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Dopis národního ředitele
Papežských misijních děl
k Misijní neděli 20. října 2019
Milí přátelé misií,
v neděli 20. října, jako každý rok,
budeme slavit Misijní neděli.
Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se
evangelium šířilo do celého světa...
(strana 2)

Misijní most modlitby
Je aktivitou Papežských misijních děl spojenou s oslavou
Světového dne misií – Misijní nedělí. Naši biskupové zvou
věřící v letošním roce k této aktivitě již v pátek 18. 10. 2019
večer, ideálně v 18 hodin.
(strana 2)

10

2

OLDIN • 10 / 2019

MISIJNÍ NEDĚLE

MI SIJN Í N E DĚ LE
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl
k Misijní neděli 20. října 2019
Milí přátelé misií,
v neděli 20. října, jako každý rok, budeme slavit Misijní neděli. Ve všech kostelích
na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Misij‑
ní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme
dary duchovní i materiální. I v té nejchudší zemi Afriky se koná sbírka na misie, čehož
jsem byl svědkem v tanzanské farnosti, kde lidé dávají, co mohou z toho mála, co mají
do společného fondu, z kterého pak mohou o to víc čerpat.
Misijní neděle je nejsilnější solidaritou celého světa. V ten den se víc jak miliarda lidí
v 160 zemích světa modlí za společné dílo evangelizace. Na řadě míst se věřící scházejí
v předvečer Misijní neděle ke společným modlitbám. Naši biskupové vyzvali všechny
farnosti, aby se do společného mostu modliteb za misie zapojili už v pátek 18. října večer.
Děkuji všem, kteří se s námi spojí v modlitbě ať už v kostelích či aspoň v rodinách.
Letošní rok je výjimečný také proto, že papež František vyhlásil pro celou církev
Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Jedním z klíčových aspektů této události je osla‑
vit sté výročí Apoštolského listu Maximum Illud papeže Benedikta XV., který dal nový
podnět misijní práci při hlásání evangelia. Papež František si přeje znovu podnítit vě‑
domí o významu křtu pro Boží lid ve vztahu k misiím církve. Pro tuto oslavu navrhl
téma „Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misiích ve světě.“
Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa.
Ano, misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale
svět, ve kterém žijeme je naše rodina, farnost, společenství, práce nebo škola. Svět je
prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou
vírou, radostí a nadšením.
Ježíšova slova „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“ – jsou posláním pro
všechny pokřtěné. To znamená žít tak, abychom v ostatních lidech vzbuzovali otázky:
jak to, že je ten člověk tak dobrý, radostný nebo spravedlivý? To je cesta k Ježíši.
Dovolte mi, abych vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu pa‑
pežských misií v loňském roce. Díky vaší loňské štědrosti můžeme pomoci chudým
lidem v šesti zemích tří kontinentů částkou necelých 15 milionů korun. Pomáháme tak
v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance a Paraguay s pastoračními a edukačními
projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem
zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací
podáváme pomocnou ruku všem potřebným.
Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když se dělíme s těmi nej‑
potřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. Vložme naše úsilí pod ochranu Panny
Marie, která nás cestou misijní radosti bude ráda doprovázet.
Za vaši letošní štědrost při misijní sbírce vám děkuje a ze srdce vám i vašim blíz‑
kým žehná		
 jáhen Leoš Halbrštát
národní ředitel
Papežských misijních děl v ČR

Snímek Leoš Hrdlička

Misijní most modlitby

Je aktivitou Papežských misijních
děl spojenou s oslavou Světového dne
misií – Misijní nedělí. Naši biskupové
zvou věřící v letošním roce k této aktivitě již v pátek 18. 10. 2019 večer, ideálně
v 18 hodin.
Kdo a jak může modlitební most vytvo‑
řit a zorganizovat?
Misijní most modlitby mohou připravit
jednotlivci, rodiny, Misijní klubka, spo‑
lečenství i celé farnosti prostřednictvím
společné modlitby na misijní úmysl ve
výše uvedený čas.
Jaká modlitba je vhodná?
Na tento úmysl můžeme věnovat modlit‑
bu růžence nebo jakoukoliv jinou modlit‑
bu za misie, stejně tak své utrpení, skutky
lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze
spojení s Bohem tak předáme do mnoha
potřebných míst světa. Také papež Fran‑
tišek vybízí celý svět k modlitbě za misie.
Za co se modlit?
Ve svých modlitbách mysleme na misi‑
onáře, pronásledované, chudé, trpící,
opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové,
strádající nedostatkem lásky… Zahrnout
můžeme také prosby za šíření evangelia
po celém světě či za dar víry.
Jak se na setkání připravit?
K těmto chvílím lze využít svíce vyrobené
a požehnané pro tuto příležitost. K hlub‑
šímu prožití společných modliteb mohou
pomoci misijní materiály a symboly, které
nám připomínají důležitost misií a propo‑
jení se všemi potřebnými na celém světě.
Více si díky tomu uvědomíme, že misie
bez modlitby nemohou existovat.
Čím páteční modlitební večer před
Misijní nedělí naplnit?
Při vytváření náplně setkání v rámci mi‑
sijního modlitebního mostu se můžete in‑
spirovat třeba těmito nápady:
• modlitba při tlumeném světle nebo při
světle svíček
• zapálení svíčky při každém desátku rů‑
žence
• zpěv písní s mariánskou nebo misijní
tématikou
• přinášení květin
• výroba vlastního růžence, postavení MOSTu
(Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost)
• promítání videa k Misijní neděli
• promítání klipu k Mimořádnému misij‑
nímu měsíci říjnu 2019
• promítání videa Vatikánské kongregace
pro evangelizaci nebo misijního filmu či
uspořádání přednášky
• vlastní misijní svědectví
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L I S T Z K A L E N DÁ Ř E
Říjen 2019
1. říjen – Mezinárodní den seniorů – slaví se
od roku 1991, z rozhodnutí OSN
11. října 1969 zemřel v Olomouci P. Josef Glogar, kapitulní vikář olomoucký v letech
1961 až 1969 (50 let)
16. 10. 1919 se narodil P. Bohuslav Burian,
český katolický kněz, jedna z obětí
komunistického teroru, který zemřel
v mírovské věznici v pověsti svatosti
(100 let)
20. říjen – Misijní neděle
 (jpa)
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Čím je Misijní most modlitby možné obohatit?
• noční/víkendovou hrou
Pokud pracujete s aktivní skupinkou dětí a chcete pro ně vytvořit atraktivní modli‑
tební 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 osvětleném kostele poschová‑
vejte úryvky modlitby, z nichž mají sestavit celou verzi, kterou se nakonec společně
pomodlíte.
Misijní činnost každého křesťana
je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz:
„Jděte do celého světa a hlásejte
evangelium všemu tvorstvu.“
(Mk 16,15)
Dne 30. listopadu 2019 uběh‑
ne 100 let od vydání apoštolského
listu Maximum illud, kterým chtěl
dát tehdejší papež Benedikt XV. po
zničujícím světovém konfliktu nový
impuls misijnímu úkolu hlásat evan‑
gelium. V listu zdůrazňuje, že jedi‑
Snímek Leoš Hrdlička
ným motivem misijní činnosti má
být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky.
Papež František klade opět důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen, a proto si přeje,
aby se v celém světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc.
Více informací: www.missio.cz/mimoradny‑misijni‑rijen-2019

V Kroměříži se děti z celé ČR sejdou
při misijním kongresu

Mše svatá s arcibiskupem Janem Graubnerem, program v kroměřížských pa‑
mátkách zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO i velká misijní hra tvo‑
ří náplň programu sedmého celostátního Misijního kongresu dětí, který se usku‑
teční v sobotu 5. října 2019 v Kroměříži.
Misijní kongres dětí, který se koná s mottem „Velká síla malých skutků…“, je součástí
přípravy na Mimořádný misijní měsíc říjen, který vyhlásil papež František. Zahájí jej
v 9 hod. registrace a pásmo písní v kostele Panny Marie, tamtéž pak v 10 hod. začne mše
svatá s arcibiskupem Janem Graubnerem.
Na 11.30 hod. je plánováno pohoštění na farní zahradě a souběžně budou mít děti
i jejich doprovod možnost prohlédnout si místní Arcibiskupský zámek a zahrady.
V 12.30 hod. začíná velká misionářská hra a také povídání o práci v misiích a misijní
jarmark. V 15.30 hod. pak je v plánu misijní scénka a rozeslání malých misionářů a celý
program uzavře v 16 hod. překvapení v Podzámecké zahradě.
 (pmd)
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AKT UALI T Y
Výstava o zločinech
komunismu

V závěru letošního roku si celá naše
země bude připomínat 30. výročí pádu
komunistické totality. Jako věřící křes‑
ťané víme, že svoboda je velkým a ne‑
zaslouženým Božím darem, za který
také vděčíme sv. Anežce i bezpočtu lidí,
kteří pro ni trpěli, přinášeli oběti a ne‑
přestali doufat. Na ony události i to, co
jim předcházelo, na podmínky, ve kte‑
rých se v tehdejší šedi socialistického
Československa odehrávaly naše životy,
bychom neměli zapomínat. Už proto,
že „stačí chvíle nepozornosti, a to, co
demokracii trvá vybudovat roky, si zlo
nebo totalita vezme přes noc“, jak před
nedávnem poznamenal bývalý sloven‑
ský prezident Andrej Kiska.
Příspěvkem Matice svatohostýnské
k tomuto výročí je panelová výstava fo‑
tografií a dokumentů k období tzv. nor‑
malizace po roce 1968 až po sametovou
revoluci 17. 11. 1989. Opomenuta ne‑
může být ani perzekuce církve. Tuto vý‑
stavu připravil plk. v. v. Josef Musil, plk.
v. v. PhDr. Eduard Bejček, CSc., historik

PhDr. Jan Stříbrný, Vojenský spolek reha‑
bilitovaných AČR a Arcibiskupství praž‑
ské, záštitu nad výstavou převzal pražský
arcibiskup kardinál Dominik Duka, OP.
Tato výstava se konala kupř. v Plzni,
Jihlavě, Pardubicích, v Praze na půdě Ka‑
tolické teologické fakulty UK, Poslanecké
sněmovny nebo Senátu České republiky.
Na Svatém Hostýně byla zaháje‑
na v Jurkovičově sále 7. září 2019 v den
27. muklovské pouti. Až do 17. listopadu
si zde mohou návštěvníci Svatého Hostý‑
na připomenout okupaci Československa
vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968,
oběť Palachovu a jeho následovníků, plán
na genocidu národa v rámci akce Norbert,
přípravu na vpád do Polska v roce 1980
a další zločiny komunismu, které měly
zůstat navždy utajeny, včetně jejich obětí.
Zájemci o výstavu mohou požádat
o vstup na recepci v poutním domě č. 3.
 Vladimír Kelnar

Muklovská pouť na Svatém Hostýně
připomněla zločiny komunismu

V pořadí již 27. muklovská pouť se konala na Svatém Hostýně v sobotu 7. září 2019.
Nesla se ve znamení 30. výročí listopadových událostí roku 1989. Připomenula zlo‑
činy minulého komunistického režimu. Při této příležitosti v Jurkovičově sále ote‑
vřel putovní výstavu o zločinech komunismu pražský arcibiskup kardinál Dominik
Duka , kter ý byl
hlavním celebran‑
tem mše svaté.
V homilii při‑
pomněl, že sám za‑
žil represi ze strany
bývalého režimu,
a to hned dvakrát.
Jednak jako syn
politického vězně
a pak sám jako vě‑
zeň samotný.
„Hostýn je
v tomto symbolem.
Po sjezdu sokol‑
ském a orelském
Snímek Veronika Rejmanová / Člověk a víra
z na m e nal právě
Hostýn druhé místo největšího pronásledování,“ vyzdvihl význam nejnavštěvovanějšího
moravského poutního místa při politických represích ze strany totalitního režimu.
 Pavel Skála

Konference „Spoutané církve“
přilákala církevní právníky i historiky

Prostory Cyrilometodějské teologické fakulty a Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci hostily ve dnech 9. až 12. září 2019 mezinárodní vědeckou
konferenci, která se uskutečnila – jak už název napovídá – k příležitosti 70. výročí
od přijetí tzv. církevních (nebo spíše proticírkevních) zákonů v Československu.
Tato společná akce akademiků, historiků, archivářů a odborníků na církevní právo,
církevní dějiny a další příbuzné obory nabídla vedle asi čtyřicítky přednesených referátů
týkajících se rozličných oblastí souvisejících s hlavním tématem také příležitost diskuzí
a setkání v přátelském duchu, během nichž bylo možné obsah pronesených přednášek
dále reflektovat. Z ob‑
sahu prezentovaných
příspěvků bylo mj. zřej‑
mé, že komunistický
režim se snažil církve
co nejvíce ovládnout
a omezit a jím vytvo‑
řené církevní zákony
měly dát těmto mocen‑
ským ambicím potřeb‑
ný právní rámec.
Jedním z hlavních
bodů akce byl tzv. ku‑
latý stůl, tedy debata na
téma konference (mo‑
derovaná doc. Jarosla‑
Snímek Martin Višňa
vem Šebkem z Prahy), Na snímku zleva: Jan Graubner, Tomáš Butta, Daniel Ženatý,
na níž přijali pozvání
Tomáš Kraus, Dominik Duka a Jaroslav Šebek
představitelé největších
náboženských denominací v ČR: kardinál Dominik Duka, Daniel Ženatý, synodní seni‑
or Českobratrské církve evangelické, patriarcha Církve československé husitské Tomáš
Butta, Tomáš Kraus z Federace židovských obcí a také arcibiskup Jan Graubner, který
nad celou konferencí převzal záštitu.		
 Vít Němec
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Noční modlitební procesí

Nejspíše už není člověka, který by se více či méně neobeznámil s tolik diskuto‑
vanou Istanbulskou úmluvou (dále IÚ) či gender ideologií. V článku 12 zde čteme:
„Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců
chování žen a mužů s cílem vymýtit… zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.“
A právě proti této negaci přirozeného enormní, a tak jsme Panně Marii k jejím
řádu se staví ti, kdo putují po nocích na narozením mohli dát dárek 2,5 tisíce rů‑
mariánská poutní místa v rámci Nočních ženců. Od té doby byla zorganizována dal‑
modlitebních procesí, která se naopak ší procesí, celkem třikrát na Svatý Hostýn
k tradici hlásí.
a třikrát na Velehrad (ze Starého Města).
Ve společenství Večeřadla v Křeno‑
Největším povzbuzením pro nás je
vicích u Kojetína, které už funguje více záštita udělená Nočním procesím olomo‑
jak čtvrt století, vznikla na základě mod‑ uckým arcibiskupem Janem Graubnerem
litby k Duchu Svatému a jeho vnuknutí a posléze i pražským arcibiskupem kardi‑
silná touha naplnit skutkem obdrženou nálem Dominikem Dukou. Velmi si také
ceníme osobní účasti
českobudějovického po‑
mocného biskupa Pavla
Posáda, který svým ká‑
záním ve velehradské
bazilice podpořil úmysly
Nočních modlitebních
procesí.
V zájmu posílení
rozvoje spolupráce mezi
duchovním, občanským
a politickým sektorem
byli osloveni někteří po‑
litici, občanská sdružení
Snímek František Ingr / Člověk a víra či aktivní jednotlivci or‑
ganizující např. petice,
výzvu. Na různá poutní místa s modlitbou aby svou účastí na nočních procesích,
v srdci i na rtech se v nočních hodinách popř. přednáškou či krátkým proslovem
vydávali nejprve jednotlivci. A protože přiblížili aktuální stav v rovinách, za kte‑
se začalo velmi hovořit o tom, že během ré společně bojujeme. Za rodinu, man‑
prázdnin roku 2018 by měla být projedná‑ želství, počaté životy, a v poslední době
vána IÚ v poslanecké sněmovně, rozhodli především za identitu člověka rozbíjenou
jsme se v měsíci červnu 2018 zorganizo‑ zákeřnou gender ideologií. Velké podě‑
vat první veřejné Noční procesí na Svatý kování patří paní senátorce MUDr. Jit‑
Hostýn s úmyslem, aby IÚ nebyla rati‑ ce Chalánkové, která se i s manželem
fikována. Přesto, že nebyla téměř žádná účastnila procesí od prvopočátku a také
propagace, tak na místo zahájení, tedy na Mgr. Nině Novákové, iniciátorce petice
parkoviště v Bystřici pod Hostýnem, při‑ Středoevropské inspirace, která v rámci
jelo zhruba 150 lidí. Vycházeli jsme kolem předprogramů ve Starém Městě povzbu‑
půlnoci a během výstupu jsme se společně zuje ostatní k vytrvalosti. Na posledních
pomodlili tři růžence s rozjímáním. Díky dvou procesích jsme byli posíleni spolu‑
vstřícnosti hostýnských jezuitů, kteří nám prací s Českomoravskou Fatimou z Koc‑
otevřeli baziliku i v pozdních nočních ho‑ lířova v čele s Mons. Pavlem Dokládalem.
dinách, nám mohl P. Jiří Polášek odsloužit
Naší snahou je, aby se Noční mod‑
mši svatou na zmíněný úmysl.
litební procesí rozšířila i do dalších
Povzbuzeni zájmem věřících jsme na mariánských svatyní či na jiná vhodná
začátku měsíce září 2018 zorganizovali poutní místa.
další Noční modlitební procesí na Svatý
V sobotu12. a v neděli 13. října orga‑
Hostýn, jehož hlavním kazatelem se stal nizujeme spolu s farností Bystřice pod
P. Marián Kuffa ze Slovenska. Účast byla Hostýnem již sedmé Noční procesí, které
PROGRAM POUTĚ
21.00 hod. – Zahájení v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem (modlitby, informa‑
ce, požehnání na cestu)
21.15 hod. – Začátek pěšího procesí na Svatý Hostýn s Nejsvětější svátostí
0.30 hod. – Mše svatá, hlavní celebrant P. Ing. Josef Stuchlý, rektor svatohostýnské
baziliky
2.00 hod. – Odjezd autobusu do Bystřice pod Hostýnem na parkoviště a k vlako‑
vému nádraží
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Příbuzný arcibiskupa
Kohna na návštěvě
Olomouce

V prvním zářijovém týdnu 2019
navštívil Olomouc pan Abbé de So‑
zan, který v současné době žije v Itálii
a patří do příbuzenstva někdejšího olo‑
mouckého arcibiskupa Theodora Koh‑
na (1845–1915).
Praprababička pana Abbé, která se
jmenovala Anna Vavrušová, byla sestře‑
nicí arcibiskupa Kohna a zároveň tetou
dlouholetého zlínského faráře Mons.
ThDr. Theodora Vavruši (a současně křest‑
ní dcerou Jana Nepomuka Jakuba Kohna,
dědečka arcibiskupa Kohna). Zmíněný
badatel se věnuje genealogickému vý‑
zkumu celé široké rodiny a za tím účelem
navštívil v ČR mj. i nejrůznější archivy,

Snímek Ondřej Štěpánek

Na snímku zleva: vedoucí arcibiskupského
archivu Vít Němec, Jitka Jonová
a Abbé de Sozan
v nichž jsou uloženy doklady vztahující
se k členům jeho rodiny, včetně archivu
Arcibiskupství olomouckého. Přátelského
setkání v archivu AO se zúčastnila také
autorka publikace o Theodoru Kohnovi
Jitka Jonová z CMTF UP Olomouc, která
si se zahraniční návštěvou vyměnila řadu
zajímavých informací, jež zjistila při vlast‑
ním badatelském výzkumu k osobě arci‑
biskupa Kohna.
Protože Jitka Jonová v letošním roce
také úspěšně absolvovala habilitační
řízení, a získala tak docenturu, chtěli
bychom jí touto cestou zároveň poblahopřát ke zdolání této další akademické mety.
 Vít Němec
bude tentokrát Eucharistické. Je to velká
milost a radost pro nás a věříme, že i pro
ostatní poutníky, neboť v předvečer fatim‑
ského dne budeme moci putovat na Sva‑
tý Hostýn s Ježíšem, reálně přítomným
v Nejsvětější svátosti.
Více na www.veceradlo.cz
 Markéta Tomečková
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Zemřel jezuitský kněz
P. Josef Koláček

Krátce po svých 90. narozeninách
zemřel 10. září 2019 dlouholetý ředitel
české sekce Vatikánského rozhlasu, le‑
gendární jezuita P. Josef Koláček, který
dodával sílu českým posluchačům v le‑
tech bývalého komunistického režimu.

P. Josef Koláček se narodil 1. září 1929
v Bystrci u Brna. Po maturitě v roce 1948
vstoupil 14. srpna 1948 na Velehradě do
noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. V noci
z 13. na 14. dubna 1950 byl zatčen spo‑
lu s ostatními jezuity a deportován do
koncentračních klášterů v Bohosudo‑
vě a Oseku. Potom byl poslán do PTP. V
letech 1954 až 1968 pracoval jako po‑
mocný dělník v brněnské Zbrojovce a taj‑
ně studoval teologii. Mnohokrát byl vy‑
šetřován v různých procesech s jezuity,
ale nikdy nebyl odsouzen. Na kněze byl
vysvěcen tajně 23. ledna 1968 biskupem
Felixem M. Davídkem.
V roce 1968 odešel do rakouského
Innsbrucku, kde dokončil svá teologická
studia. V roce 1970 byl povolán do Říma,
kde začal pracovat jako redaktor čes‑
ké sekce Vatikánského rozhlasu. Slavné
sliby složil 2. února 1972. Od roku 1971
do konce roku 2001 byl vedoucím české
sekce Vatikánského rozhlasu, a tak se stal
nejdéle sloužícím šéfredaktorem českého
vysílání. Po roce 2001 otec Koláček nadále
působil jako redaktor české sekce Vatikán‑
ského rozhlasu. Věnoval se překladatelské
činnosti a dějinám jezuitského řádu, tis‑
kem mu vyšlo několik desítek knih.
V roce 2010 ocenili čeští a moravští
biskupové P. Koláčka za dlouholeté půso‑
bení v české sekci Vatikánského rozhlasu
a za literární a publicistickou činnost Pa‑
mětní medailí České biskupské konferen‑
ce. Roku 2012 se P. Koláček stal laureátem
Ceny města Brna v oblasti „žurnalistika
a publicistika“. Roku 2016 mu Ústav pro
studium totalitních režimů udělil Cenu
Václava Bendy za statečné občanské po‑
stoje v době komunistické diktatury.
Až do konce života byl členem mezi‑
národní jezuitské komunity v rezidenci
sv. Petra Kanisia v Římě. Zemřel po náhlé
a krátké hospitalizaci v nemocnici Santo
Spirito, zaopatřen svátostmi.
Pohřben byl 12. září 2019 na římském
hřbitově Campo Verano.
 (jesuit.cz)

ZPRAVODAJSTVÍ

Ohlédnutí za Dny evropského kulturního dědictví

Nepříznivé počasí neodradilo o víkendu 7. a 8. září od prohlídek budov arcibis‑
kupství. Celkem je navštívilo okolo 1500 návštěvníků, z celkového počtu arcibiskup‑
skou rezidencí prošlo na tisíc zájemců. Pracovníci turistického provozu arcibiskup‑
ského paláce realizovali zkrácené prohlídky reprezentačních prostor s květinovou
výzdobou. V expozici zaujala mimořádně vystavená plastika hlavy Krista na kříži
vymodelovaná z chlebového těsta, která je připomínkou útlaku církve a perzekuce
nevinných v době komunismu. Plastiku před dvěma lety daroval arcibiskupství pan
Jan Janků. Zájem‑
ci měli možnost si
prohlédnout i re‑
pliku středověké‑
ho lisu a vyzkou‑
šet psaní husím
brkem.
V sousedství ar‑
cibiskupského pa‑
láce byla veřejnosti
otevřena i arcibis‑
kupská knihovna,
která se nachází
v jedné z nejstar‑
ších kanovnických
rezidencí na Wur‑
mově ulici č. 11.
Snímek J. Bartošová
Návštěvníci si na
nádvoří vyslechli výklad o historii a architektuře budovy v podání průvodkyně Jitky Bar‑
tošové. Ve výpůjční místnosti knihovny byly prezentovány knižní unikáty ilustrovaných
Biblí a další vzácné obrazové knihy z edice Luxusní knihovna.cz, zapůjčených z firmy
Euromedia Group, s komentářem Mgr. Aleny Kubíčkové ze Společnosti přátel české
Bible.
Přestože byla oba dny většinou zamračená obloha a občas pršelo, zájemce to vůbec
neodradilo a knihovnu navštívilo přibližně 520 lidí, což předčilo očekávání organizátorů.
Na své si v paláci i v knihovně přišly také děti, pro které byly v obou objektech při‑
praveny hry a další aktivity.
Překvapením bylo, že Dny Evropského dědictví v Olomouci přilákaly návštěvníky
i z více vzdálených končin (např. z Prahy, Karlových Varů, Plzně, Podkrkonoší či Šum‑
perska).		
 Martin Kučera

Fotografická výstava
dá nahlédnout do služby nemocničních kaplanů

Nemocnicemi všech okresních měst Zlínského kraje bude v následujících mě‑
sících putovat výstava s názvem „Být nablízku“. Kolekce 24 černobílých snímků
autora Filipa Fojtíka přibližuje práci nemocničních kaplanů, zachycuje jejich em‑
patické naslouchání a snahu porozumět pacientům, představuje je jako průvodce
nemocných v úzkostech, v hledání naděje a odpovědí na otázky po smyslu života.
Autorem fotografií je Filip Fojtík, dvojnásobný laureát prestižní soutěže Czech Press
Photo Canon Junior Awards za snímek „Loučení Poláků s oběťmi leteckého neštěstí“
(2010) a za soubor „Stáří“ (2011), držitel 1. místa ve Fotografické soutěži Velehrad 2010
v kategorii Portrét za soubor „Boží služebníci“. Od července do září 2013 fotografoval
nemocniční kaplany při jejich službě nemocným, seniorům a umírajícím v nemocni‑
cích, hospicích a pobytových sociálních službách v Rajhradě, Brně, Olomouci, Holešo‑
vě, Kroměříži, Praze a Ostravě.
Kdy a kde můžete výstavu shlédnout:
26. 9. – 16. 10. 2019, Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Pavilon 21
17. 10. – 6. 11. 2019, Kroměřížská nemocnice, Pavilon A – přízemí
7. 11. – 27. 11. 2019, Uherskohradišťská nemocnice, Centrální objekt, galerie
28. 11. – 18. 12. 2019, Vsetínská nemocnice, Interní pavilon, přízemí
Vernisáž výstavy v každé nemocnici proběhne vždy 1. den výstavy od 14.00. Výstavu
pořádají Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a Arcibiskupství olomoucké ve spolu‑
práci s Fakultní nemocnicí Olomouc, Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR a
Obchodní akademií a Jazykovou školou Přerov.
 (ado)
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P. Richard Henkes blahoslaveným

Katedrála v německém Limburgu se v neděli 15. září 2019 stala místem slav‑
nostní bohoslužby, při níž bylo vyhlášeno blahořečení P. Richarda Henkese (1900–
1945), mučedníka nacismu, který poslední léta před svou smrtí působil jako du‑
chovní správce ve farnosti Strahovice na Hlučínsku, jež dříve patřila do území
olomoucké arcidiecéze (dnes náleží k diecézi ostravsko‑opavské). Mše svaté, kte‑
rou v zastoupení papeže celebroval švýcarský kardinál Kurt Koch, se zúčastnilo
přibližně 1500 věřících, 11 biskupů a také desítky kněží a řeholníků. Na slavnost
přicestovali také poutníci z České republiky, jichž z farností Strahovice a Hať při‑
jely čtyři autobusy. Kromě nich zde nechyběli také palotini z Fulneku, k jejichž ře‑
holní společnosti P. Henkes patřil. Mezi biskupy zastupoval ostravsko‑opavskou
diecézi Mons. Martin David a naši arcidiecézi Mons. Antonín Basler.
P. Richard Henkes byl kněz, řeholník, kazatel a exercitátor pocházející z obce Rupp‑
ach v limburské diecézi. Na kněze byl vysvěcen v roce 1925 v Limburgu. Do olomoucké
arcidiecéze přišel ve třicátých letech minu‑
lého století, kdy působil ve Slezsku v palo‑
tinských studijních domech a později také
ve farnosti Branice. V roce 1941 byl umís‑
těn do duchovní správy ve Strahovicích, aby
nemusel narukovat do wehrmachtu. Ote‑
vřeně a neohroženě vystupoval proti naci‑
stické ideologii, což se mu stalo osudným.
V dubnu 1943 byl zatčen a později poslán
do koncentračního tábora v Dachau. Tam se
seznámil s P. Josefem Beranem, pozdějším
pražským arcibiskupem. Na přelomu let
1944/1945, kdy v táboře vypukla epidemie
skvrnitého tyfu, se Henkes spolu s dalšími
39 kněžími přihlásil jako dobrovolník k ošetřování nemocných (zvláště Čechů). Po ně‑
kolika měsících se však sám nakazil a zemřel 22. února 1945.
 Vít Němec

Ekumenická bohoslužba je tu pro všechny

Slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti – to je krása lidové
hudby, barevnost krojů, řemeslná dovednost, radostná nálada podpořená množ‑
stvím dobrého jídla a pití, bezpočet setkání s přáteli, koncerty na tradičních i méně
obvyklých místech, možnost navštívit běžně nepřístupné prostory. To všechno le‑
tos opět nabídl druhý zářijový víkend. I když deštivé počasí udělalo řadu změn
v programu, rozhodně nijak neovlivnilo konání Ekumenické bohoslužby smíření,
která již několikátým rokem přináší mír, klid a porozumění na místo, kde bychom
je těžko hledali – do uhersko‑
hradišťské věznice. Ta neblaze
proslula zejména v 50. letech
minulého století krutostí ko‑
munistických vyšetřovatelů a
zlo zde způsobené zanechalo
hluboké jizvy v srdcích mnoha
obětí a jejich rodin.
Díky spolku Memoria a před‑
stavitelům ekumenických círk‑
ví působících na území města
vznikla tradice, jež zasluhuje naší
pozornosti pro svou neopako‑
vatelnou atmosféru a zejména
Snímek Jaroslav Tupý / Člověk a víra
poslání. Vzpomínka na mučené
vězně, připomínka jejich utrpení, bolest rodinných příslušníků – to všechno bylo ales‑
poň na krátký okamžik nahrazeno pocity lásky, pokoje a smíření. Ztemnělou vězeňskou
kapli, dříve sloužící jako soudní síň, rozzářily svíčky „obětinky“ v rukou přítomných a
všichni se spojili v modlitbě Otče náš za duše nevinných obětí totalitního režimu.
Letošní bohoslužbu připravili zástupci římskokatolické církve – děkan P. Josef Říha
a regenschori Lucie Adamcová. Působivou atmosféru celého setkání umocnil zpěv
Chrámového sboru farního kostela sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti za
řízení Václava Adamce.
Nezapomeňme a přijďme za rok druhou zářijovou sobotu na setkání se stále
žijící historií. Přehlušme tmu příkoří světlem odpuštění. Nezapomeňme…
 Lucie Adamcová

První kněžské svěcení
u zlínských salesiánů
Pražský emeritní pomocný „sale‑
siánský“ biskup Mons. Karel Herbst
vysvětil v sobotu 7. září 2019 v kostele
Panny Marie Pomocnice křesťanů ve
Zlíně na kněze salesiána Jana Fojtů.

Snímek František Ingr / Člověk a víra

Bylo to první kněžské svěcení v tomto
kostele postaveném v roce 2003. Primič‑
ní mši svatou zde novokněz slavil o den
později. Druhou primici oslavil o týden
později ve své domovské farnosti v neděli
15. září 2019 u příležitosti „Klobuckých
hodů“ na náměstí ve Valašských Klobou‑
kách.
 (jpa)

OSN připomíná
Mezinárodní den obětí
náboženského násilí
Letošní 22. srpen byl prvním me‑
zinárodním dnem vzpomínky na oběti
násilných činů motivovaných nenávistí
vůči náboženství a víře. V květnu toho‑
to roku o tom rozhodlo generální shro‑
máždění OSN.
Na pronásledování kvůli víře také
upozorňuje mezinárodní křesťanská ini‑
ciativa Červená středa (Red Vednesday),
která se v České republice uskuteční ve
středu 17. 11. 2019. Společně ji organizují
Česká biskupská konference, Ekumenická
rada církví a Federace židovských obcí.
Akce se v tentýž den koná v několika ze‑
mích světa.
Všichni jsou zváni, aby se zapojili ve
své farnosti či obci např. nasvícením bu‑
dovy, sloupu, sochy na červeno, uspořá‑
dáním bohoslužby, přednášky nebo jiné
připomínky s červenými svíčkami.
Více informací:
www.facebook.com/cervenastreda
 (aco)
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KDY – KDE – CO

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
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. – 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 (další setkání: 24. října, 7. listopadu,
21. listopadu)
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Matlochová, tel. 587 405 250,
e‑mail: matlochova.marketa@ado.cz

Víkend pro seniory

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

Víkendový duchovní pobyt pro ženy
na pouti života

Krátký popis akce: Víkend se skládá z přednášek, příležitos‑
tí k osobním rozhovorům, soukromých i společných modliteb.
Vede otec Antonín Krasucki, OP. Na setkání je třeba se dopředu
přihlásit.
Termín a místo konání: 11. – 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

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
Kon t a k t n í o s o b a : Mg r. Pe t r a Gi r a škov á , e
‑ mail :
giraskova.petra@ado.cz, www.rodinnyzivot.cz

Víkend pro otce s dětmi

Krátký popis akce: Vypravte se spolu s dětmi prozkoumat jes‑
kyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti od
7 let. Je třeba, aby tatínci i děti byli alespoň průměrně pohybově
zdatní, kvůli náročnosti pohybu v jeskyni. Kromě adrenalinové
výpravy do jeskyně je naplánován pestrý společný program (hry
venku i uvnitř, zajímavá prezentace o činnosti místních jeskyňá‑
řů, podle počasí slaňování a táborák, pouť na nedělní mši svatou
do Bouzova (6 + 6 km).
Termín: 18. – 20. října
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel. 587 405 292, e‑mail:
zaboj.josef@ado.cz

Rodinný život 4/2019
Život před nás s oblibou staví různé překážky. Učíme se, jak
se vyrovnat s tím, co od nás očekává naše okolí (rodina, přátelé,
farnost, církev). Ti šťastnější z nás časem získají další, vyšší for‑
mu životní moudrosti – jak zvládnout očekávání a nároky, které
máme sami vůči sobě. Aktuální číslo časopisu Rodinný život má
co říct k oběma téma‑
tům, tentokrát optikou
lidí, kteří se často potý‑
kají s velkým tlakem na
obou stranách „bariká‑
dy“.
„Mami, tati, já jsem
gay!“ Krátká věta, kte‑
rá mění životy – tomu,
kdo ji vyslovil, stejně
jako osloveným. PROČ?
Jak se to mohlo stát?!
Udělali jsme něco špat‑
ně? Co bude dál?!! Tyto
a mnohé další otázky
jsou přirozenou reakcí.
Ne, nedokážeme vám
je všechny zodpovědět,
ale můžeme vám zpro‑
středkovat zkušenosti
těch, kterých se téma
homosexuality v církvi
a ve světě přímo dotýká. Za jejich otevřenost a odvahu jim patří
náš velký dík.
Co v tomto čísle najdete?
– upřímné rozhovory o tom, jaké to je být věřící homosexuál
– pohled církve na otázku homosexuality (P. Karel Skočovský)
– 	rozhovor o pastoraci lidí s homosexuální orientací (P. Lukáš
Engelmann)
– shrnutí problematiky z pohledu sexuologa (Slavoj Brichcín)
– svědectví rodin (rubrika Téma a Okénko čtenářů)
Nechybí ani další texty z tradičních rubrik, recept, tipy na
zajímavé knihy k tématu a samozřejmě vyhodnocení her a sou‑
těží z minulého čísla. Svou činnost vám představí Centrum
pro rodinu Hradec Králové. Další odkazy a inspirativní texty
pro Váš rodinný život najdete na našich webových stránkách:
www.rodinyzivot.eu
Ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat poštou (Cen‑
trum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), tele‑
fonicky (587 405 250/253) nebo e‑mailem: rodinnyzivot@ado.cz;
na požádání pošleme ukázkové číslo časopisu i elektronicky.

Snímek Leoš Hrdlička

KDY – KDE – CO
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Mše svatá za Policii České republiky

Lidová tradice dušiček a Halloween

Bude ji sloužit arcibiskup Mons. Jan Graubner ve čtvrtek 3. října
v 16 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci a pořádá ji Křes‑
ťanská policejní asociace, zapsaný spolek, který ve svých řadách
sdružuje příslušníky a zaměstnance Policie ČR a policejních škol.
Vznikla v roce 2011 za podpory vedení Policie ČR, státem uzna‑
ných církví, sdružených v České biskupské konferenci a Ekume‑
nické radě církví, a zahraničních policejních křesťanských or‑
ganizací. V současné době je členem mezinárodního uskupení
policejních asociací ICPF. Jejím cílem je podpora profesní etiky
našich členů a jejich služebních kolegů, pomoc ostatním, péče
o společenství a zvěstování evangelia, tedy přinášet a znovu ob‑
jevovat hodnoty, na kterých historicky stojí naše společnost.

Podzimní poutě na Svatém Hostýně

Růžencová pouť – neděle 6. října
Dušičková pouť – v sobotu 12. října (po mši svaté světelný prů‑
vod na lesní hřbitov) a také v neděli 13. října
Dvacátá první svatohubertská myslivecká pouť – sobota
19. října

Bohoslužby na Svatém Hostýně

V zimním období (od pondělí 21. října 2019 do neděle 19. dub‑
na 2020) jsou slouženy mše svaté:
ve všední dny: 7.15, 9.30
v sobotu: 7.15, 9.30, 11.15
v neděli: 7.15, 9.30, 11.15, 14.15
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
V zimním období (od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020) je
bazilika uzavřena – od pondělí do pátku od 15.30 do 18.40 hod.
a o sobotách a nedělích od 16.00 do 18.40 hod.

Říjnový Nezbeda a Cvrček

V říjnovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou pokračování
rozhovoru Misionářem v Mongolsku se salesiánem P. Jaroslavem
Vracovským, v rubrice Hrdinové s velkým srdcem se seznámí
s osudem Rozálie Dankové (sestra Stella) a naučí se vyrábět
origami srdce.
Říjnový Cvrček učí malé čtenáře poznávat a objevovat pestro‑
barevný svět.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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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.
Seminář je akreditován v rámci Dalšího vzdělávání pedagogic‑
kých pracovníků a bude se konat v budově kurie, Biskupské
nám. 2 v Olomouci v úterý 8. října od 15.30 do 18 hod. Na požá‑
dání vám vystavíme osvědčení.
Přihlášky: Mgr. Helena Polcrová, tel. 587 405 255, e‑ mail:
polcrova.helena@ado.cz

Lektoři Božího slova opět v Olomouci

Sejdou se v sobotu 19. října od 10 do 15 hod., tentokrát v arcibis‑
kupském paláci v sále zvaném „andílkovský“.
Dopolední čas bude věnován problematice lektorské služby: sa‑
mozřejmě opět nabídka inspirace vedoucí k prohloubení vztahu
k Božímu slovu a službě lektora, ale také řešení otázky organi‑
zační. Účastníkům bude nabídnuta možnost přistoupit ke svá‑
tosti smíření a mše svatá, která začne ve 12 hod. Pak následuje
občerstvení a neformální povídání o lektorské službě, na závěr
setkání se uskuteční prohlídka arcibiskupského paláce.
Bližší informace: Martina Pavlíková, tel. 587 405 402, e‑mail:
pavlikova.martina@ado.cz

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).
Otevřeno každou neděli od 13 do 17 hod., vstupné dobrovolné.

Sbírání použitých poštovních známek
Za ty, kdo pomáhají misiím, a to sběrem použitých poštovních
známek, které se prodávají v Německu na filatelistických bur‑
zách, a výtěžek pomáhá v zemích třetího světa, bude na podě‑
kování všem zasilatelům i těm, kdo obětavě věnují čas odlepo‑
vání, třídění a odesílání v úterý 29. října v 6.30 hod. sloužena
mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském
Meziříčí.
Ve farnosti Valašské Meziříčí se tyto známky shromažďují, od‑
lepují a částečně i třídí, a pak odesílají do Hnutí Rodina v Par‑
dubicích.
Známky můžete i nadále posílat na adresu: Římskokatolická
farnost Valašské Meziříčí, Křížkovského 8/60, 757 01 Valašské
Meziříčí
Kromě pomoci misiím známkami se žádné další činnosti naše
skupina nevěnuje. Moc prosím, nezasílejte nám použité diopt‑
rické brýle, dále nám nyní neposílejte ani pohlednice.
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Rytířský řád Božího hrobu se představuje
O svátku Povýšení svatého kříže 14. září 2019 se na poutním místě Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka uskutečnilo shromáždění členů řádu Božího hrobu, při němž bylo ohlášeno jmenování nového magistrálního delegáta řádu (tj. představeného) pro oblast České republiky. PhDr. Jiřího
Pořízku, který skončil svůj čtyřletý mandát, vystřídal Mgr. ThLic. Tomáš
Parma, Ph.D. et Ph.D. (na snímku vlevo) z Olomouce, kde profesně působí jako vyučující církevních dějin na Cyrilometodějské teologické fakultě
a zároveň jako proděkan této fakulty.
Protože do redakce OLDINu přišla nedávno výzva, zda by mohl být tento řád na stránkách časopisu blíže představen, využili jsme této příležitosti a položili jsme novému panu magistrálnímu delegátovi několik
otázek.
Snímky Dominik Novák / Člověk a víra

Mohl byste blíže charakterizovat
tento řád? Je určen řeholníkům
anebo do něj mohou vstupovat
i laici?
Rytířský řád Božího hrobu jeruza‑
lémského, jak zní oficiální název této in‑
stituce, je instituce ustanovená Svatým
stolcem, která je z hlediska církevního
práva sdružením věřících, tedy katolic‑
kých laiků, mužů a žen, které je otevřeno
i duchovním. Nejedná se tedy o řeholní
společenství, jde spíše o institucionali‑
zované charitativní hnutí v církvi, které
má zvláštní podporu a ochranu Svatého
stolce. Ta se projevuje především tím,
že Svatý otec jmenuje do čela Řádu jeho
velmistra, kterým je vždy jeden z kardi‑
nálů, v současné době Američan Edwin
Frederick O’Brien, emeritní arcibiskup
baltimorský. Řád má své sídlo přímo ve
Vatikánu, je asi jedinou laickou institucí,
která je vatikánskou právnickou osobou.
V současné době má na celém světě asi 30
tisíc členů, z toho je asi 17 tisíc rytířů, 9
tisíc řádových dam a 4 tisíce duchovních.
Nejvíce členů má řád v Severní Americe
a v Evropě, ale jeho místodržitelství a ma‑
gistrální delegace (menší začínající územ‑
ní jednotky) jsou na všech kontinentech.
Jaké je v současnosti poslání toho‑
to řádu?
Řádu jeho poslání ukládá církev, jeho
cílů je podle řádového statutu hned ně‑
kolik. Především rozvíjí u svých členů
duchovní život ve věrnosti k učení církve,
jeho zvláštním posláním je být „základním
prostředkem pomoci Svaté zemi“, přede‑
vším latinskému patriarchátu v Jeruzalé‑
mě, jemuž pomáhá v šíření víry v zemi,
po níž chodil Ježíš. Řád šíří také zájem
o svatá místa u katolíků i ostatních křesťa‑
nů po celém světě a pomáhá k uznání práv

katolické církve ve Svaté zemi. Prostředky
této podpory jsou především modlitba za
křesťany ve Svaté zemi, ale také hmotná
pomoc. Řád každoročně posílá do Svaté
země okolo 12 miliónů eur, a tyto pro‑
středky slouží především k financování
provozu patriarchátu, k němuž patří neje‑
nom farnosti a pastorační činnost, ale také
humanitární pomoc a především školství.
Ve více než stovce škol latinského patri‑
archátu se vzdělává přes 55 tisíc studentů
a mají přes 7 tisíc zaměstnanců. Smyslem
řádové pomoci je především, aby v zemi
Bible přetrvalo živé křesťanství, a v tom‑
to hledu jsou čísla alarmující: v celé Svaté
zemi, tedy Izraeli, Palestině a Jordánsku,
žije 375 tisíc křesťanů, což jsou necelá 2 %
populace. Ani ne polovina z nich jsou ka‑
tolíci. Křesťanům se v zemi s muslimskou
nebo židovskou většinou nežije dobře
a často utíkají jinam. Snahou našeho řádu,
který je jakousi prodlouženou rukou círk‑

ve, je vytvořit jim takové podmínky, aby
v zemi zůstali. Dříve jsme stavěli budovy
(kostely, školy, nemocnice, farní centra),
dnes již věnujeme prostředky, které získá‑
me, především „živým kamenům“, z nichž
je postavena církev ve Svaté zemi.
Přiblížil byste alespoň krátce his‑
torii působení řádu přímo na čes‑
kém území?
První známí rytíři Božího hrobu z čes‑
kých zemí se objevují v 16. století, kdy
mezi ně patřil například Kryštof Harant
z Polžic a Bezdružic, známý hudebník
a spisovatel. Ve druhé polovině 19. století
jsem v archivu jeruzalémského patriar‑
chátu našel asi 120 jmen rytířů z českých
zemí. K obnově činnosti řádu došlo v roce
1929 ve spojitosti s oslavami tisícího výro‑
čí mučednické smrti sv. Václava. Obnova
činnosti je spojena s osobností politika
a průmyslníka Jana Jiřího Rückla (1900–
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1938), který byl i osobním papežovým ko‑
morníkem a představitelem českosloven‑
ského místodržitelství řádu. Mezi rytíře
byl dokonce přijat i prezident Masaryk,
katolický politik Mořic Hruban, známý
organizátor poutí do Svaté země Mons.
Antonín Bartoš z brněnské diecéze, praž‑
ský světící biskup Antonín Podlaha, arci‑
biskup Karel Kašpar nebo banskobystric‑
ký biskup Marián Blaha. Jen několik málo
z asi dvacítky rytířů však přežilo druhou
světovou válku, poslední zemřeli na začát‑
ku osmdesátých let. I přes pokusy o obno‑
vu po roce 1989 se podařilo oživit činnost
Řádu Božího hrobu u nás až v roce 2015
díky aktivitě Dr. Jiřího Pořízky, který se
vrátil z exilu ve Švédsku a využil svých
osobních kontaktů na tamní členy řádu.
Jakou spojitost má řád s olomouc‑
kou arcidiecézí a má v něm něja‑
kou úlohu i otec arcibiskup Jan
Graubner?
Můj předchůdce ve funkci předsta‑
veného Jiří Pořízka pochází z olomoucké
arcidiecéze a nyní zde žije, a proto je při‑
rozené, že se obrátil na otce arcibiskupa
Jana. Ten se stal členem Řádu Božího hro‑
bu a v současné době je velkopřevorem
české magistrální delegace. Zajišťuje tedy
vedení řádu u nás po duchovní stránce
a představuje pro nás církevní garanci.
Musím říci, že pan arcibiskup se o nás
opravdu otcovský stará: pomáhá nám
s organizací řádových aktivit, dává nám
duchovní cvičení (v tom se střídá i s další‑
mi kněžími, kteří jsou členy řádu), na pra‑
videlných setkáních má pro nás vždy du‑
chovní slovo, ostatně i o svátku Povýšení
svatého kříže, kdy se scházíme na našem
duchovním centru v Jaroměřicích u Jevíč‑
ka, byl hlavním celebrantem mše svaté.
Kde se mohou čtenáři doz vě‑
dět další informace o tomto řádu
a jeho činnosti?
Rytířský řád Božího hrobu jeruzalém‑
ského má své české webové stránky http://
www.oessh.cz/ – tam jsou i odkazy na dal‑
ší zahraniční weby sesterských organizací
řádu po celém světě, i na web Rady vel‑
mistra v Římě. V současné době také při‑
pravujeme knihu o dějinách a současnosti
řádu, která by seznámila vlastně poprvé
české čtenáře s tímto zajímavým proje‑
vem života církve ve světě i u nás.
A kdo se s námi chce modlit, může se
zúčastnit naší příští oslavy svátku Panny
Marie Královny Svaté země, která se bude
konat 19. října tohoto roku v nádherném
prostředí mariánských Křtin. Mši svatou
v 16 hod. bude celebrovat otec arcibis‑
kup, a chceme se modlit za křesťany žijící
v zemi, po níž kráčel Pán Ježíš.
Za rozhovor poděkoval
 Vít Němec
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Zpovědní deník: ZAMĚŘENO NA SRDCE

Zpověď? Zpytování svědomí? Pro nejednoho dospěláka určitý stres a nervozita. Co
teprve pro děti?
Tato pomůcka pro prvostupňové děti v podobě deníku
má za cíl zaměřit se na své srdce a jít k podstatě. Může být
dětem dobrým pomocníkem při každodenním zpytování
svědomí a následnou přípravou ke svátosti smíření či ná‑
mětem pro osobní modlitbu. Děti v deníku naleznou ná‑
vod, jak deník používat, také modlitbu a jednotlivé oblasti,
na které se mají zacílit (od vděčnosti, vztahu k Bohu, lidem
i k sobě až po nasměrování do budoucna). Během 14 dní
tak mají prostor pro to, aby si vytvořily návyk k pravidelné‑
mu zpytování svědomí. Povzbuzením do dalšího dne jim
může být věta na konci každého dne. Pro ty, kteří budou
chtít dále pokračovat i po skončení 14 dní, jsou určeny sa‑
molepky na odtržení. Ty mohou použít do nového deníku,
který si samy vytvoří dle vlastní fantazie.
Přejeme plně obnovené a radostné srdce všem uživatelům.
Deník v ceně 25 Kč objednávejte na: e‑mail: katecheti@ado.cz nebo přes eshop ka‑
techtického centra, který najdete na stránkách: www.katechetiolomouc.cz

ZPOVĚĎ, snadno a hladce

K zdárnému a bezstresovému průběhu zpovědi
pak může pomoci náš „taháček“ ZPOVĚĎ snadno
a hladce, který si můžete objednat také na kateche‑
tickém e-mailu: katecheti@ado.cz nebo přes eshop
katechtického centra, který najdete na stránkách
www.katechetiolomouc.cz, jeho cena jsou 3 Kč.

Každá z nás jsme
Ježíšovou princeznou

V letošním roce si připomínáme 30 let od svatořeče‑
ní sv. Anežky České. U té příležitosti jako bonus k sešitku
o sv. Anežce z edice Poznáváme naše světce, nabízíme do‑
plňkovou skládanku s aktivitkami pro princezny ve věku
čtyř až deseti let: „Každá z nás jsme Ježíšovou princeznou.“
Skládanka je plná luštění, her a hádanek vztahující se k to‑
muto sešitku.
Objednat si můžete na katechetickém mailu: katecheti@ado.cz nebo přes eshop
katechtického centra, který najdete na stránkách www.katechetiolomouc.cz, v původ‑
ní ceně 15 Kč.

Metodika ke kartičkám na neděle

Jak využít „navíc“ kartičky na neděle během dětských mší a jen je dětem nerozdá‑
vat? Jak s kartičkou dále pracovat, když ji dítě donese z kostela domů?
Jsou dny, kdy je člověk plný nápadů. Pak jsou dny, kdy dlouho žádný nepřichází.
Občas asi každý ocení nějakou inspira‑
ci. Metodika ke kartičkám má být inspi‑
rací jak pro dětské homilie, tak pro ro‑
diče či katechety. Obsahuje rozšiřující
nápady a podněty, které se na kartičku
nevejdou. Naleznete tam aktivity nejen
pro děti, ale i pro celou farnost či rodi‑
nu. Společně se tak můžete zaměřit na
Ježíše a jeho slovo a nechat ho vstupo‑
vat do života celého společenství.
Naší touhou je více poznávat Ježíše
a společně k němu směřovat jako far‑
nost i rodina.
Přejeme vám mnoho vzácných chvil při společném setkávání s Ježíšem.
Metodiku ke stažení na stránkách: www.katechetiolomouc.cz
 Patricie Plášilová
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VZPOMÍNKA NA BÝVALÉHO OLOMOUCKÉHO ORDINÁŘE

Padesát let od úmrtí kapitulního vikáře
Josefa Glogara
Dne 11. října letošního roku uplyne přesně půlstoletí od chvíle, kdy odešel na věčnost olomoucký kapitulní vikář Josef Glogar (1891–1969), rodák z Bernartic nad Odrou, kde je také pohřben. Ačkoliv tohoto představeného v seznamech olomouckých biskupů a arcibiskupů nenajdeme, je
pravdou, že dlouhých 17 let fakticky stál v čele zdejší arcidiecéze, a to
v dobách pro katolickou církev krajně nepříznivých.
Život a dílo kapitulního vikáře Glogara již podrobně popsal a zhodnotil na stránkách OLDINu před deseti lety k 40. výročí od jeho úmrtí P. PhDr. Vladimír Teťhal. Proto se v dnešním čísle budeme věnovat
třem dosud nepublikovaným dobovým pramenům uloženým v archivu
Arcibiskupství olomouckého, které popisují události související bezprostředně s Glogarovým úmrtím a pohřbem.
Prvním z nich je oficiální oběžník
Arcibiskupské konzistoře v Olomouci
(č. 11/1969), který si povšimnul toho, že
Glogar, jenž byl horlitelem pro myšlenky
II. vatikánského koncilu a zároveň vel‑
kým mariánským ctitelem, zemřel přesně
v den sedmého výročí zahájení koncilu
(11. října 1962) a zároveň na svátek Ma‑
teřství Panny Marie, který byl o rok poz‑
ději přesunut na 1. leden jako slavnost
Matky Boží Panny Marie.
Glogarův nástupce ve funkci Josef
Vrana (1905–1987) si řadu let vedl den‑
ní zápisky, avšak v případě úmrtí a po‑
hřbu svého předchůdce byl velmi stručný.
V den Glogarova pohřbu, který se usku‑
tečnil ve čtvrtek 16. října 1969, si pozna‑
menal pouze toto: „Pohřeb zesnulého kap.
vikáře Glogara Olomouc – odpoledne Bernartice.“ Zajímavostí je však to, že na ná‑
sledující den – 17. říjen – připadly Vrano‑
vy 64. narozeniny a právě v tento den byl

také zvolen novým kapitulním vikářem
arcidiecéze. Volby se podle zápisu zúčast‑
nilo celkem šest kanovníků.
Posledním pramenem, jehož obsah
zde chceme přiblížit, je časopis obnovené‑

událost byla také příležitostí k setkání
bohoslovců s biskupy a ordináři v kapli
sv. Anny při olomoucké katedrále. Boho‑
slovce svým slovem povzbudili biskupové
Karel Skoupý, František Tomášek, Karel

ho kněžského semináře v Olomouci, který
o Glogarově smrti referoval takto: „11. října rozezvučeli bohoslovci velký zvon dómu,
který oznamoval, že odešel na věčnost kapitulní vikář olomoucké arcidiecése prelát Josef Glogar.“ Zpráva dále informovala
o tom, že pohřební obřady v Olomouci
sloužil 16. října biskup – apoštolský ad‑
ministrátor pražský František Tomášek,
zatímco v rodných Bernarticích vykonal
zádušní bohoslužby kanovník Otakar Trtí‑
lek. Všechny liturgické zpěvy přitom měli
na starosti právě olomoučtí bohoslovci.
Časopis však dále informoval o po‑
hřbu i v pozitivním duchu, protože tato

Otčenášek, Robert Pobožný a také správ‑
ce Apoštolské administratury v Českém
Těšíně Antonín Veselý. Zmiňme alespoň
krátkou pasáž z pozdravu biskupa F. To‑
máška: „My biskupové jsme s vámi. Dokazuje to naše osobní přítomnost. Také
vy buďte s námi svou modlitbou. Natolik budeme působit, nakolik jsme spojeni
s Bohem. Papež Jan XXIII. říkával: ‚Jsme
pouzí lidé a máme omezené síly, když však
budeme spojeni s tím, který všecko může,
také cosi dokážeme. Coraggio! Odvahu!
Odvahu! Odvahu! K tomu vám dáme své
požehnání.“
 Vít Němec

Snímky: z archivu Arcibiskupství olomouckého

Pohřební obřady vykonal
biskup František Tomášek
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AR C IDIE C ÉZ N Í P O U Ť NA S VAT É M H O ST ÝN Ě
Ohlédnutí za arcidiecézní poutí rodin

Poslední srpnovou sobotu se na Svatém Hostýně uskutečnila arcidiecézní pouť ro‑
din, kterou jsme spolu s organizátory a dobrovolníky zaměřili tentokrát misijně. Motto,
které jsme vybrali, znělo: „Rodina, tam misie začíná…“
Nejdůležitějším bodem
poutě byla mše svatá, sloužil
ji otec arcibiskup Jan Graub‑
ner s kněžími, kteří se se svý‑
mi rodinami na pouť vypravili.
V promluvě ukázal několik pří‑
kladů misijního zapojení v naší
zemi, v naší farnosti, v našem
nejbližším okolí. Díky za jeho
povzbuzení.
Po mši svaté a obědové
přestávce následovalo vyhláše‑
ní vítězů dvou soutěží: literárně výtvarné „Jak se žilo v minulosti“, kterou pořádala Ma‑
tice svatohostýnská, a soutěže z mobilní aplikace „Prázdninová cestička k Bohu“, kterou
vyhlašovalo naše Centrum pro rodinný život. Po předání diplomů a cen se už děti těšily
na divadlo a odpolední program.
Pozvání na pouť přijali i misionáři a různé misijní společnosti. Někteří měli pro
účastníky připravené zajímavé přednášky, jiní byli ve stáních přímo na louce u podia
a zájemci si s nimi mohli popovídat o jejich činnosti a projektech.
Pro rodiny bylo též příjemné celodenní vyrábění s Papežskými misijními díly a se‑
známení s jejich činností. Mnohé maminky se dověděly o možnosti založit své misijní
klubko a pomáhat misiím modlitbou i zapojením do dalších aktivit.
Velké poděkování patří kolegům ze všech děkanátních Center pro rodinu, kteří tra‑
dičně pro děti chystají soutěžní stanoviště – tentokrát představili misionáře (známé
i méně známější) a jejich různá povolání či zaměstnání. Děti si tak mohly uvědomit, že
misionář není vždy jen kněz nebo řeholník, který hlásá evangelium, ale že je třeba při‑
ložit ruku k dílu – často musí daleko cestovat, něco postavit, opravit, mnozí pomáhají
ve zdravotnictví, školství, zemědělství… A tak i na Hostýně děti trénovaly obvazování
zraněného, obracely seno nebo třeba stavěly kostel z kostek.
Po skončení všech soutěží jsme se sešli v bazilice a v modlitbě růžence jsme děkovali
za prázdniny, ale také si vyprošovali sílu do nového školního roku. Po závěrečném po‑
žehnání se účastníci rozjeli do svých domovů a věříme, že byli spokojení a povzbuzení.
		
 Markéta Matlochová

Říjnová cestička k Bohu
Měsíc říjen patří Panně Marii a mod‑
litbě růžence – k tomu chceme zvlášť
povzbudit v říjnové cestičce. Papež Fran‑
tišek nás letos také vyzývá, abychom víc
pamatovali na misie – to je výzva, kterou
můžete uskutečňovat nejen ve vzdálených
částech světa, ale i ve vašich rodinách či
farnostech. Věříme, že se pracovním lis‑
tem budete inspirovat a možná sami něco
přidáte. Cestička je připravena v několika
barevných variantách a můžete si ji zdar‑
ma stáhnout: www.rodinnyzivot.cz – pod
záložkou Cestička k Bohu.

Co nás potěšilo od účastníků, hostů i spoluorganizátorů
Moc zdravím, ještě v nás doznívají zážitky z arcidiecézní pouti na Svatém Hostýně, která se vydařila nejen, ale také díky krásnému počasí a snad i proto bylo přítomno mnoho rodin a potkali jsme tam spoustu známých. Naše děti měly velkou radost z vítězství v soutěžích
a také z krásných cen a odměn, takže ještě jednou moc a moc děkujeme! (M. C.)
Petr program s misionářkou pro náctileté zhodnotil slovy: „Jo, bylo to dobrý.“ (Maminka mi vysvětlila, že v překladu to znamená – bylo
to super – a byla ráda, protože nejstarší syn byl opravdu spokojený.) (K. Š.)
Děti byly moc nadšené. Já také. (maminka 3 dětí)
Děkujeme vám moc za možnost být se stánkem Mary’s Meals na pouti rodin na Svatém Hostýně, kde se mohli další lidé dozvědět více
o tomto krásném díle. (M. Š.)
Děkujeme za pozvání na arcidiecézní pouť rodin. Rádi jsme přijeli a byli účastni nádherného společenství rodin při bohoslužbě, sdílení,
odpočinku a zábavě, prezentovali Proglas, věnovali se dětem, které proglasový stánek navštívily (děti podle věkových kategorií měly
možnost u našeho stánku vyplňovat luštěnky). Rádi jsme se pozdravili a seznámili s „misionáři“, kteří byli na Hostýně.
(S. H.)
Líbil se mi závěrečný špalír dětí a žehnání. Dětem se líbily svítící náramky, omalovánky… (L. K.)
Oslovilo mě krásné společenství všech generací. (M. K.)
Potěšil nás sešitek Dětem a rodinám od P. Václava Fojtíka – jedeme podle toho doma, vnučka už lepí samolepky. (J. S. + J. K.)
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CENTRUM PRO ŠKOLY

Začal nový školní rok
Projekt,
který může zapálit

B ěhem školního roku 2019/2020
proběhne na Arcibiskupském gymná‑
ziu v Kroměříži projekt s názvem „Za 10
deset“. Můžete být u toho, můžete jít kus
cesty s námi. Proč se na ni vydat a k čemu
je to dobré?
Za 10 měsíců spolu poznáme 10 osob‑
ností, které nás mohou inspirovat a pro‑
střednictvím nichž si představíme 10
ctností, které mohou v našem životě – po‑
kud to dovolíme – doplnit něco, co nám
chybí. A to společně i každý sám za sebe,
podle toho, jak to komu vyhovuje.
Celý projekt je dobrovolný. Vytváří
možnost růst, tvořit a prohlubovat kořeny
toho, kým jsem, nebo změnit cestu a zku‑
sit se stát někým jiným, novým. Záleží na
každém, co si z toho je schopen vybrat. Je
to pouť. To znamená, že každý jde svým
tempem, jak stačí. Jde sám, ve své origi‑
nalitě, a přitom společně k jednomu cíli.
Není to závod, nejde o kilometry duchov‑
ního nebo duševního života. Rozhoduje
jen jedno, nevzdávat se, dát si klidně pře‑
stávku, když už toho je hodně, ale pokra‑
čovat. Pro někoho to může být duchovní
obnova, pro jiného misie, jindy třebas jen
seznámení s člověkem, který mne může
v životě inspirovat a být mi v určitý čas
průvodcem v konkrétní životní etapě. Ne‑
záleží na tom, za koho se považuješ. Vě‑
řící, nevěřící, hledající. Určité vzory po‑
třebujeme všichni. A na složitých cestách
života není od věci mít průvodce, mapu,
GPS.
Každý měsíc se seznámíme s jednou
z následujících osobností. Budeme po‑
znávat jejich osudy, myšlenky, přemýšlet
o tom, jaký příklad nám dávají, a přede‑
vším s námi budou po celý školní rok žít.
Osobnosti a ctnosti,
ve kterých jsou nám příkladem
Září – Pier Giorgio Frassati – od‑
vaha
Říjen – Christian de Chergé – víra
Listopad – Anežka Česká – spravedl‑
nost
Prosinec – Josef Toufar –trpělivost
Leden – Chiara Petrillo – láska
Únor – Pio z Pietrelciny – pravdi‑
vost
Březen – Řehoř Mendel – naděje
Duben – Hildegarda von Bingen –
moudrost
Květen – Edith Stein – věrnost
Červen – Tichon Zadonský – pokora
Více informací: www.agkm.cz

Zahájení nového školního roku na Církevní základní
škole a na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

V pondělí 2. září opět usedli žáci obou církevních škol v Kroměříži do lavic a poté
společnou mší svatou v kostele sv. Mořice zahájili nový školní rok 2019/2020.
V úvodu přivítal kroměřížský děkan P. Josef Lambor hlavního celebranta slavnostní
bohoslužby olomouckého pomocného biskupa Mons. Josefa Nuzíka a představil všem
přítomným nového jáhna Milana Mašteru, který v tomto školním roce bude působit na
Arcibiskupském gymnáziu.
Ve své promluvě otec biskup povzbudil žáky k vděčnosti za možnost studovat
a vzdělávat se a také k postoji neočekávat něco mimořádného a zvláštního, ale dokázat
přijmout i to všední, obyčejné a mnohdy namáhavé, co souvisí s plněním našich každo‑
denních povinností.
Před závěrečným požeh‑
náním promluvila ředitelka
Církevní základní školy Olga
Loučková a ředitel Arcibis‑
kupského gymnázia Jan Ko‑
šárek, který zejména přivítal
studenty primy a prvního
ročníku a poděkoval staveb‑
ním firmám a zaměstnancům
školy, kteří se během prázdnin
podíleli na další etapě rekon‑
strukce gymnázia. Na závěr
Snímek Štěpán Bekárek
školní kaplan P. Petr Káňa
představil projekt s názvem „Za 10 deset“, který v průběhu školního roku nabídne stu‑
dentům i zaměstnancům deset osobností, které nás mohou inspirovat svým životem
a být vzorem určité konkrétní ctnosti.
Po mši svaté, které se kromě žáků obou škol účastnili také mnozí rodiče, prarodiče
i absolventi gymnázia, ještě biskup Josef požehnal nově opravené prostory Arcibiskup‑
ského gymnázia a domova mládeže.
V letošním školním roce do primy či prvního ročníku Arcibiskupského gymnázia
v Kroměříži nastoupí 126 nových studentů, na domově mládeže je ubytováno 300 stu‑
dentů, z nichž asi 230 navštěvuje AG, ostatní jsou studenty dalších kroměřížských střed‑
ních škol.		
 Marie Kvapilíková

Snímek Dominik Novák / Člověk a víra

Mši svatou u příležitosti 15. výročí znovuotevření Stojanova gymnázia na Velehradě slavil v místní bazilice v sobotu 14. září 2019 biskup Josef Nuzík, po ní pak následovalo
posezení v klášterní zahradě.
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Na zdraví Haiti: překvapení pro hosty podniků
a výtěžek téměř 15 800 korun
Snad všichni kluci a holky na Haiti hrají rádi fotbal.
Přesto je Haiti v celosvětovém měřítku fotbalový
outsider. „Na gymnáziu jsme hrávali stolní hry a já se
vždycky stavěl na stranu outsiderů. Turnaj ve stolním
fotbálku jsem tak chtěl hrát za Haiti. Koupil jsem si časopis, vystřihnul z něj haitské hráče a nalepil si je na
figurky fotbalistů,“ vzpomíná kavárník a architekt Luděk Jasiok na 70. léta, kdy si Haiti zahrálo na mistrovství světa. Na stranu Haiti se postavil i letos v srpnu.
Díky jeho kavárně Traffic Coffee, dalším 12 podnikům
v Olomouci, prodejně Dobrodruhá a návštěvníkům
poutě rodin na Svatém Hostýně se podařilo nastřádat
15 795 korun. Za tyto peníze Arcidiecézní charita Olomouc zpřístupní zdravotní péči potřebným, zejména
dětem, v odlehlých oblastech Haiti.
Snímky Arcidiecézní charita Olomouc

Přípitek Haiti, lahodné
zákusky a taška naditá
pomocí rodinám v krizi
Kampaň Na zdraví Haiti trvala celý
srpen. Olomoučtí se mohli ve vybraných
podnicích osvěžit sklenkou vody a za ni
přispět do pokladničky libovolnou část‑
ku. Letos na ně čekalo i překvapení. „Po‑
slední srpnový týden si hosté v některých
podnicích pochutnali na řezech, tiramisu
a dortíčcích z pravé haitské kávy. Překva‑
pení jsme ale byli i my Chariťáci. Třeba,
když nám vedení kavárny V lese spolu
s pokladničkou předalo ještě velkou taš‑
ku plnou ručníků, hraček a potravin pro

rodiny v nouzi,“ říká Klára Lőffelmannová
z Arcidiecézní charity Olomouc.
Na zdraví Haiti letos vyneslo 15 795
korun. Další lidé ještě přispěli Charitě na
účet, a to 7 500 korunami. Za tyto pení‑
ze bude možné uspořádat zdravotní pro‑
hlídky v odlehlých oblastech Haiti a na‑
koupit léky a vitamíny. „Loni jsme díky
kampani prohlédli a ošetřili víc než 360
potřebných, zejména dětí. Mnozí Haiťa‑
né umírají na banální nemoci, protože
nemají dostatek jídla, vitamínů či kvalitní
pitné vody. Jsou více zranitelní. Zdravotní
péči chceme podpořit i z letošního výtěž‑
ku,“ pokračuje humanitární pracovnice
Klára.

Zdravotní prohlídky
pomohou příští rok
Zdravotní kemp se uskuteční na Haiti
v příštím roce. Aktuálně je totiž v karib‑
ském ostrovním státě nebezpečno, proto
se mise Arcidiecézní charity Olomouc
o pár měsíců posouvá. „Demonstrace pro‑
ti zkorumpované vládě přerostly v loupe‑
že a násilí. Také v oblastech, kde už dlouhá
léta pomáháme, začaly řádit gangy. Tamní
obyvatelé mají strach, dokonce i naši part‑
neři, kteří před pár týdny ani nevyjížděli
ze svého města. Nyní se situace uklidňuje,
přesto je na Haiti stále nebezpečno,“ popi‑
suje Klára Lőffelmannová.
Arcidiecézní charita Olomouc pomá‑
há na Haiti od roku 2005. Jejím stěžejním
projektem je Adopce na dálku, díky které
získávají ve škole ty nejchudší děti vzdělá‑
ní, ale také jedno teplé jídlo denně. Dále
Charita pomáhá haitským komunitám
právě pořádáním zdravotnických prohlí‑
dek, materiálně či při katastrofách jako
jsou zemětřesení a hurikány, které jsou
pro tuto oblast v Karibiku typické.
Děkujeme za podporu Bistré krávě,
Bistru & Baru Konvikt, Café Jan, Café
Na cucky, Café Restaurant Caesar, Caffé
Trieste, Coffee Library, Jazz Fresh Café,
Na břehu Rhôny, Pražírně kávy Kikafe,
Traffic Coffee, U Kristýna, V lese. Dále
prodejně Dobrodruhá a návštěvníkům
poutě rodin. Více: www.haiti.cz
 Karolína Opatřilová
Arcidiecézní charita Olomouc
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Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ
ŘÍJEN 2019

3. 10. čtvrtek
16.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá za Policii ČR •
arcibiskup Jan Graubner a biskup Antonín Basler
5. 10. sobota
Kroměříž – Celostátní misijní kongres • arcibiskup Jan
Graubner
9.30 hod. • Vracov – biřmování • biskup Josef Nuzík
10.00 hod. • Bojkovice – biřmování • biskup Antonín
Basler
13.00 hod. • Tučapy – mše svatá k 85. výročí posvěcení kos‑
tela • biskup Josef Nuzík
6. 10. neděle
10.30 hod. • Uherský Brod – růžencová pouť a žehnání
klauzury • arcibiskup Jan Graubner
10.30 hod. • Bílovice – biřmování • biskup Antonín Basler
10.30 hod. • Otrokovice – biřmování • biskup Josef Nuzík
8. 10. úterý
Praha – Stálá rada České biskupské konference • arcibiskup
Jan Graubner
11. 10. pátek
11.00 hod. • Velehrad – biřmování pro Stojanovo gymnázium • biskup Josef Nuzík
12. 10. sobota
9.15 hod. • Krásensko – biřmování • biskup Josef Nuzík
10.30 hod. • Velehrad – mše svatá pro XI. pouť bohoslov‑
ců z Čech, Moravy a Slovenska • arcibiskup Jan Graubner
15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a ře‑
holní povolání děkanátů Šternberk a Hranice • arcibiskup
Jan Graubner
17.00 hod. • Svatý Hostýn – dušičková pouť, světelný prů‑
vod a pobožnost na hřbitově • biskup Antonín Basler
13. 10. neděle
10.00 hod. • Želechovice nad Dřevnicí – biřmování •
arcibiskup Jan Graubner
10.15 hod. • Svatý Hostýn – dušičková pouť • biskup
Antonín Basler
10.30 hod. • Blatnice pod Svatým Antonínkem – biřmo‑
vání • biskup Josef Nuzík
10.30 hod. • Hoštejn – mše svatá k 150. výročí posvěcení
kostela • biskup Josef Hrdlička
16.00 hod. • Dubicko-Bohuslavice – představení a žehnání
křížové cesty • biskup Antonín Basler
14. 10. pondělí až 20. 10. neděle
dovolená – biskup Josef Nuzík

19. 10. sobota
10.00 hod. • Vacenovice – biřmování • biskup Antonín
Basler
10.15 hod. • Svatý Hostýn – XXI. myslivecká pouť •
arcibiskup Jan Graubner
15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská
a řeholní povolání děkanátů Zábřeh a Šumperk • biskup
Antonín Basler
16.00 hod. • Křtiny – mše svatá ke cti Panny Marie Králov‑
ny Svaté země • arcibiskup Jan Graubner
20. 10. neděle
10.00 hod. • Pozlovice – biřmování • arcibiskup Jan
Graubner
10.30 hod. • Kralice na Hané – mše svatá a žehnání dvou
kaplí • biskup Antonín Basler
15.00 hod. • Štípa – mše svatá k 100. výročí narození
P. Otakara Pěluchy • arcibiskup Jan Graubner
21. 10. pondělí až 23. 10. středa
Svatý Hostýn – Plenární zasedání České biskupské konfe‑
rence • arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler a
biskup Josef Nuzík
25. 10. pátek
11.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – biřmování pro
Arcibiskupské gymnázium • biskup Antonín Basler
26. 10. sobota
10.00 hod. • Provodov – biřmování – arcibiskup Jan
Graubner
10.00 hod. • Chropyně – biřmování • biskup Antonín
Basler
15.00 hod. • Velehrad – pouť za nová kněžská a řeholní po‑
volání děkanátu Valašské Meziříčí • biskup Josef Nuzík
27. 10. neděle
9.30 hod. • Vlkoš u Přerova – biřmování • arcibiskup Jan
Graubner
10.00 hod. • Brumov-Bylnice – biřmování • biskup Josef
Nuzík
10.00 hod. • Městečko Trnávka – mše svatá na poděkování
za výmalbu kostela • biskup Antonín Basler
28. 10. pondělí
9.30 hod. • Špičky – mše svatá a žehnání čtyř nových zvonů
• biskup Josef Nuzík
18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a uctění relikvie
sv. Vincenta de Paul • arcibiskup Jan Graubner
29. 10. úterý
18.00 hod. • Loštice – mše svatá a uctění relikvie sv. Vin‑
centa de Paul • biskup Antonín Basler

Uzavřeno k 19. 9. 2019
Změna programu vyhrazena

