.
Katolická církev v ČR
Kapitola představuje Českou biskupskou konfe‑
renci včetně Stále rady ČBK, komisí a rad ČBK. Na‑
jdete zde také informaci o novém kontaktním místě
pro ochranu nezletilých a zranitelných.
Život církve
Jedná se o nejrozsáhlejší kapitolu celé brožury.
Zabývá se různými oblastmi ze života katolické círk‑
ve, mezi které patří: vzdělávání, pomoc potřebným,
služba ve zdravotnictví, doprovázení, kultura, péče
o rodinu a mládež, komunikace, hospodaření a akti‑
vity otevřené všem.
Diecéze v České republice
Katolická církev v ČR se dělí na dvě církevní
provincie: českou a moravskou. Celkem je zde osm
diecézí, jejichž přehled najdete v této části brožury. Jsou zde rovněž počty věřících v jed‑
notlivých diecézích, přehled duchovních úkonů za rok 2018. Nechybí ani informace
o Apoštolském exarchátu v ČR.
Církevní řády a hnutí
V ČR působí v současné době celkem 31 mužských a 63 ženských církevních řádů
a kongregací, jejichž přehled najdete v této kapitole. Dále jsou zde uvedena církevní
hnutí a osobní prelatury.
Brožura je doplněna fotografiemi, z nichž většinu pořídili fotografové spolku Člověk
a Víra.		
 (čbk)

Zemřel P. Jan Glogar

Ve věku nedožitých 89 let zemřel 5. srpna 2019 v nemocnici v Šumperku P. Jan
Glogar, dlouholetý farář ve Velké Moravě.
Narodil se 11. září 1930 ve Slezské Ostravě. Na kněze byl vysvěcen 26. června 1955
v Litoměřicích. Po vysvěcení působil v duchovní správě v Nivnici, Zdounkách, Kelči,
Štípě, Nedašově, Malé Moravě, Velké Moravě, Nové Lhotě a Rapotíně.
Pohřeb zesnulého se konal 12. srpna 2019 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Ma‑
rie v Rapotíně. Pohřební obřady vykonal olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín
Basler. Tělo zesnulého bylo pak uloženo do kněžského hrobu ve Velkých Losinách.
 (jpa)

Zemřel salesián P. Jan Komárek

Ve věku 62 let zemřel po těžké nemoci 17. července 2019 v Nemocnici na Bulovce v Praze P. Mgr. Jan Komárek, bývalý provinciál českých salesiánů.
Zlínský rodák (1957) přijal kněžské svěcení 25. června 1983 v Olomouci z rukou
biskupa – apoštolského administrátora Josefa Vrany. Tři roky byl kaplanem na Velehra‑
dě a pak další tři roky farářem v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Po listopadu 1989
se cele zapojil do služeb salesiánské kongregace, kterou vedl v letech 1999 až 2005 jako
provinciál. Dalších jedenáct let působil v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, nejprve
jako ředitel komunity a ředitel domu (2005–2011), od roku 2011 jako provinciální de‑
legát pro Salesiánskou rodinu a salesiánské spolupracovníky. Od roku 2016 tuto službu
vykonával z komunity v Praze-Kobylisích.
Poslední rozloučení s P. Janem Komárkem proběhlo 24. července 2019 v kostele Pan‑
ny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně a následně na zlínském hřbitově v Mladcové,
kam byly jeho tělesné pozůstatky uloženy do salesiánského hrobu. Pohřební obřady vy‑
konal salesiánský provinciál P. Petr Vaculík.
 Josef Pala
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Doma je doma. Charita ČR vyzývá peticí
k záchraně domácí zdravotní péče
Charita Česká republika, největší poskytovatel domácí zdravotní péče v Česku, se na konci června neshodla se zdravotními pojišťovnami na financování
této oblasti veřejného zdravotnictví pro příští rok.
Petici podpořil také arcibiskup Jan Graubner a prosí
věřící, aby se k ní svým podpisem připojili.
Navzdory předkládání hloubkových analýz, jimiž Charita dokládala, jak moc je celý segment podfinancovaný,
jí zdravotní pojišťovny nenabídly podmínky, za kterých
by dokázala zajistit fungování služeb. Pro záchranu domácí péče proto nyní předkládá občanům petici „Doma
je doma“ s cílem přimět politiky zajistit její dostatečné
a udržitelné financování.
Snímek ACHO

Současný způsob, jímž zdravotní po‑
jišťovny hradí provedené výkony, už ně‑
kolik let charitním střediskům domácí
zdravotní péče nepokrývá nezbytné ná‑
klady. Charita se tím dostává do vážných
finančních a provozních problémů. Na
tento problém Charita dlouhodobě upo‑
zorňuje jak Ministerstvo zdravotnictví,
tak zdravotní pojišťovny. Nikdo jej však
neřeší. „Poskytujeme potřebným vysoce
odborné a kvalitní služby. Díky nám mo‑
hou nemocní a umírající zůstávat doma,
se svými blízkými. Teď jsme ale po zhru‑
ba pěti letech dospěli do bodu, kdy už si
dál nemůžeme dovolit doplácet za naši
vlastní práci. Proto jsme se rozhodli, že se
musíme začít bránit,“ uvádí k petici ředitel
Charity Česká republika Lukáš Curylo.
Charita proto předkládá občanům pe‑
tici za záchranu domácí zdravotní péče
s jednoduchým sloganem DOMA JE
DOMA. Jejím prostřednictvím chce při‑
mět politiky, aby se kritickým stavem do‑
mácí zdravotní péče začali vážně zabývat
a aby zajistili její dostatečné a udržitelné
fungování. „Trváme na tom, aby byl vytvo‑
řen takový systém úhrad, který stabilizuje
situaci v domácí zdravotní péči a vytvoří
podmínky pro její rozvoj. Rovněž chceme
seznámit občany České republiky s alar‑
mujícím stavem domácí zdravotní péče,
v němž pracují vysoce kvalifikované ses‑
try v náročných terénních podmínkách,
avšak na jejich výplatu zdravotní pojišťov‑
ny vyčlenily nedůstojnou částku 18 tisíc
hrubého měsíčně,“ dodává koordinátorka
zdravotních služeb Charity Česká repub‑
lika Ludmila Kučerová, která za Charitu
jednání s pojišťovnami vedla.
K petici vznikly speciální webové
stránky na adrese domajedoma.charita.
cz, kde je k dispozici jak text petice, tak
formulář petičního archu ke stažení. Po‑

depsat jej tak může každý, komu na osu‑
du domácí zdravotní péče záleží. Předem
díky za podporu.
Petici na pomoc Charitě podpořil
také olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
„Snaha Charit o její záchranu je zcela le‑
gitimní, protože hájí nejenom oprávněné
zájmy sester, které v Charitě pracují za
velmi nízké mzdy, ale také zájmy ohrože‑
ných pacientů,“ napsal ve svém listu adre‑
sovaném do farností a dodal: „Proto vás
prosím, abyste vyšli Charitě vstříc a pod‑
pořili věřící v ochotě pomoci svým podpi‑
sem dobré věci.“
Proč se Charita nedohodla
s pojišťovnami
Způsob úhrady domácí zdravotní
péče pro rok 2020, který navrhly zdra‑
votní pojišťovny, negarantuje dodržení
ústavně‑právních principů, které ve svých
nálezech formuloval Ústavní soud – a to
pokrytí nezbytných nákladů. Zároveň ne‑
dává možnost dopředu si spočítat, kolik
za provedené zdravotní výkony zdravotní
pojišťovny zaplatí. Proto jej Charita muse‑
la společně s ostatními účastníky dohodo‑
vacího řízení za segment domácí zdravotní
péče odmítnout. Ve snaze o kompromisní
řešení Charita spolu s ostatními předlo‑
žila tři návrhy, které vycházely ze skuteč‑
ných nákladů. Od zdravotních pojišťoven
nebyly přijaty s absurdním odůvodněním,
že neodpovídají jejich finančním možnos‑
tem. Tím tedy nepřímo říkají, že stát si
nemůže dovolit služby, které po Charitě
vyžaduje a jež lidem podle zákona o veřej‑
ném zdravotním pojištění garantuje.
Podmínkou prosperity domácí zdra‑
votní péče je zrušení regulačních mecha‑
nismů, které nyní umožňují zdravotním
pojišťovnám zpětně neuhradit část již
poskytnuté ošetřovatelské péče, přesto‑

že jsme ji ze zákona poskytnout museli.
V důsledku nízkých plateb za zdravotní
výkony a nespravedlivou regulací by při
zachování tohoto postupu domácí zdra‑
votní péče zanedlouho zanikla. Sestry by
z trvale podfinancovaného oboru odešly
za lepším výdělkem – a pacientům by pak
nebylo umožněno stonat v důvěrně zná‑
mém domácím prostředí, což je pro ně
nejkomfortnější.
Proto Charita nechce dopustit, aby
tento obor, který má i do budoucna ob‑
rovský potenciál, zanikl a lidé museli
opět stonat v nemocnicích, žít v ústavech
a umírat za plentou. Každý má totiž právo
čerpat bezplatně zdravotní péči, i když se
rozhodne stonat nebo zemřít doma. Stát
je povinen vytvořit podmínky, které to
umožňují, v tom ale dlouhodobě selhává.
Domácí zdravotní péče přitom činí nece‑
lé jedno procento z celkových výdajů na
zdravotnictví.
Co je třeba udělat
Nyní je tedy řada na státu, aby zajis‑
til zvýšení dosavadních úhrad o 40 %, což
zaručí, že poskytovatelé péče neponesou
náklady na poskytování domácí zdravotní
péče za zdravotní pojišťovny, a aby do bu‑
doucna vyčlenil dostatečné finanční pro‑
středky na úhradu hrazené domácí péče
tak, aby jednání se zdravotními pojišťovna‑
mi mohlo být v příštím roce konstruktivní.
Nesmí se rovněž dopustit, aby se na‑
plnil chystaný záměr politiků rozpustit
vytvořený rezervní fond zdravotního
pojištění do státního rozpočtu. Naopak,
společně s Odborovým svazem zdravot‑
nictví a sociální péče ČR a dalšími part‑
nery Charita požaduje, aby právě z tohoto
fondu byly získány prostředky pro zvýšení
dosavadních úhrad.
 DomaJeDoma.Charita.cz
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
Škola partnerství

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

Víkendový duchovní pobyt pro ženy
na pouti života

Víkend se skládá z přednášek, příležitostí k osobním rozhovo‑
rům, soukromých i společných modliteb. Vede otec Antonín
Krasucki, OP. Na setkání je třeba se dopředu přihlásit.
Termín a místo konání: 11. až 13. října v Kroměříži v klášteře
Milosrdných sester sv. Kříže, Koperníkova ulice
Kontaktní osoba: Bc. Řezníčková Marcela, tel. 587 405 251,
e‑mail: reznickova.marcela@ado.cz

Duchovní obnova pro seniory

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

Víkendová duchovní obnova
pro rodiny s dětmi

Krátký popis akce: Vede: P. Josef Červenka. Během promluv pro
manžele budou pečovatelé zajišťovat souběžný program pro
děti. Těšit se můžete jak na promluvy kněze, chvíle v tichu v kap‑
li, tak na společné modlitby, mše svaté a „Cestu světla společně
s dětmi.“
Přihláška: www.rodinnyzivot.cz
Termín a místo konání: 4. až 6. října, Svatý Hostýn
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, e‑mail: zaboj.josef@ado.cz,
tel. 587 405 292

Manželské večery

Krátký popis akce: Kurz je určen pro všechny manželské páry,
které chtějí budovat pevný a trvalý vztah, mají zájem své man‑
želství zlepšovat, nebo i pro ty, kteří procházejí náročným ob‑
dobím.
Termín a místo konání: 8 setkání od 9. října u dominikánů
v Olomouci
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Matlochová, tel. 587 405 250,
e‑mail: matlochova.marketa@ado.cz

Přirozené plánování rodičovství

Krátký popis akce: Podzimní kurz symptotermální metody při‑
rozeného plánování rodičovství pro manžele, snoubence a další
zájemce je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů.
Vedou manželé Kolčavovi.
Termín a místo konání: 4 setkání, začínáme 10. října v 17.30
hod. v Olomouci na kurii
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Matlochová, tel. 587 405 250,
e‑mail: matlochova.marketa@ado.cz

Víkendový pobyt pro prarodiče s vnuky
na Svatém Hostýně

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

Víkend pro seniory

Pobyt pro seniory na poutním místě Velehrad s duchovním pro‑
gramem. Vede P. Miroslav Jáně.
Termín a místo konání: 11. až 13. října, Stojanov (Velehrad)
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Matlochová, tel. 587 405 250,
e‑mail: matlochova.marketa@ado.cz

Školení lektorů snoubenců

Krátký popis akce: Metodické školení pro manželské páry, kteří
by se chtěli věnovat službě přípravě snoubenců na manželství.
Termín a místo konání: 24. – 26. ledna 2020 na Svatém Hostýně
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Girašková, www.rodinnyzivot.cz,
e‑mail: giraskova.petra@ado.cz

Po prázdninách opět pokračují
poradny CPRŽ Olomouc

Centrum pro rodinný život Olomouc zprostředkovává odbor‑
né poradenství v různých oblastech a situacích lidského života.
Všechny poradny se objednávají telefonicky (tel. 587 405 250)
nebo osobně na CPRŽ Olomouc. Pokud není uvedeno jinak,
probíhají v prostorách kurie a jsou bezplatné.
Poradkyně:
Mgr. Pavlína Fremlová, psycholožka – pro dospělé, děti i mládež
Mgr. Markéta Pavelková, psycholožka – pro děti, náctileté a je‑
jich rodiče
Bc. Marcela Řezníčková, psychoterapeutka – poradenství
v obtížných životních situacích
Mgr. Marie Linhartová, psycholožka – manželské, rodinné
i osobní poradenství
Mgr. Bc. Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeutka,
andragožka – poradenství pro rodiče
MUDr. Jitka Krausová, psychiatrička – pastorálně terapeutické
poradenství

SMS služba modlitby

Do Centra pro rodinný život v Olomouci můžete zasílat formou
sms nebo e‑mailu vaše osobní prosby. Rádi se připojíme k va‑
šim modlitbám spolu
s Milosrdnými sestra‑
mi svatého Kříže z ko‑
munity v Olomouci.
Každý čtvrtek je pak
na všechny tyto úmys‑
ly sloužena mše svatá.
Vaše prosby můžete
posílat sms zprávou
na telefonní číslo:
731 731 800 (tento
způsob nabízí anony‑
mitu). Další možnost
je zaslání prosby na
e‑mailovou adresu: ro‑
dina@ado.cz (prosby
nebudou nikde zveřej‑
něny).
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Rodina Neposkvrněné Svatému otci

Rodina Neposkvrněné oznamuje, že i v letošním roce při‑
pravuje k Vánocům duchovní kytici uvitou z modliteb a obětí
pro Svatého otce Františka a naše biskupy. Obětované dny za‑
šlete do konce září na adresu: Bohumila Vystrčilová, 687 54
Bánov 224

Podzimní festival duchovní hudby
v Olomouci

Beethovenovy skladby věnované olomouckému arcibiskupu
Rudolfu Janovi nebo klávesové nástroje v proměnách staletí, ale
především osm koncertů a interprety z ČR, Slovenska, Německa
a Nizozemí představí šestadvacátý ročník Podzimního festiva‑
lu duchovní hudby. V olomouckých kostelích se uskuteční od
22. září do 20. října, řadu koncertů zároveň zaznamená televize
Noe a Český rozhlas.
Podrobný program: www.podzimni‑festival.cz

Cenné Bible na Velehradě

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

Radost z Boha

Přednáška na motivy stejnojmenné knihy P. Marka Váchy se
uskuteční v pátek 20. září v 19 hod. v Muzeu J. A. Komenského
v Uherském Brodu.

Morava krásná zem

Expozice s dvěma tisíci barevných snímků z duchovního života,
folkloru, kulturního dědictví a přírody je otevřena do 3. listopa‑
du ve Vlastivědném muzeu ve Švábenicích u Vyškova. Souběžně
je přístupná Muzejní galerie betlémů (1670 betlémů ze všech
materiálů) a také Kostelní muzeum (umění 18. a 19. století –
z pozůstalosti kostela a fary). Otevřeno každou neděli od 13 do
17 hod., vstupné dobrovolné.

Relaxační pobyt pro ovdovělé
pomůže zlepšit fyzické i duševní zdraví

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

Podnikání podle Ducha

Takový název má konference, která se koná 21. září na Velehradě
v prostorách Stojanova gymnázia.
Bližší informace: www.krestanskypodnikatel.cz, tel. 732 194 790

Kalendářní nabídky od Paulínek na rok 2020

Evangelium na každý den 2020
Knížka kapesního formátu je každo‑
denním průvodcem pro ty, kdo touží
číst a rozjímat evangelium v rytmu
liturgie církve. Evangelijní úryvek pří‑
slušného dne je doprovázen krátkým
komentářem. Podněty k rozjímání
pro rok 2020 připravil kolektiv autorů.
Evangelium dne je uvedeno v plném
znění. Nechybí však odkaz na ostatní
liturgická čtení a informace o slavnos‑
ti, svátku či památce daného dne.
Brož., 488 str., 109 Kč
Kapesní diář 2020
Ke každému dni je uveden církevní a občanský svátek, odkaz
na denní modlitbu církve a na liturgické texty, antifona k žalmu.
Jedna dvojstrana zahrnuje jeden týden s místem na poznámky
u každého dne. Do jednotlivých liturgických období roku vás
uvedou myšlenky papeže Františka.
Váz., 144 str., 95 Kč
Velký diář na rok 2020 s liturgickým kalendářem
Diář formátu A5 v pevné vazbě s obálkou modré či zelené barvy
se zlatou ražbou. Ke každému dni je uveden církevní a občanský
svátek, odkaz na denní modlitbu církve a na liturgické texty, an‑
tifona k žalmu a myšlenka na den. Na začátku každého měsíce
jsou uvedeny Úmysly apoštolátu modlitby. Diář obsahuje také
dostatečný prostor pro adresy a poznámky, přehledný měsíční
kalendář let 2020 a 2021 a další praktické informace. Na každý
den je připraven citát, který byl vybrán z knih vydaných v našem
nakladatelství.
Váz., 392 s., 200 Kč
Objednávky: Nakladatelství Paulínky, Jungmannovo nám. 18,
110 00 Praha 1, tel. 224 818 757, e‑mail: objednavky@paulinky.cz,
in‑line knihkupectví: www.paulinky.cz

Záříjový Nezbeda a Cvrček

V záříjovém výtisku Nezbedy naleznou čtenáři mimo jiné ob‑
vyklou rubriku Hrdinové s velkým srdcem, povídku Cizí peří, po‑
hled do historie Pinkertonovy případy a rozhovor Misionářem
v Mongolsku se salesiánem P. Jaroslavem Vracovským.
Záříjový Cvrček učí děti na příkladech vaření trpělivosti.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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Mimořádný misijní měsíc říjen 2019
Děkuji těm otcům biskupům, kteří podpořili papežovu misijní
iniciativu osobním pastýřským listem nebo jinými způsoby.
Protože naše země velmi potřebuje správné misie, navrhuji,
abychom jako celorepublikový dlouhodobý projekt zavedli iniciativu MISIJNÍ MOST MODLITBY. V některých farnostech
v republice už funguje jako program Papežských misijních děl
(PMD). Věřím, že má podobný potenciál jako Tříkrálová sbírka nebo Noc kostelů, pokud bude přijat celoplošně.
CHARAKTERISTIKA:
Most se bude od zmíněných projektů zásadně lišit svou primární
orientací na věřící. Proto bude komornější, ale zároveň bude věřící
učit otevřenosti a formovat k evangelizaci.
STRUKTURA:
Není třeba budovat nové struktury jako např. u Noci kostelů nebo
Tříkrálové sbírky, protože vhodnou strukturu máme: Papežská mi‑
sijní díla. I ekonomické náklady by byly jejich věcí. Od nás se oče‑
kává podpora PMD, přesvědčivá výzva ke kněžím a osobní účast.
TERMÍN:
S rozběhem programu je třeba počítat v řádu let. Začátek nebu‑
de mohutný, ale neexistuje lepší termín, než letošní říjen. Tedy
v předvečer Světového dne misií, v sobotu 19. 10. 2019 večer.
PROTO NAVRHUJI:
Uspořádat MISIJNÍ MOST MODLITBY v souvislosti s Misijní
nedělí společně s biskupy v katedrálách a s kněžími v těch farnos‑
tech, které se zapojí. Doufám, že v dalších letech budou farnosti
přibývat.
Může to být mše svatá, bohoslužba slova či jen shromáždění věří‑
cích k modlitbě. Věřící mohou být propuštěni na konci bohoslužby
výzvou nabádající k vyjití a hlásání evangelia svědectvím svého ži‑
vota. Během programu se společně pomodlíme oficiální modlitbu
Pokřtění a poslaní vydanou u příležitosti Mimořádného misijního
měsíce října 2019.
VÍCE INFORMACÍ: https://www.missio.cz/mimoradny‑misijni‑rijen-2019/
Pro všechny platí Ježíšův
příkaz: „Jděte do celého
světa a hlásejte evangeli‑
um všemu tvorstvu.“ Dne
30. listopadu 2019 uběh‑
ne 100 let od vydání apo‑
štolského listu Maximum
illud, kterým chtěl dát pa‑
pež Benedikt XV. po zni‑
čujícím světovém konflik‑
tu nový impuls misijnímu
úkolu hlásat evangelium.
Zdůrazňuje, že jediným
motivem misijní činnos‑
ti má být poselství a láska
Pána Ježíše, šířené svatostí
vlastního života a dobrý‑
mi skutky. Papež František
klade opět důraz na tento
úkol. Proto Mimořádný
misijní měsíc.
Snímek Dušan Kadlec / Člověk a víra

 Mons. Jan Graubner
delegát ČBK pro misie

MISIJNÍ MOST MODLITBY / CENTRUM PRO ŠKOLY

Misijní most modlitby
Misijní most modlitby je aktivitou Papežských misijních
děl spojenou s oslavou Světového dne misií – Misijní nedělí.
Věřící jsou k této aktivitě zváni v předvečer Světového dne misií, tedy v sobotu 19. 10. 2019 ve vhodný čas – doporučujeme
18. hodinu.
Kdo a jak může modlitební most vytvořit a zorganizovat?
Misijní most modlitby mohou připravit jednotlivci, rodiny,
Misijní klubka, společenství i celé farnosti prostřednictvím spo‑
lečné modlitby na misijní úmysl ve výše uvedený čas.
Jaká modlitba je vhodná?
Na tento úmysl můžeme věnovat modlitbu růžence nebo jakou‑
koliv jinou modlitbu za misie, stejně tak své utrpení, skutky lásky
nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení s Bohem tak předá‑
me do mnoha potřebných míst světa. Také papež František vybízí
celý svět k modlitbě za misie.
Za co se modlit?
Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované,
chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, stráda‑
jící nedostatkem lásky… Zahrnout můžeme také prosby za šíření
evangelia po celém světě či za dar víry.

OLDIN • 9 / 2019

11

Přehled církevních škol
v olomoucké arcidiecézi
Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké
Církevní mateřská škola Ovečka v OLOMOUCI
Církevní mateřská škola v PŘEROVĚ
Církevní mateřská škola Svatojánek v LITOVLI
Mateřská škola sv. Josefa v KOJETÍNĚ
Mateřská škola při Cyrilometodějském gymnáziu a základní
škole v PROSTĚJOVĚ
Mateřská škola při Církevní základní škole ve ZLÍNĚ
Církevní základní škola v KROMĚŘÍŽI
Církevní základní škola ve VESELÍ NAD MORAVOU
Církevní základní škola a mateřská škola ve ZLÍNĚ
Katolická základní škola v UHERSKÉM BRODĚ
Základní škola při Cyrilometodějském gymnáziu a mateřské
škole v PROSTĚJOVĚ
Základní škola Salvátor ve VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Arcibiskupské gymnázium v KROMĚŘÍŽI
Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola
v PROSTĚJOVĚ
Stojanovo gymnázium VELEHRAD
Střední odborná škola svatého Jana Boska KROMĚŘÍŽ
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální OLOMOUC

Jak se na setkání připravit?
K těmto chvílím lze využít svíce vyrobené a požehnané pro tuto
příležitost. K hlubšímu prožití společných modliteb mohou po‑
moci misijní materiály a symboly, které nám připomínají důleži‑
tost misií a propojení se všemi potřebnými na celém světě. Více
si díky tomu uvědomíme, že misie bez modlitby nemohou exis‑
tovat.

Školy jiných zřizovatelů
Základní církevní škola svaté Voršily v OLOMOUCI
(Česká provincie Římské unie Řádu sv. Voršily)
Církevní gymnázium Německého řádu v OLOMOUCI
(Řád bratří a sester Německého domu Panny Marie v Jeruza‑
lémě)
Církevní střední škola pedagogická a sociální v BOJKOVICÍCH
(Česká kongregace sester dominikánek)

Čím předvečer Misijní neděle naplnit?
Při vytváření náplně setkání v rámci misijního modlitebního
mostu se můžete inspirovat třeba těmito nápady:
• modlitba při tlumeném světle nebo při světle svíček • zapále‑
ní svíčky při každém desátku růžence • zpěv písní s mariánskou
nebo misijní tématikou • přinášení květin • výroba vlastního rů‑
žence, postavení MOSTu (Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost) •
promítání videa k Misijní neděli nebo misijního filmu či uspořá‑
dání přednášky. Vlastní misijní svědectví.

Školská zařízení katolické církve
Teologický konvikt OLOMOUC
Církevní dětský domov Emanuel STARÁ VES

Čím je Misijní most modlitby možné obohatit?
• noční/víkendovou hrou.

Srdečně zveme lektory z řad katechetů, pedagogů, kněží, pasto‑
račních pracovníků a další zájemce na semináře z cyklu Vstupy
do škol s náboženskými tématy

Pokud pracujete s aktivní skupinkou dětí a chcete pro ně vytvo‑
řit atraktivní modlitební setkání, můžete Misijní most modlitby
zakomponovat do celodenní, večerní nebo víkendové hry, jejímž
vyvrcholením bude nedělní mše svatá. Během hry mohou hledat
indicie k objevení misijního pokladu, anebo jim v málo osvětle‑
ném kostele poschovávejte úryvky modlitby, z nichž mají sestavit
celou verzi, kterou se nakonec společně pomodlíte.
Tento návrh vychází ze zkušeností PMD. Zapojení dalších sku‑
pin v různých prostředích přinese nové zkušenost. Jejich výměna
obohatí programy příštích let, které se budou dále rozvíjet.
Více informací: Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1,
500 03 Hradec Králové, tel. 604 838 882, e‑mail: pmd@missio.cz,
www.missio.cz, číslo účtu: 72540444/2700
jáhen Leoš Halbrštát
národní ředitel Papežských
misijních děl v ČR

Ve školním roce 2019/2020 působí v olomoucké arcidiecézi
celkem 20 církevních škol a dvě školská zařízení katolické
církve.

Pozvánky z Centra pro školy

24. září; Bible – základ naší kultury
Náš nový seminář lektorům pomůže s představením posvátné
knihy křesťanů nevěřícím dětem a se způsoby, pomocí kterých
se v ní mohou děti orientovat. Na konkrétních ukázkách děti
pochopí, v čem tato kniha ovlivnila naši společnost a tradice.
8. října; Lidová tradice dušiček a Halloween
Tento seminář vyškolí lektory, kteří budou umět dětem vysvětlit
vznik slavení obou svátků, jejich původ a jejich zakotvení v růz‑
ných zemích. Dále se lektoři naučí, jak s dětmi mluvit o jejich
zemřelých a jakými různými způsoby na ně mohou vzpomínat.
Oba semináře jsou akreditované v rámci Dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků a budou se konat v budově kurie,
Biskupské nám. 2 v Olomouci od 15.30 do 18 hod. Na požádání
vám vystavíme osvědčení.
Přihlášky a další informace: Mgr. Helena Polcrová, e‑mail:
polcrova.helena@ado.cz, tel. 587 405 255
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Slovácký rok v Kyjově
obohatil duchovní rozměr

Slovácký rok je národopisná slavnost pořádaná od roku 1921, patří mezi nejstarší folklorní festivaly v České republice. Součástí
letošního jubilejního 20. ročníku, který se konal ve dnech 15. až 18. srpna a na kterém účinkovalo tisíce krojovaných, byl i slavnostní
duchovní program kyjovské farnosti.
V sobotu ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje zazněl pořad duchovní hudby Panna Maria, ochrán‑
kyně Moravy. Jeho autorkou je Alžběta Bočková, která doprovázela na varhany a cembalo. „Některé skladby máme v repertoáru
už dlouho, třeba Vivaldiho Ave Maria nebo Bachovu Jezu, ty jsi moje síla, ale jiné jsem tematicky volila, například k Panně Marii
poutní,“ říká Bočková, která působí v milotické schole a je učitelkou na klavír a varhany ZUŠ v Kyjově. Na repertoár se tak dostaly
i skladby lidové, Píseň k Panně Marii Žarošské nebo Růže krásná. Účinkovalo okolo sedmdesáti zpěváků a hudebníků. „Zkoordino‑
vat scholu z Milotic, Hovoran a Šardic s komorním orchestrem
hudebníků z Kyjovska nebylo jednoduché, na vystoupení jsme se
připravovali téměř celý rok. Cvičili jsme dvakrát týdně, zvláště
teď o prázdninách to bylo náročné. Jsme všichni věřící, neděláme
to za peníze, ale v chrámovém sboru je to ke cti a chvále Boží,“ do‑
dala Alžběta Bočková. Profesionální výkon všech účinkujících byl
na závěr odměněn vřelým a dlouhotrvajícím potleskem vděčného
publika zaplněného kostela.
Slavnostní nedělní mši svatou sloužil olomoucký pomocný
biskup Josef Nuzík. Ve svém kázání připomněl, že zvláště starší
věřící nemají toužit jenom po dobrech tohoto světa, po vnucích
či pravnucích, ale že mají toužit po nebi. A do nebe nelze vejít
než skrze Boha… Na mši přišli věřící ve svátečních krojích z celé
farnosti, nejenom z Kyjova, ale i Nětčic, Boršova, Bukovan a So‑
bůlek, na ramenou nesli sošky Panny Marie z kaplí svých obcí.
„Tradice slavnostního průvodu do kostela se v kyjovské far‑
nosti udržuje už po tři sta let, od doby, kdy do města přišli ka‑
pucíni,“ upozornil na pozoruhodnost farnosti kyjovský děkan
P. Vladimír Mrázek.
 Marie Budíková
Snímek Marie Budíková

		

Ze života našich bohoslovců

Kyjov

Na čtrnáct dní jsem ke stavu bohoslovec na prázdninách přidal status indiána. Má tradiční role indiána a vedoucího na farním
táboře musela nutně doznat změn.
Já, Milan Pazdera, Mahpeyia‑he (Hora čnící do oblak), ohnivec a zástupce hlavního vedoucího jsem byl tedy přizván od našich
dvou duchovních otců ke spolu vedení duchovních témátek či katechezí. Promluvy pro děti reagovaly na téma nemoci. Tohoto téma‑
tu jsme se dotýkali celým táborem, a to i v rámci hlavní programové linky. Hlavní oporou pro témátka nám nebylo nic menšího než
evangelium sv. Matouše, které nám denně skrze misál dávalo úžasné texty o uzdravení těla i duše.
V celotáborové hře jsme stáli proti farmaceutické společnosti, která chtěla získat léčivé byliny z našeho území, a to za každou
cenu. Skrze „bílého“ muže vnikla do našeho ležení
nemoc. My jsme ne úplně chytře šáhli po rychlé
pomoci ve formě prášků – právě od bílého muže,
který to s námi myslel dobře, ale jen „na oko“. Po
užití prášků nastalo dočasné uzdravení, ale po něm
vždy došlo ke zhoršení. O další pomoc jsme prosili
Hiawathu, našeho mocného přímluvce u Wakan
Tanky (indiánské označení jediného Boha). Ubírat
se tímto směrem nebylo nejlehčí. Byla tedy před
námi dlouhá cesta, avšak na jejím konci nás čekala
cenná rada. Tato rada nám ukázala, jak se uzdravit
bez pomoci člověka jen skrze přírodu, starost o ni
a díky vztahu s ní.
V závěrečném boji jsme porazili chemií pro‑
sáklé bílé muže. Náš úder však nebyl zlý, ale v du‑
chu a příkladu největšího Lékaře – Ježíše Krista.
Bílým mužům jsme odpustili. S lítostí a s přáním,
aby i oni byli na dobré cestě, jsme je přizvali k jed‑
nomu ohni, k jednomu sdílení a k jedné radosti.
 Milan Pazdera
bohoslovec 2. ročníku
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Zprávy Centra pro rodinný život
Letní pobyt pro ženy na cestě života na Svatém Hostýně

Ve dnech 24. až 28. července se naplnil poutní dům na Svatém Hostýně ženami.
Sešlo se tu 40 žen, nejmladší účastnici bylo 33 let a nejstarší 78 let. I když se tu setkaly té‑
měř tři generace a šlo o ženy svobodné, vdané, rozvedené i ovdovělé, panovala zde velmi
vstřícná atmosféra ze
strany všech účastnic.
Ve zpětných reakcích
si účastnice nejvíce
pochvalovaly pestrost
setkání – přednášky
a jejich dobrou úro‑
veň, společné modlit‑
by, setkání v menších
skupinkách, nabídku
různých tvořivých
aktivit, malý kon‑
cert atd. Oslovilo je
také sdílení se ve spo‑
lečenství věřících žen
a také vzájemné přá‑
telství a přijetí mezi ženami. Ceněna byla také přítomnost odborníků ke konzultacím
a kněze po celou dobu pobytu.
Pokud by se vám líbilo něco podobného zažít také, dá‑li Pán, budete mít příležitost
zúčastnit se příští léto obdobného setkání. Zájemkyně najdou včas informace na webu
rodinnyzivot.cz.
Děkujeme za krásné a podnětné chvíle a těšíme se na příští.

Zájem o mobilní aplikaci

Nečekaně velký úspěch měla mobilní
aplikace k Cestičce k Bohu, kterou nám
pomohl připravit P. Petr Hof írek. Během
prázdnin si ji stáhlo několik stovek rodin.
Uživatelé si mohli průběžně stahovat za‑
jímavé myšlenky pro děti, náctileté, ale
i pro rodiče. Mile nás překvapilo aktivní
zapojení uživatelů – mnozí posílali foto‑
grafie kostelů z jejich prázdninových cest.

 Marcela Řezníčková, za organizátory

Prázdninový Karlov 2019

Pro prarodiče s vnoučaty jsme připravili týdenní pobyt v samotném srdci Jeseníků.
Skupina 90 účastníků během týdne stihla prožít spoustu zajímavých událostí. Zapama‑
tovat si všechny – to byl velký oříšek i pro nás organizátory, ale na konci týdne už jsme
se znali a věděli, která vnoučátka patří ke kterým prarodičům. Velmi nás potěšila účast
nejen babiček, ale i dědečků, kteří si s vnoučátky zahráli na hřišti, prošli okolí či vyrobi‑
li vodní mlýnek, náramky, sovičky… Velmi milá byla návštěva místního kněze P. Karla
Rechtenberga, který měl pro seniory připravenou zajímavou přednášku a pro všechny

pak sloužil mši svatou, kterou doprovázely naše šikovné pečovatelky hrou na klávesy
a zpěvem. Moc hezky se vydařily muzikohrátky s Radkou Rozkovcovou z Radia Proglas
a následný „koncert“. Účastníci od 3 let až po starší zkušené hudebníky se aktivně zapo‑
jili a potlesk publika byl odměnou za krásné tóny. Přírodu jsme měli možnost poznávat
s lesními pedagogy, kteří nám nejen povídali různé zajímavosti o ní, ale také nám ukázali
kožešiny, parohy. Během týdne byl také čas na vycházky či túry po okolí – někteří se vy‑
pravili na Kapličkový vrch, jiní do Karlovy Studánky a další se vydali na nejvyšší bod Mo‑
ravy a mohli se potěšit krásným výhledem z Pradědu. Také jsme navštívili kostel v Malé

Ostatní si tak mohli prohlédnout spoustu
krásných fotografií katedrál, bazilik, kos‑
telů i kaplí z naší vlasti, ale i ze zahraničí.
Zajímavé byly i zápisy do prázdninových
deníků dětí. Děkujeme všem rodičům,
kteří využívali aplikaci a během prázdnin
povzbuzovali své děti na cestě k Bohu.
Na měsíc říjen připravujeme ještě
další verzi papírové Cestičky k Bohu se
zaměřením na Pannu Marii, modlitbu rů‑
žence a misie.
Morávce a pan farář v promluvě povídal
o různých zobrazeních Nejsvětější Troji‑
ce. Dostali jsme za úkol najít vyobrazení
Božské Trojice ve svém kostele. Musím
přiznat, že při pohledu na kazatelnu či
prostor kolem křtitelnice si často na jeho
kázání vzpomenu. Díky panu Miklasovi
jsme se během večerů mohli podívat do
míst, kam jezdívá s poutníky. Děti nejví‑
ce času trávily pohybem na hřišti, in‑line
okruhu, někteří otužilci vyzkoušeli i ba‑
zén a hlavně se jim svědomitě věnovali
naši pečovatelé, kterým velmi děkujeme
za jejich službu.
 Markéta Matlochová,
za organizátory
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Sedm dní na Ukrajině s Charitou
a arcibiskupem: víra, která se projevuje
láskou, má úžasnou sílu
Tváře lidí ozařuje světlo svíček, je jich víc než sto
tisíc. V tichu hledí do noci. Prostranstvím před zarvanickou katedrálou se ozývá hlas arcibiskupa
vyššího Sviatoslava Ševčuka, potom i olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Poutníci slyší
poprvé zahraničního hosta mluvit v jejich rodném
jazyce. Arcibiskup Jan Graubner poprvé navštěvuje také místa, kde pomáhá Arcidiecézní charita
Olomouc. Dětský domov pro chlapce v Bortnykách,
jídelnu pro děti v nouzi v Lopatyně a Charity Kolomyja a Ternopil. Výjezd arcibiskupa s Charitou trval
od 11. do 17. července 2019.
Národní pouť v Zarvanici byla letos věnovaná 30. výročí vy‑
stoupení ukrajinské řeckokatolické církve z ilegality a také mod‑
litbě za mír na Ukrajině. „Oslovila mě především síla a šířka ná‑
boženského života. Velké poutní místo vyrostlo jako zázrakem.
Tím nemyslím jen na chrámy a stavby, ale i velké tisíce poutníků,
kteří přicházejí z celé země, mnozí jdou i pět dní pěšky. Mnoho
mladých, skvělá organizace. Vše vyrostlo z darů a dobrovolnické
práce. To vše v zemi, která trpí z části okupací a bojem, neza‑
městnaností a migrací množstvím chudých,“ podělil se o své do‑
jmy arcibiskup Jan Graubner.

Zarvanica je vytržení

Podle legendy usnul v Zarvanici u léčivého pramene mnich –
poustevník. Zdálo se mu o ikoně s Pannou Marií. Toto náhlé pro‑
buzení, procitnutí ze snu – zarvanytsya, se snažil tým Charity
s olomouckým arcibiskupem na své cestě vhodně pojmenovat,
přeložit. „Pořád jsem nad tím přemýšlel a už vím. Znamená to
vytržení,“ trefně poznamenal druhý den arcibiskup.
Tým Charity s arcibiskupem se na Ukrajině vydali po stopách
služby bližním, lidem v nouzi.

Dětský domov pro chlapce,
vesnice Bortnyky

Domov od jeho počátku podporuje Arcidiecézní charita Olo‑
mouc (ACHO).
„Před 15 lety byly v přízemí jediného domu natěsnané ubyto‑
vání, jídelna, kuchyň, sprchy a toalety, škola, kaplička… Chlapci
spali namačkáni v malých místnostech, kvůli vlhkosti a plísním se
tam nedal udržet pořádek. V maličké kuchyni se vařilo pro třicet
lidí a zvířata z hospodářství. V oknech byly kusy skelné vaty jako
izolace, aby dovnitř tolik netáhlo,“ popsal ředitel ACHO Václav
Keprt. Domov se rok od roku zlepšoval, zejména díky Ruslanovi
Markivovi, který jej vede. Aktuálně v areálu stojí budova s ku‑
chyní, jídelnou a ubytováním i kaplí. Bývalý domek je přestavěn
na školu se zázemím pro dobrovolníky. Chlapci chovají domácí
zvířata, na zahradě pěstují brambory, vyrábějí mošt a věnují se
včelařství.
Umět se o sebe postarat je podle Václava Keprta důležité.
„Chlapci studují, pracují anebo obojí. Také mají holky, jeden
z nich se už bude i ženit. Jsou úspěšní v životě,“ zdůraznil. Jinak je
tomu ve státních zařízeních, kde v jediném přebývá až 400 dětí.
Chybí jim blízkost, souznění a sociální dovednosti. Nedokáží se
postarat o jídlo, uvařit, nakoupit, domluvit se s druhými.
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Charita Ternopil

I tu ACHO podporuje od začátku. Ternopilští poskytují do‑
mácí péči a paliativní péči. Provozují sociální taxi, fyzioterapii,
prádelnu pro nemohoucí a zásobují sociálně slabé potravinami
a oblečením. Podporují také mládež a děti ze sociálně slabých ro‑
din a lidi s duševním onemocněním či nejrůznějším handicapem.
Třeba Oličku. Ta vytváří slušivé čepice pro malé sněhuláky. Sergij
zase píše poezii, ve svých 23 letech už vydal tři sbírky básní.
Dnes neztrácej naději, vzleť.
Života si cení ten,
kdo každý den
nezapomíná žít.
Když žiješ, netrať ani minuty.
Den nekoupíš za peníze,
a pak noc, do které srdce letí.
(Sergij Penov)
Vytvořit zázemí pro pomoc druhým pomáhala ACHO před
lety i Charitě Kolomyja. Ta nyní získala cenu Nejlepší neziskovka
roku. A Kolomyjští pokračují, nyní dokončují stavbu školky. „Po‑
skytujeme i domácí péči, staráme se o lidi s handicapem, o děti
a mladé ze sociálně slabých rodin a také o vnitřně vysídlené, kteří
prchli před ozbrojeným konfliktem na východě země,“ uvedl ře‑
ditel Charity Kolomyja Sergij Tryfjak.

Pole a kozy – střípek domova pro Darinu
a její matku

V roce 2014 opustily svůj domov na východě Ukrajiny Dari‑
na a její maminka. Dosud se nevrátily zpět. Přesto mají naději.
Obhospodařují políčko poblíž Kolomyje a chovají kozy, jako dřív
u nich doma. Darina navíc chodí do divadelního kroužku a hu‑
dební školy. Naděje je…
Podle arcibiskupa Jana Graubnera účinná pomoc církve na
Ukrajině vyrůstá z blízkosti lidu. „Abych zmínil aspoň některé
své zkušenosti: církev založila v Zarvanici družstvo pro soukro‑
mé zemědělce na venkově, aby při společném prodeji mléka měli
dvojnásobnou cenu a neutíkali z venkova. Dětský domov v Bort‑
nykách pro třicet problematických kluků s náboženským životem
a atmosférou rodiny založený na darech a vlastní práci k obživě.
Organizace v Lopatyně vařící obědy pro čtyřicet chudých dětí.
V některé dny tam vaří jako dobrovolnice i babička sama vycho‑
vávající pět vnoučat, které živí za svého bídného důchodu a pří‑
ležitostných výdělků. Víra, která se projevuje láskou, má úžasnou
sílu,“ řekl arcibiskup a připomněl, že liturgie je důležitá, ale velmi
důležité také je evangelium žít.
 Karolína Opatřilová
Arcidiecézní charita Olomouc
Foto: Archiv Arcidiecézní charity Olomouc
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Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ
ZÁŘÍ 2019

1. 9. neděle
9.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť členů Matice svatohostýn‑
ské • arcibiskup Jan Graubner
9.30 hod. • Hustopeče nad Bečvou – mše svatá a účast na
Hustopečských dnech • biskup Josef Nuzík
10.30 hod. • Dub nad Moravou – mše svatá – Pouť na An‑
dílka • biskup Antonín Basler

15. 9. neděle
9.30 hod. • Svitavy – biřmování • arcibiskup Jan Graubner
10.00 hod. • Zlín – Sv. Filip a Jakub – biřmování • biskup
Josef Nuzík
14.00 hod. • Limburg (Německo) – mše svatá spojená
s beatifikací P. Richarda Henkeseho • biskup Antonín
Basler

5. 9. čtvrtek
17.00 hod. • Luhačovice – mše svatá k 15. výročí Charity
Luhačovice a ocenění dlouholetých pracovníků • arcibis‑
kup Jan Graubner

21. 9. sobota
10.00 hod. • Uherský Ostroh – biřmování • biskup Josef
Nuzík
10.30 hod. • Libina – biřmování • arcibiskup Jan Graubner
15.00 hod. • Velehrad – přednáška pro konferenci sdružení
Kompas • biskup Josef Nuzík
17.00 hod. • Velehrad – mše svatá pro děkanátní pouť Uher‑
ské Hradiště a sdružení Kompas • biskup Josef Nuzík

2. 9. pondělí
9.30 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá na zaháje‑
ní školního roku pro Arcibiskupské gymnázium • biskup
Josef Nuzík

6. 9. pátek
10.30 hod. • Olomouc – Teologický konvikt – Veni Sancte
a mše svatá na zahájení školního roku • arcibiskup Jan
Graubner
7. 9. sobota
15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a ře‑
holní povolání děkanátů Vyškov a Prostějov – mše svatá
za arcibiskupa Františka Vaňáka • biskup Josef Nuzík

8. 9. neděle
10.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – pouť Matice
svatokopecké • biskup Antonín Basler
11.00 hod. • Štípa – tradiční poutní mše svatá • arcibiskup
Jan Graubner

14. 9. sobota
9.00 hod. • Valašské Meziříčí – biřmování • biskup Josef
Nuzík
11.00 hod. • Olomouc – akademická farnost – Rómská pouť
• arcibiskup Jan Graubner
14.00 hod. • Kalvárie u Jaroměřic – mše svatá pro rytíře
Božího hrobu • arcibiskup Jan Graubner
14.00 hod. • Velehrad – mše svatá k 15. výročí Stojanova
gymnázia • biskup Josef Nuzík

18. 9. čtvrtek
17.30 hod. • Levoča (Slovensko) – Mariánská Hora – pon‑
tifikální mše svatá u příležitosti setkání rektorů Evropské
mariánské sítě v Levoči • arcibiskup Jan Graubner

21. 9. sobota až 27. 9. sobota
		
Lurdy (Francie) – vlaková pouť • biskup Antonín Basler

22. 9. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – děkovná mše svatá • arcibis‑
kup Jan Graubner
10.15 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá pro charitní pouť •
biskup Josef Nuzík

28. 9. sobota
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost sv. Václava – pouť
Arcibiskupského kněžského semináře • arcibiskup Jan
Graubner a biskup Antonín Basler
10.00 hod. • Stará Boleslav – Národní pouť k sv. Václavovi
• biskup Josef Nuzík
29. 9. neděle
10.00 hod. • Velehrad – mše svatá k 96. výročí úmr‑
tí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana • arcibiskup Jan
Graubner
10.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá na
poděkování za plody země • biskup Josef Nuzík
11.00 hod. • Lipová (farnost Slavičín) – mše svatá k výročí
posvěcení kaple • biskup Antonín Basler

Uzavřeno k 20. 8. 2019
Změna programu vyhrazena

