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VZPOMÍNKA NA ŘÍMSKOU KANONIZACI

30 let od kanonizace sv. Anežky České
Kardinál Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský a primas český, srdečně zve k oslavě 30. výročí kanonizace sv. Anežky České a listopadových dnů roku 1989. Slavnou mši svatou, při které budeme
děkovat za dar svobody, bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze v sobotu 16. listopadu 2019 od 10 hod. celebrovat
kardinál Stanisław Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup a dlouholetý osobní sekretář svatého papeže Jana Pavla II. Bohoslužbu
bude přenášet Česká televize.
Přístup ke katedrále je možný ze všech
veřejných přístupů na Pražský hrad. Na
všech těchto vstupech jsou zřízena bez‑
pečnostní stanoviště, kde každý návštěv‑
ník musí projít bezpečnostní kontrolou.
Prosíme poutníky, aby tuto skutečnost
zohlednili a pamatovali na ni při balení
svých zavazadel (doporučujeme nebrat
zbraně, větší nože, obranné spreje, para‑
lyzéry apod.).
Z důvodu silného turistického pro‑
vozu na Pražském hradě a pro usnadně‑
ní přístupu účastníkům slavnosti budou
u vstupu přes Prašný most (od zastávky
tramvaje č. 22) a při severním vstupu na

I. nádvoří (z Hradčanského náměstí vedle
Brány Gigantů) zřízena zvláštní kontrol‑
ní stanoviště, která budou vyhrazena pro
přednostní odbavení poutníků. Tato sta‑
noviště budou označena tabulí „VSTUP
NA BOHOSLUŽBU“. Tyto vstupy budou
otevřeny od 8.30 do 9.45 hod.
Vstup do katedrály bude možný
v rozmezí od 9 do 9.45 hod. Je třeba po‑
čítat s časovou rezervou k bezpečnostní
prohlídce. Pro poutníky bude vyhrazena
nová část katedrály, kde budou umístěny
obrazovky. Poutníci do katedrály vstupu‑
jí vchodem vlevo při pohledu na průčelí
katedrály.

Za svobodu, kterou nám vrátila
v roce 1989, poděkujeme sv. Anežce
také při mši mše svaté v neděli 17. listopadu v 10 hod. v pražské katedrále.
Hlavním celebrantem bude pomocný
biskup pražský Mons. Václav Malý. Po
skončení následuje průvod na Národní
třídu.

Už jen dobový tisk a staré fotografie nám připomínají převratné události listopadu 1989, které zahájila kanonizace Anežky
České v Římě. Fotografie z této události nám poskytl P. Bohumil
Vícha, farář v Oldřišově.
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L I S T Z K A L E N DÁ Ř E
LISTOPAD 2019
13. 11. – Mezinárodní den nevidomých – výročí narození Valentina Haüyeho v roce
1745, francouzského zakladatele systematické výchovy nevidomých
13. 11. 1989 byla v Římě svatořečena blahoslavená Anežka Přemyslovna (30 let)
17. 11. 1989 pád komunistické diktatury v bývalém Československu (30 let)  (jpa)
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ZPRAVODAJSTVÍ

AKT UALI T Y
Ústavní soud zrušil zdanění
církevních restitucí

Ústavní soud se 15. 10. 2019 postavil proti zdanění finančních náhrad
z církevních restitucí.
Spornou část zákona zrušil, vyhověl
tak návrhu senátorů. Zdanění prosadila
vláda s podporou poslanců KSČM a SPD,
když přehlasovala veto Senátu. Prezident
Miloš Zeman zákon podepsal v květnu.
Dodatečné snížení finanční náhrady za
křivdy způsobené zločinným komunistic‑
kým režimem míří proti základním prin‑
cipům demokratického právního státu,
konstatoval Ústavní soud.
 (ps)

Arcibiskupství olomoucké
má nové webové stránky

Nové webové stránky Arcibiskupství olomouckého (www.ado.cz) byly
spuštěn v předvečer slavnosti hlavního patrona arcidiecéze sv. Václava
27. září 2019. Mají přispět ke snazší
orientaci v životě katolické církve a nabídnout odpovědi na nejčastější otázky.
„Oproti starým stránkám se nový web
bude snažit přicházet nejen s informace‑
mi, ale nabízí také prostor k zamyšlení
a čerstvé impulsy a inspirace ze skuteč‑
ných příběhů naší doby,“ říká pomocný
biskup Josef Nuzík, který na práci týmu
připravujícího nový web dohlížel.

Děti z celé ČR uvažovaly při misijním kongresu
v Kroměříži nad „velkou sílou malých skutků“

Více než tři stovky dětí se v sobotu 5. října 2019 zúčastnily v Kroměříži Celostátního misijního kongresu s mottem „Velká síla malých skutků…“. Jeho program
tvořila mše svatá s arcibiskupem Janem Graubnerem nebo misijní hra.
„Začátek misií je rozdávat radost z Boha. Misionářem je každý z nás – pro ty, kdo
jsou kolem nás. Třeba se s námi ani moc neznají, ale když vidí, že se umíme vyrovnat
s problémy, nejsme ztrápení, ale umíme rozdávat radost, možná se budou ptát. A teh‑
dy máme říci: Protože jsem poznal Boha,“ zmínil olomoucký arcibiskup ve své homilii
k malým misionářům.
Po lehkém občerstvení si děti prošly stanoviště v rámci „Velké misionářské hry“, dále
měly možnost navštívit věž Arcibiskupského zámku a v odpoledním programu zájem‑
ci zhlédli krátké
divadelní před‑
stavení, po které
následovala be‑
seda o misiích.
Na samotný
závěr celoden‑
ního programu,
který provázel
v y t r v a lý dé š ť ,
pak účastníci na
památku kon‑
gresu v ysadili
břízu v Podzá‑
mecké zahra‑
dě. Záštitu nad
celou akcí, která
je součástí oslav Mimořádného misijního měsíce vyhlášeného papežem Františkem,
převzala Církevní základní škola v Kroměříži ve spolupráci s institucemi města.
Kongresy jsou určeny zvláště dětem zapojeným do Papežského misijního díla dětí
a jsou vyvrcholením jejich misijního úsilí. Je to příležitost pro vzájemné poznání, získání
nápadů pro práci s dětmi a prožití radosti ze společně strávených chvil při hře a modlit‑
bě.		 (ado)

Výstava v arcibiskupském paláci ukáže grafické dílo
P. Arnošta Hrabala

Tvůrci nového webu při jeho vzniku
vycházeli ze stávajícího obsahu webo‑
vé prezentace arcibiskupství, zároveň se
je ovšem snažili skloubit se současnými
trendy webového designu. „Zaměřili jsme
se na to, aby stránky byly moderní, pře‑
hledné a hlavně uživatelsky přívětivé: ať
už z pohledu administrace, kdy je nyní
mnohem pohodlnější plnit a aktualizovat
informace, ale hlavně z pohledu uživatele.
Proto jsme přidali vyhledávání, katalog,
který zobrazuje vždy aktuální informace,
kontakty na všechny pracovníky a v nepo‑
slední řadě jsme web udělali responsivní,
tj. optimalizovaný nejen pro mobilní zaří‑
zení,“ popisuje autor nových stránek Lu‑
káš Pavelec.
 (ado)

Padesáté výročí úmrtí kněze olomoucké arcidiecéze a grafika P. Arnošta Hrabala, které připadá na předposlední den letošního roku, připomene komorně pojatá výstava v galerii arcibiskupského paláce v Olomouci. Výstava potrvá do konce
března 2020.
Originální grafické a kresebné dílo P. Arnošta
Hrabala (1886–1969), které je velmi rozsáhlé, není
dodnes veřejnosti příliš známo. Naposled byl P. Ar‑
nošt Hrabal připomenut velkou výstavou roku 2014
v Muzeu Oderska, ovšem jeho dílo již mezi světový‑
mi válkami vzbuzovalo příznivé kritiky na domácí
i zahraniční půdě (Mnichov, Chicago).
Hrabalovo dílo tvoří dřevoryty, ex libris (pro
přátele i na objednávku) či příležitostné tisky. Nej‑
známější je cyklus „Les“, na kterém začal pracovat
roku 1924. P. Arnošt Hrabal krajinou svého kněž‑
ského působení nejen putoval – sloužil potřebným,
oddával, zaopatřoval, pohřbíval, ale také odpočí‑
val, přírodu pozoroval, duchovně vnímal a poté ryl
a tisknul.
Na výstavě jsou i Hrabalovy práce, které před
lety daroval olomouckému arcibiskupství zemřelý emeritní arcibiskup v Kolíně nad Rý‑
nem kardinál Joachim Meisner.		
 Martin Kučera
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Cena Senior roku 2019 putuje do Zlína

Tuto Cenu Senior roku vyhlásil letos už posedmé projekt SenSen (Senzační senioři) Nadace Charty 77.
Cílem Ceny Senior roku je podpora seniorů jako významné části naší společnosti
a zdůraznění jejich výjimečných výkonů a počinů. Ocenění má inspirovat seniory v je‑
jich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a pre‑
zentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání
na život seniorů.
Porota vybírala z cel‑
kem 104 nominací. Vy‑
hlášení laureátů proběhlo
30. září 2019 v mezinárod‑
ním duchovním centru
Pražská křižovatka v Pra‑
ze. První místo získalo
Společenství
vdov
a vdovců ze Zlína, které již
osm let pomáhá těm, kteří
přišli o životního partnera
a ocitli se tak v těžké situ‑
aci. Jeho členové se vzá‑
jemně motivují a společně
se učí v životě hledat i ně‑
jaké pozitivní věci. Vedení
spolku nejenže připravuje pro vdovy a vdovce spoustu aktivit, přednášek, ale také nabízí
osobní přístup a pomoc či radu ve chvílích, kdy člověk ztrácí chuť do života a prožívá
smutek.
Ocenění převzala předsedkyně spolku Mgr. Alenka Panáková a Ing. Antonín Klemš.
 Zdeňka Konečná

Při řešení nezaměstnanosti mladých lidí je důležitá
výchova i nabídka odborné praxe

Ve dnech 4. až 6. října se na Velehradě konal již 21. ročník mezinárodního semináře spolku Křesťan a práce o nezaměstnanosti mladých lidí a jejich přípravě
k povolání. Sešlo se na 90 účastníků z osmi zemí Evropy, zastupující zaměstnanecké neodborové organizace „Evropské hnutí křesťanských pracujících“ (ECWM).
Přednášeli zde pedagogové českých i zahraničních univerzit i odborníci z praxe
a probírali téma z pohledu ekonomického, pedagogického, právního, sociálního, teolo‑
gického, z hlediska zaměstnavatele, statistika i publicisty. Akce byla realizována mimo
jiné díky finanční podpoře Evropského centra pro zaměstnanecké otázky, resp. Evrop‑
ské komise.
Z příspěvků a následných diskusí vyplynulo, že pro uplatnění na trhu práce je klíčový
rozvoj kompetencí, přičemž člověk si je osvojuje předně v rodině, avšak důležitou roli
hraje rovněž školství. V mnoha zemích ovšem plní školy tuto úlohu pouze v malé míře
a nereagují příliš pružně
na měnící se potřeby sou‑
časného světa, nehledě na
to, že např. v České repub‑
lice komplexní koncepce
školství chybí. V rámci
rozvoje kompetencí a ve
snaze prosadit se je ovšem
třeba respektovat určité
etické zásady.
Rovněž důležitá – ze‑
jména v oblasti odborného
školství – je spolupráce
škol a podniků, které by
poskytovaly žákům v dostatečné míře odbornou praxi a výhledově by jim mohly na‑
bídnout zaměstnání. Účastníci zdůrazňovali, že ze strany podniků i zaměstnanců musí
panovat lidský přístup, který přispěje tomu, že nabízená práce bude skutečně lidsky
důstojná. V této souvislosti byl také připomenut 7. říjen jako den lidsky důstojné práce,
který si hnutí Křesťan a práce i celá evropská síť ECWM každoročně upozorňuje a re‑
alizuje při této příležitosti nejrůznější aktivity: bohoslužby, modlitební setkání, debaty,
kampaně atd.		  Jiří Konečný
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Se službou nemocničních
kaplanů jsou ve Zlíně
spokojeni

Výstava fotografií „Být nablízku“
věnovaná službě nemocničních kaplanů putuje až do poloviny letošního prosince po nemocnicích Zlínského kraje.
Snímky vznikaly v lůžkových zdravotnických a sociálních zařízeních po celé
České republice a přibližují každodenní práci lidí, kteří se věnují duchovní
péči o pacienty.
Výstava představuje kolekci dvace‑
ti černobílých snímků, jejichž autorem
je fotograf Filip Fojtík. Od července do
září 2013 fotografoval nemocniční kapla‑
ny při jejich službě nemocným, seniorům
a umírajícím v nemocnicích, hospicích
a pobytových sociálních službách v Raj‑
hradě, Brně, Olomouci, Holešově, Kro‑
měříži, Praze a Ostravě.
„Práce nemocničních kaplanů u lůž‑
ka pacienta, v ambulancích nebo i v ko‑
munikaci s příbuznými pacientů je ne‑
nahraditelná. Během roku jen ve zlínské
nemocnici poskytnou okolo dvou tisíc
intervencí. Právě duchovní péči o paci‑
enta zcela jednoznačně považujeme
za důležitou a nedílnou součást celé‑
ho léčebného procesu,“ uvedla Helena
Šmakalová, náměstkyně ošetřovatelské
péče Krajské nemocnice Tomáše Bati
ve Zlíně.
Rozvoj pastorační péče o pacienty
nemocnic založených Zlínským krajem
je zejména v posledním roce velmi inten‑
zivní. Kaplani přešli začátkem letošního
roku z arcibiskupství do zaměstnanec‑
kého poměru ve všech krajských nemoc‑
nicích. Ve Zlíně navíc na začátku září
vzniklo celé oddělení klinické pastorační
péče, které je svou koncepcí a zaměře‑
ním vůbec prvním takovým pracovištěm
v České republice. Právě zajištění péče
o duchovní potřeby pacientů je rovněž
nově ukotveno v interních předpisech
nemocnice. „Přístup vedení nemocnic
ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně
a Kroměříži k duchovní péči o pacienty je
opravdu neobyčejně vstřícný. Vznik oddě‑
lení a rozvoj pastorační péče je reakcí na
potřeby pacientů. Zlínský kraj je totiž spe‑
cifickým regionem, je tu vysoké procento
věřících lidí, téměř na každém pokoji se
s nimi setkáváme,“ popsala Marta Hošťál‑
ková, která jako kaplanka působí přímo
ve zlínské nemocnici a je zároveň koor‑
dinátorkou nemocničních kaplanů v olo‑
moucké arcidiecézi a rovněž sekretářkou
Katolické asociace nemocničních kaplanů
v České republice.
 (ado)
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Zemřel jezuita
P. Josef Čupr

Ve věku 85 let zemřel 9. října 2019
v nemocnici Milosrdných bratří v Brně
bývalý provinciál českých jezuitů
P. Josef Čupr.
Narodil se 30. ledna 1934 v Býkovi‑
cích u Blanska. Po maturitě na gymná‑
ziu v Brně, kam musel přejít po zrušení
jezuitského gymnázia na Velehradě, ab‑
solvoval stavební fakultu Vysokého uče‑
ní technického rovněž v Brně a šest let

Snímek František Ingr / Člověk a víra

pracoval v oboru. Za komunizmu mu
nebylo dovoleno studovat teologii a stát
se knězem. Proto uprchl z Českosloven‑
ska a v roce 1967 začal teologická studia
v Římě, kde na jeho duchovní cestu měl
velký vliv P. Tomáš Špidlík. Na kněze byl
vysvěcen v Římě 18. března 1972 a již
9. října téhož roku vstoupil do Tovaryš‑
stva Ježíšova.
V letech 1971 až 1991 pracoval jako
redaktor v české sekci Vatikánského
rozhlasu a věnoval se pastoraci krajanů
a uprchlíků. Roku 1982 složil slavné sli‑
by. V letech 1989 až 1991 byl spirituálem
Papežské koleje Nepomucenum v Římě.
Sedm let (1991–1998) byl provinciálem
českých jezuitů. V této době se zaslou‑
žil o vybudování nové řádové rezidence
v Brně, zřízení rezidence a Centra Aletti
v Olomouci, založení exercičního domu
v Českém Těšíně a probačního domu –
noviciátu v Kolíně. Od roku 1998 žil v Ko‑
líně, pracoval jako sekretář papežského
nuncia, podílel se na formaci noviců a byl
vyhledávaným exercitátorem.
Od srpna 2013 náležel do brněnské
komunity a dále dával exercicie a vykoná‑
val kněžskou činnost v Brně. Působil také
jako duchovní správce Kongregace Milo‑
srdných sester sv. Františka pod ochranou
Svaté rodiny v Brně, v jejichž domě prožil
poslední roky života.
Poslední rozloučení se zesnulým
P. Josefem Čuprem se uskutečnilo 14. říj‑
na 2019 při mši svaté v jezuitském koste‑
le Nanebevzetí Panny Marie v Brně, kde
pak bylo tělo zesnulého uloženo do krypty
kostela.
 (jesuit)

ZPRAVODAJSTVÍ / KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

Ze života bohoslovců
Z duchovních hlubin až k horským štítům

Je tomu už pár týdnů, co začal nový školní rok, a i v našem kněžském semináři se ži‑
vot vrací do svých kolejí. Po návratu z prázdnin jsme se již tradičně vydali na Velehrad,
kde jsme prožili exercicie pod vedením našeho nového spirituála P. Vladimíra Schmid‑
ta. Pro nás všech‑
ny to byl č a s
modlitby, ztišení
i naslouchání. Po
exerciciích jsme
se však letos ne‑
vraceli zpět do
s e m i ná ře, al e
využili možnos‑
ti strávit týden
v nádherném
prostředí ital‑
ských Dolomit.
Zde nás v krás‑
Snímek Vladimír Schnidt
ném horském
údolí v obci St. Martin/Gsies v Pastoračním domě Velehrad čekalo milé přivítání míst‑
ních a týden plný zážitků. Neobvykle příznivé počasí nám dovolilo zažít nádherné hor‑
ské túry plné krásných výhledů, vyzkoušet si via ferraty na skalních stěnách, vystoupat
až na vrchol horského masívu Lagazuoi tunelem prokopaným za 1. světové války, na‑
čerpat atmosféru blízkých městeček či využít sklizně místní jahodárny.
S novými silami tak vstupujeme do dalšího akademického roku a těšíme se, co no‑
vého nám přinese.		
 Tomáš Zámečník
bohoslovec 2. ročníku

U společných předků

Ve dnech 11. až 13. října proběhlo na Velehradě setkání všech bohoslovců a před‑
stavených seminářů Čech, Moravy a Slovenska. Vzhledem k říjnovému termínu bylo
celé setkání zaměřeno na misijní tematiku. Mottem setkání bylo: „Pokřtění a poslaní“.
Velehrad nebyl jediné místo, kde setkání probíhalo. Část programu se konala v okol‑
ních farnostech, kde jsme se po příjezdu ubytovali v rodinách, které se nabídly k přijetí
bohoslovce (Bohu díky za ně.). Sobotu jsme již trávili všichni pospolu. Začali jsme spo‑
lečným růžencem a mší svatou v bazilice. Po ní následoval oběd a neformální setkání
u kávy, kde byla příležitost k bližšímu poznání některých spolubratrů ze sousední země.
Během toho paralelně
probíhal program dob‑
rovolných přednášek.
Například o arcibisku‑
povi Stojanovi, nebo
o náhrobku kardinála
Špidlíka. Poté následo‑
vala série tří krátkých
zamyšlení nad misijní
tematikou od vyučují‑
cích z Cyrilometoděj‑
ské teologické fakulty.
Na závěr jsme společ‑
K bohoslovcům promluvil Peter Rusnák, biskup řeckokato- ně zazpívali modlitbu
lické eparchie bratislavské
Snímek František Ingr / Člověk a víra Akathistos. Na konci
modlitby nám ještě Řec‑
kokatolický kněžský seminář z Prešova přichystal překvapení ve formě nádherného
zpěvu dvou starobylých písní. Sobotu večer i celé nedělní dopoledne jsme opět strávili
ve farnostech a po obědě už každý zamířil do svého domovského semináře.
I přes celkový počet, který přesahoval 300 lidí, jsme měli příležitost strávit příjem‑
né chvíle a navázat nové kontakty s těmi, kteří mají spolu s námi stejný cíl – následovat
Krista skrze služebné kněžství. Věříme, že vzájemné modlitby nás budou posilovat ve
vytrvalosti. A tak se, dá‑li Pán, setkáme za pár let znovu.
 Daniel Martinek
bohoslovec 2. ročníku

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
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Jak fungují společenství seniorů?
Centrum pro rodinný život v Olomouci připravilo v letošním roce
čtyři pobyty pro seniory na našich krásných poutních místech – na
Svatém Hostýně a na Velehradě. Pro účastníky to byla příležitost
prožít pár dní spolu, odpočinout si, vzájemně se povzbudit i obohatit zkušenostmi z různých farností, ale také načerpat duchovní
povzbuzení a inspiraci do svých farností. Jeden z účastníků nám
napsal: Chtěl bych, abych ve farnosti aspoň u některých spolubratří vzbudil nadšení pro modlitbu, pro to, aby byl větší zájem o společenství v naší farnosti…
Jak fungují různá společenství seniorů během roku ve farnostech
nám napsaly kolegyně z děkanátních center z Prostějova, ze Zlína
a z Kroměříže. Budeme rádi, když i na základě těchto zkušeností
vzniknou nová společenství v dalších farnostech. Vedoucí společenství seniorů (animátoři) budou mít setkání v Olomouci v úterý
19. listopadu, na tomto setkání je také možnost získat informace
a podělit se o své zkušenosti.

Jak si mě našlo společenství seniorů

Lidé někdy hledají společenství, kam by patřili, kde by se cítili dobře. Mě si takové
společenství našlo samo. Je to společenství seniorů při farnosti Povýšení svatého Kříže
v Prostějově. Budou to už skoro dva roky, kdy bylo toto společenství obnoveno.
Všechno začalo prostě. Jednoho dne mě oslovila jedna farnice, kterou mrzelo, že
ve farnosti přestalo fungovat společenství seniorů. Přála si, aby se jeho činnost znovu
obnovila. Sama neměla odvahu se do organizace společenství pustit. Domluvili jsme se,
hledali vhodný termín a čas setkávání. Při tom jsme vycházeli ze zkušenosti, která se již
ve farnosti osvědčila. První setkání bylo 5. dubna 2017 po ranní mši svaté. Od té doby se
scházíme vždy první středu v měsíci, po ranní mši během celého školního roku.
Ve společenství se zamýšlíme nad tématy, která pro společenství seniorů a rodin při‑
pravuje Centrum pro rodinný život v Olomouci. Vždy se snažíme, aby nám spolu bylo
dobře. Uvaříme si čaj, kávu a někdo z členů nachystá drobné občerstvení.
Začínáme modlitbou a poté si přečteme téma na příslušný měsíc. Následují odpo‑
vědi na otázky, dělíme se o zkušenosti a postřehy. Často probírané téma účastníky vrátí
do minulosti a vzpomínají, jak prožívali víru v rodině, ve které vyrůstali, nebo jak se
sami snažili víru předat svým dětem. Nechybí ani vyprávění o běžném denním životě.
Velmi živé je téma, jak předávat víru vnoučatům. Samozřejmě nesmí chybět závěrečná
modlitba.
Setkání probíhá v příjemné atmosféře, plné důvěry. Některá témata jsou pro účastní‑
ky citlivá, proto se řídíme pravidlem: „Co se ve společenství řekne, ve společenství zůsta‑
ne.“ Toto pravidlo vytváří bezpečný prostor, kde se mohou bratři a sestry otevřeně sdílet.
Pokud máte chuť se scházet, ke vzniku společenství není potřeba mnoho. Stačí najít
vhodný čas, prostor a odvahu jít do toho.		
 Blanka Neckařová

Mše svatá a liturgická hudba

Společenství seniorů v Kroměříži se letos zabývá dvěma tématy: mší svatou, jak ji
podává papež František, a liturgickou hudbou. Podle poznámek papeže Františka vy‑
světluje P. Jiří Orság podrobnosti našim seniorům, a pak navazuje povídání o podobách
mešní hudby v různých historických obdobích. Součástí jsou prezentace týkající se
historie a společenských souvislostí, krátké hudební ukázky a to vše doplňuje společný
zpěv, většinou písní z kancionálu, protože náš současný kancionál obsahuje množství
písní barokních a romantických, ale také starších až do období středověku. Nechyběl
ani zpěv gregoriánského chorálu, jímž jsme začínali. Toho se senioři nejdříve obávali,
protože notopis působí nezvykle. Nakonec společně zpíváme různé méně známé písně
i mešní zpěvy, společně to seniorům zní velmi kompaktně a přináší i obohacení.
 Miroslava Kordíková

Klub aktivních seniorů
ve Zlíně
Vždy v pátek, jedenkrát za čtrnáct dní,
od 9 do 11 hodin, je v sále Centra pro ro‑
dinu ve Zlíně rušno. To se sejde skupinka
někdy patnácti někdy dvanácti seniorek
a jednoho muže, který je naším skalním
vlkem. A copak dnes bude na programu?
Jako každé setkání, zahájíme krátkou roz‑
cvičkou paměti. Scházíme se sice již šes‑
tým rokem, avšak malé osvěžení našich
jmen přijde vždy vhod. Poté, co jsme si
dokola připomněli svá křestní jména, letí
hadrový míček do rukou ženy naproti a já
volám: „Maruška!“ A paní Maruška hodí
míček sousedce a přitom volá jméno její
a tak to jde dál.
Po této krátké rozcvičce se již plně
soustředíme na hlavní téma setkání. Dnes
je to povídání o Karlu IV. Jindy o České
republice, ekologii, o návštěvách vítaných
i nevítaných, o kultuře či bylinkách. Naše
dámy a pan Víťa poslouchají a občas při‑
dávají své zkušenosti a pohled. Čas letí
jako voda a hodina je pryč. To je chvíle na
krátkou přestávku, protažení těla a drob‑
né občerstvení.
Ve druhé půlce našeho setkání se vě‑
nujeme tréninku paměti formou různých
zábavných i naučných úkolů. Jsou to na‑
příklad přesmyčky, cvičení slovní záso‑
by, skrývačky ve větách, rébusy, úkoly na
koncentraci aj. V tuto chvíli je v sále hro‑
bové ticho a každý se soustředí na svůj
úkol. Nejsme však ve škole, a tak si každý
může dělat svým tempem a vůbec nevadí,
že se někomu daří méně a někomu více.
Důležitý je pocit pohody a radosti z jaké‑
hokoliv úspěchu. Poté, co jsme potréno‑
vali naše šedé buňky mozkové, je na čase
rozhýbat naše tělo. Kolegyňka Milka si
určitě připravila nějaký veselý tanec vsedě
na židlích. Ten máme opravdu rády. Jin‑
dy se zasmějeme, když se snažíme hodit
kruh na cíl nebo se příjemně naladíme při
tancích s hedvábnými šátky či barevnou
stuhou.
Čas neúprosně běží a přichází chví‑
le loučení. Ještě pozvání na další setkání
a náš sál utichá. A my si odnášíme do dal‑
ších dnů pohlazení a radost ze společného
setkání.
Máte‑li chuť, přijďte se za námi podí‑
vat. Každý nově příchozí má dveře otevře‑
ny.
 Veronika Holíková
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Adventní duchovní obnova pro mladé muže

Ve dnech 29. listopadu až 1. prosince se v Arcibiskupském kněž‑
ském semináři v Olomouci uskuteční jubilejní, desátá adventní
duchovní obnova VIR. Pro mladé muže od 17 do 35 let ji povede
biskup Josef Nuzík.
„Slovo VIR neoznačuje původce nakažlivé nemoci či zhoubný
počítačový program, ani se nejedná o žádnou zkratku. Význam
musíme hledat v latině, kde toto kratičké slůvko nese význam
‚muž‘. A není náhodou, že je od něj odvozen také výraz virtus ne‑
boli ‚ctnost‘, tedy dobrá vlastnost, která šlechtí každého muže,“
vysvětlují název duchovní obnovy pořadatelé.
Informace a přihlášky: Je možné získat (do 22. listopadu) na
webové adrese: www.knezskyseminar.cz/vir

Den otevřených dveří
v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Bude v sobotu 7. prosince od 9 do 12 hod. Návštěvníkům bude
k dispozici vedení školy, učitelé jednotlivých předmětů, vycho‑
vatelé domova mládeže i školní kaplan. Budete si moci prohléd‑
nout prostory školy, odborné učebny, knihovnu, čajovnu, školní
klub, domov mládeže i školní kaple. Zajímavosti z fyziky, chemie
a biologie představí studenti v laboratořích těchto předmětů.
Seznámíte se také s činností studentského parlamentu.
V Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži mohou studovat žáci,
kteří ukončili 7. nebo 9. třídu základní školy. Škola poskytuje
ubytování nejen dojíždějícím studentům gymnázia, ale také stu‑
dentům ostatních středních škol v Kroměříži.

Vlastivědné muzeum ve Švábenicích
zve na dvě výstavy

• Malované pranostiky na každý den v roce aneb od Vánoc do
Vánoc
• Galerie betlémů (stálá výstava 1690 betlémů vyrobených ze
všech dostupných materiálů)
Otevřeno každou sobotu a neděli od 13 do 17 hod. (od 23. listo‑
padu 2019 do 16. února 2020)

Bohoslužby na Svatém Hostýně

V zimním období (do neděle 19. dubna 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.

Adventní duchovní obnova

Pořádá ji Společenství vdov a vdovců. Vede ji P. Josef Čunek, SJ.
Koná se v Poutním domě Stojanov na Velehradě ve dnech 24. až
27. listopadu.
Bližší informace: Marie Štěpánů, e‑mail: stepanu@seznam.cz,
tel. 730 573 461

Přehled listopadových akcí na Velehradě

Velehradský seminář duchovního filmu – uskuteční se v neděli
3. listopadu od 16 hod. Film Papež František – muž svého slova
od režiséra W. Wenderse lektorsky uvede jáhen Ladislav Kinc.
Festival duchovní hudby – koná se od 8. do 10. listopadu
Přehlídka mešních a košer vín Cisterciácká pečeť – uskuteční
se v sobotu 16. listopadu (http://www.cisterciackapecet.cz)
Stručný výčet dalších akcí, které proběhnou ve velehrad‑
ském poutním areálu během následujících týdnů a měsíců:
http://www.velehradinfo.cz/kalendar‑akci/

Autogramiáda a přednáška
Mons. Františka Radkovského

Centrum pro kulturu Arcibiskupství
olomouckého ve spolupráci s olo‑
mouckou prodejnou Karmelitánského
nakladatelství zvou v úterý 26. listopa‑
du na setkání s emeritním biskupem
plzeňským Mons. Františkem Rad‑
kovským.
V 17 hod. představení knihy rozhovo‑
rů V Boží režii. František Radkovský
v rozhovoru s Tomášem Kutilem; 18.30
hod. – přednáška o Turínském plátně
Místo konání: Arcibiskupský palác
Olomouc, Wurmova 9; knihu bude
možné zakoupit na místě.

Listopadový Nezbeda a Cvrček

V listopadovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou rozhovor
Křest v dospělosti s Michaelou Říhovou, dokončení komikso‑
vého příběhu Farář arský o životě sv. Jana Maria Vianneye a
příběh s volitelnými konci Nevzdávej se.
Listopadový Cvrček učí malé čtenáře svěřovat se do Boží ochra‑
ny na jejich cestách.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz

Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně

Mše svaté na Štědrý den: 7.15, 9.30 a také v 15.30 hod.
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme
v úterý 31. prosince 2019.
Mše svaté: 7.15, 9.30, 11.15 a ve 24.00 hod. Před půlnoční mší
svatou ve 22.30 hod. je modlitba růžence, ve 23 hod. adorace
a ve 23.45 hod. Te Deum a sv. požehnání.

Snímek Leoš Hrdlička
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CENTRUM PRO ŠKOLY

Školení lektorů snoubenců

Poselství křesťanských Vánoc

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

Setkání žen na cestě života

Smrt v rodině, jak ji přežít? – přednáší MUDr. Jitka Krausová
Termín: úterý 12. listopadu, od 16 do 18 hod., Farní dům, Ml‑
čochova 7, Olomouc
Bližší informace: Bc. Marcela Řezničková, tel. 720 110 750,
587 405 251, e‑mail: reznickova.marcela@ado.cz

Setkání animátorů seniorů

Termín: úterý 19. listopadu, velký sál arcibiskupské kurie, Bis‑
kupské nám. 2, Olomouc
Bližší informace: Mgr. Markéta Matlochová, tel. 587 405 250,
720 110 750, e‑mail: matlochova.marketa@ado.cz (na setkání je
třeba se předem přihlásit)

Pouť za děti, které odešly příliš brzy

Nezáleží přitom, zda děti zemřely ještě před porodem, kvůli ne‑
moci nebo třeba při tragické autonehodě. Na všechny tyto děti
chceme myslet při mši svaté, kterou bude celebrovat Mons. Josef
Nuzík.
Termín: neděle 8. prosince, bazilika Navštívení Panny Marie na
Svatém Kopečku u Olomouce
Bližší informace: Mgr. Markéta Matlochová, tel. 587 405 250,
720 110 750, e‑mail: matlochova.marketa@ado.cz

Adventní duchovní obnova pro manžele

Termín: Sobota 14. prosince (8.00–16.00), Farní dům, Mlčocho‑
va 7, Olomouc
Bližší informace: František Němec, tel. 739 027 412, e‑mail:
nemec.frantisek@ado.cz
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Další seminář z cyklu Vstupy do škol s náboženskými tématy se
tentokrát zaměří na Vánoce a jejich poselství pro dnešní dobu.
Je připravena široká nabídka aktivit, které pomohou dětem sro‑
zumitelnou a vhodnou formou předat vánoční příběh jako něco,
co se skutečně odehrálo, a co má dodnes významný dosah po
celém světě nejen pro křesťany.
Seminář se uskuteční v úterý 26. listopadu v budově kurie, Bis‑
kupské nám. 2, Olomouc (15.30–18.00).
Další informace: Helena Polcrová, Centrum pro školy, Biskup‑
ské nám. 841/2, 779 00 Olomouc, tel: 587 405 255 (243), e‑mail:
polcrova.helena@ado.cz

CENTRUM PRO KATECHEZI
(Nejen) katechetický e-shop

V měsíci říjnu byl v Centru pro katechezi Arcibiskupství olo‑
mouckého spuštěn nový e-shop, na kterém lze objednat jak po‑
můcky pro formaci dětí, tak i mnoho dalších produktů (nejen)
našeho katechetického centra, které mohou sloužit k duchovní
pomoci širokému spektru věřících. E-shop nahradil starou verzi,
která byla už delší dobu nevyhovující. Primárním účelem této
změny bylo zjednodušení objednávání a zlepšení celkové orien‑
tace zákazníka při jeho prohlížení.
Na odkazu eshop.katechetiolomouc.cz uvidíte ihned po načte‑
ní stránky seznam všech produktů. Kategorie v horní liště po‑
mohou vytřídit jen to, o co máte opravdu zájem. Novinkou je
možnost založení vlastního účtu, ve kterém si zákazník může
vést „seznam přání“. Zároveň mu ale založení účtu zajistí snazší
dokončování objednávek.
Na katechetickém e-shopu si přijde na své každý, kdo má zájem
o formaci dětí, shání dárek pro mladého známého nebo si třeba
jen chce objednat tradiční adventní kalendáře.
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HL A S Y A OHL A S Y
Návštěva kardinála
Dominika Duky v Hulíně

Vernisáž výstavy pod názvem „Být s pravdou za dobře“ za‑
hájil 18. září 2019 v Hulíně pražský arcibiskup kardinál Dominik
Duka. Výstava, kterou zorganizovalo Město Hulín spolu s hulín‑
ským informačním centrem, zachycuje sochařská díla hulínského
rodáka Vojtěcha Adamce (1933–2011).
Po absolvování hulínského reálného gymnázia odešel Ada‑
mec v roce 1952 do Prahy ke studiu na VŠ Umělecko-průmyslo‑
vou. Díky tomu získal profil výrazné umělecké osobnosti s osobi‑
tým expresivním rukopisem. Ve své tvorbě se věnoval především
volné figurální plastice, malbě a kresbě. Jeho díla jsou zastoupena
například ve státních sbírkách Národní galerie v Praze, Galerii
hlavního města Prahy, v Muzeu umění v Olomouci a na dalších
místech.

Po takřka 70 letech se do Hulína vrací zapomenutá stopa
rodu Adamců. Z velkého statku, který stával u kostela, dnes nic
nezbylo. Jeho existenci i osud čtyř synů Adamcových pozname‑
naly neblahé poválečné události 50. let minulého století. Mno‑
hým návštěvníkům tak výstava poskytuje první příležitost na‑
hlédnout do života a práce rodáka, o jehož přínos v české kultuře
se záměrně léta mlčelo.
Na vernisáž přijal pozvání i pražský arcibiskup Dominik
Duka. Výstava potrvá do 22. listopadu 2019.
 Bc. Naděžda Fraisová
Otrokovice

Spolupráce AG v Kroměříži
s Gymnáziem sv. Andreja v Ružomberku

Již více než 15 let trvá spolupráce Arcibiskupského gymnázia
v Kroměříži s Gymnáziem sv. Andreja v Ružomberku. Na počát‑
ku spolupracovaly tyto školy především na sportovním poli. Před
třemi lety se poprvé osobně setkali studenti celých dvou tříd, je‑
jich třídní učitelé a školní kaplani.

Slovenští hosté od té doby pravidelně přijíždějí do Kroměříže
na podzim, studenti z AG s učiteli jim návštěvu oplatí vždy v jar‑
ních měsících. Ubytování studentů je zajištěno převážně v rodi‑
nách a program během pobytu, stravování a doprovodné akce
připravuje hostující škola.
Společnou část programu popisuje studentka Tereza
Chytilová:
V neděli 6. října ve večerních hodinách nás přijeli navštívit
studenti z partnerské školy v Ružomberku. Tentokrát přijelo 18 dívek. Odvezli jsme své hosty domů, kde čekala večeře od maminky
a první seznamování.
V pondělí dívky čekala návštěva největších skvostů, které Kroměříž nabízí, Květné zahrady a Arcibiskupského zámku v doprovodu našich učitelů. A odpoledne jsme vzali své slovenské hosty
do Olomouce.
Třetí den se naše nové kamarádky účastnily výuky. V hodině
náboženství dostaly dívky dokonce možnost se zapojit. A nakonec
je čekala prohlídka školy vedená otcem Petrem Káňou. Svůj společný program jsme zakončili v kavárně.
Odpoledne jsme se museli rozloučit. Už dnes se ale velmi těšíme na příležitost návštěvu jim oplatit. Našli jsme si totiž nové
přátele.

Pojďme zalesnit Hostýnské vrchy
Plakát s touto výzvou mne oslovil, a proto jsme
se s rodinou rozhodli přijet a zúčastnit se této akce,
která se konala v Rajnochovicích v sobotu 12. října.
A tak jsme přišli našim sousedům pomoci s vysáze‑
ním nového lesa.
Již dlouho jsem se nesetkala s tak velkým po‑
čtem pozitivně naladěných lidí, kteří jdou a s rados‑
tí přiloží ruku k dílu. Je hezké vidět vznikající les,
který je sázený nadšenými lidmi všech věkových
skupin.
Akce v Rajnochovicích byla pro mne velkou in‑
spirací a ráda bych obdobnou aktivitu realizovala
s našimi městskými lesy na Vsetínsku a pomohla
v boji s kůrovcem.
 Mgr. Simona Hlaváčová
místostarostka Vsetína

OLDIN • 11 / 2019

NAPSALI JSTE NÁM

Výročí svěcení oslavil biskup Nuzík s dětmi
z církevní školky

V pondělí 14. října 2019 si olomoučtí pomocní biskupové připomínají dva roky
od svého biskupského svěcení. A přestože děti do olomoucké Církevní mateřské školy
Ovečka přicházejí až ve věku tří let nebo jen krátce předtím, udělala tentokrát školka
výjimku a otci biskupovi Josefu Nuzíkovi nabídla možnost přijetí už ve dvou letech bis‑
kupské služby.
V měsíci, kdy se děti s rodiči a učitelkami každé ráno setkávají ke společné ranní
modlitbě za misie, jsme si s dětmi uvědomili, jakou misijní službu koná otec biskup.
Proto jsme ho písní
se slovy „Pojď a po‑
moz nám, postaví‑
me most“ vyzvali ke
stavbě společného
mostu. Při této pří‑
ležitosti nám otec
biskup Josef přiblí‑
žil význam slova
pontifex, tedy „sta‑
vitel mostů“ mezi
lidmi a Bohem.
Následně děti
předaly otci bisku‑
povi přání ve tvaru
biskupské čepice.
Na její tvorbě se
podílelo celkem pět
holčiček a kluků ze
třídy předškoláků. Otec biskup nato dětem přiblížil, jaké jsou insignie biskupské hod‑
nosti. A další písní „Děti v Africe“ jsme otci biskupovi chtěli přiblížit země, které ve své
biskupské službě navštěvuje nebo bude navštěvovat.
V tento den samozřejmě pamatujeme také na druhého pomocného otce biskupa
Antonína Baslera, který byl v minulosti naším prvním školním kaplanem, díky jehož
významné pomoci byla naše školka uvedena v provoz a pod jehož vedením také získala
duchovní základ.		
 Ilona Hamplová
Církevní mateřská škola
Ovečka Olomouc

Červená středa 2019
Středa 27. listopadu 2019 – den, kdy chceme připomínat
osoby pronásledované ve světě pro víru.
Zveme farnosti, společenství a všechny lidi dobré vůle
k zapojení do akce Červená středa – #Red Wednesday!
Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo
jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědče‑
ní. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo sym‑
bolizující krev trpících pro víru.
Česká biskupská konference se tak společně s Ekume‑
nickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR
chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the
Church in Need. Akce se v tentýž den koná v několika ze‑
mích světa. Zapojte se také, stačí udělat opravdu málo.
Jak se zapojit?
• Uspořádat společnou modlitbu či liturgii za pronásledované
• Zorganizovat setkání na vhodném místě ve vaší obci
• Přečíst texty informující o tomto tématu
• Zapálit svíčky při setkání či v průvodu
• Nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu ve
vaší obci, sloup, sochu
Materiály ke stažení a inspirace jak se zapojit budou po‑
stupně dostupné na tomto odkazu a na Facebooku Červené
středy.
 (čbk)
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Dopis kardinála Dominika
Duky ke Dni Bible
17. listopadu 2019

Vážení přátelé,
nedávné slavení památky svaté Anež‑
ky České nám připomíná dobu před 30
lety, kdy se její svatořečení stalo jedním
z impulzů při znovuzískání svobody naší
země. Nechceme ovšem jen vzpomínat na
to, co se stalo před 30 lety. Chceme při‑
spět k dlouhodobému procesu, v němž si
naši současníci stále lépe uvědomují, jaký
význam má dosažená svoboda. Na tomto
poslání církve se svou činností podílí také
Biblické dílo.
Rok 2020 vyhlásila Katolická biblická
federace, která sdružuje jednotlivé národ‑
ní instituty biblického apoštolátu, „Rokem
Bible“. Během tohoto roku se má Písmo
svaté stát ještě výrazněji než dosud stře‑
dem veškerého života církve, například
četbou Bible individuální nebo ve spo‑
lečenství, biblickou výstavou, slavením
„Dne Bible“ ve farnosti a podobně. Na
internetových stránkách Biblického díla
(wwvv.biblickedilo.cz) naleznete další ná‑
měty, jak prakticky prožívat „Rok Bible“.
Spoléháme i nadále na Vaši mnoho‑
strannou podporu, bez níž bychom ne‑
mohli svou činnost uskutečňovat. Chci
dnes znovu poděkovat za Vaše modlitby i
finanční podporu pro příští rok.
S vděčností za Vaši přízeň
Vám žehnám
 Dominik kardinál Duka, OP
předseda správního výboru
Českého katolického biblického díla
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Poslední chvíle ve víru dění, bez bolesti a se smířením.
V hospici je to možné
Hospic na Svatém Kopečku je otevřený
lidem všech generací, jejichž nemoc
už není léčitelná. Není to „poslední
štace“. Je to naděje na důstojný konec
života v přítomnosti svých blízkých,
v klidu a bez bolesti. Po správném
zaléčení bolesti mnozí lidé rozkvetou
a mohou se účastnit i společenského
života. V hospici se pořádají tematické dílny, masopusty, koncerty a pravidelné mše. Budova navíc stojí v těsné
blízkosti baziliky Navštívení Panny
Marie a je z ní krásný výhled do okolí.
Snímky z archivu Hospice na Svatém Kopečku

Přítomnost

Ne vždy je možné postarat se o nemocného doma. Důvodů
bývá mnoho – vzdálenost, pracovní povinnosti, příliš vážný stav
nemocného, vlastní zdravotní omezení…
„A někteří lidé mají pocit, že nemají na domácí péči dostatek
sil, ať už proto, že jsou sami už starší nebo z jiných důvodů. Svě‑
řit svého milovaného do hospice přitom není selhání. O veškeré
úkony a hygienu se u nás postarají odborníci a rodina má pak
prostor strávit se svým blízkým hezké chvíle. I pro příbuzné je
dobré, že změní prostředí, že se nezacyklí ve svém trápení doma,“
přibližuje sociální pracovnice Pavlína Langerová. Hospic rodinu
nenahradí, snaží se jí však co nejvíce přiblížit a vtáhnout své kli‑
enty do běžného života.
„Pořádáme tematické dílny jako je pečení perníčků, pletení
tatarů nebo barvení vajíček, které si jedna paní zpestřila třeba
tím, že si nechala nabarvit i nehty,“ pousměje se Pavlína Lange‑
rová. Dále zdůrazňuje, že v posledních chvílích téměř nikdo ne‑
chce být sám, protože mívá obavy z nepoznaného. Potřebuje mít
u sebe někoho, s kým je mu příjemně.

Chcete být s maminkou všichni
a na karimatkách? Nevadí

V hospici vycházejí svým svěřencům i jejich rodinám vstříc.
Je tu 24 pokojů, z nichž 18 je jednolůžkových a každý pokoj má
sprchový kout, umývadlo a toaletu, dále televizi, rádio, ledničku
a křeslo, které se dá rozložit, a mohou na něm přespávat blízcí

umírajícího. V minulosti třeba přespávaly u lůžka své maminky
její tři děti na karimatkách. Přestože byly tři a rozkládací křeslo
nestačilo, mohli být všichni spolu.

Koncerty, masopust, pečení. V hospici to žije

Přestože někteří lidé tráví už celé dny na lůžku, mohou se
účastnit koncertu, mší svatých v kapli anebo strávit společně
s druhými příjemné chvilky pod širým nebem na terase.
„Hospic je bezbariérový, takže naše klienty můžeme snadno
převážet. Někteří už byli nějaký čas jen doma nebo v nemocnici
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a pochvalují si, když je vezmeme na terasu s krásným výhledem,“
říká další sociální pracovnice Martina Ležáková. Nemocným vě‑
nují svůj čas také dobrovolníci. Popovídají si s nimi, zazpívají jim,
předčítají, modlí se s nimi, drží je za ruku… Jednou za dva týdny
chodí za nimi také canisterapeutka s čivavou Bambu.
„Ti, kterým to zdravotní stav dovolí, mohou s příbuznými i na
výlet do okolí, na Svatém Kopečku se nachází například ZOO,“
přidává Martina Ležáková.

Překvapujeme se navzájem

Podle lékařky Ilony Burdové v hospici pobývají převážně
pacienti v konečném stádiu s perspektivou dožití do půl roku.
„Léčba už je ukončená a my pouze mírníme příznaky onemoc‑
nění, tlumíme bolest, řešíme problémy s dušností, zvracení, zá‑
cpu. Snažíme se, aby lidé prožili své poslední chvíle důstojně a co
nejvíce v pohodě,“ říká lékařka. Důvěra mezi lidmi a zaměstnanci
hospice, kteří je doprovázejí na konci života, je stěžejní. Zdra‑
votníci jim tak nic nenalhávají. „Ujišťujeme je, že o ně budeme
do poslední chvíle pečovat a mírnit jejich bolesti. Nejvíc lidí se
totiž bojí právě bolesti a také dušnosti, to vše je přitom řešitelné,“
podotýká Ilona Burdová s tím, že ona a její kolegové jsou oporou
také příbuzným.

Připomínka Matky Terezy

V budově hospice se nachází také kaple. Lidé tam mohou při‑
jít rozjímat kdykoliv. Vedle oltáře jsou vystaveny dokonce i ostat‑
ky Matky Terezy. Její vlasy jsou zasazené v relikviáři od umělce
Otmara Olivy. Matka Tereza chodila mezi potřebné a pomáhala
jim, pečovala o ně, je tedy příhodné, že připomínka na ni je sou‑
částí hospice. Místa, kde se starají o potřebné, tiší jejich bolest
i bolest jejich blízkých. Místa, kde je svátost přítomná čtyřiadva‑
cet hodin denně…

Relikviář sv. Terezie z Kalkaty

Překvapujeme se navzájem

Ředitelka Hospice na Svatém Kopečku Marta Šťastná pozo‑
ruje, jak se rodiny semknou a stráví spolu krásné poslední chvíle.
Někdy tomu nahrává i přítomnost duchovního a pastorační asi‑
stentky. Umírající i jejich blízcí se na smrt připravují, získávají
určitá poselství…
„V hospici máme také kapli, kam lidé mohou přijít dvakrát
týdně na mši. Prohodí mezi sebou slůvko a někteří se drží za
ruce, což bývá dojemné. Měli jsme tu pána, který pomalu odchá‑
zel, a ten byl na mši tak šťastný. Říkal, že se na ni nedostal dva
roky,“ pokračuje Marta Šťastná s tím, že ji vždycky někdo překva‑
pí. A personál s těmi, o které pečuje, se vlastně překvapují, inspi‑
rují a rozesmějí navzájem. „Byla tu paní, které jsme dávali vědět
o možnosti promluvit si s knězem a ona na to: ‚No však, kdyby si
chtěl popovídat, potřeboval by, ať přijde.‘“ Pousměje se ředitelka.
 Karolína Opatřilová
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Knižní nabídky z Nakladatelství Paulínky
Velký diář na rok 2020 s liturgickým kalendářem
Diář formátu A5 v pevné vazbě s obálkou modré či zelené bar‑
vy se zlatou ražbou. Ke každému dni je uveden církevní a ob‑
čanský svátek, odkaz na denní modlitbu církve a na liturgické
texty, antifona k žalmu a myšlenka na den. Na začátku každého
měsíce jsou uvedeny úmysly Apoštolátu modlitby. Diář obsa‑
huje také dostatečný prostor na poznámky, přehledný měsíční
kalendář na roky 2020 a 2021 a další praktické informace. Do
každého dne vás uvede citát, který byl vybrán z knih vydaných
v našem nakladatelství.
Váz., 392 stran, cena 200 Kč
Liturgický kalendář na rok 2020
Praktické vydání na cesty nebo k vlo‑
žení do velkých pracovních diářů či va‑
šich biblí. Každá stránka obsahuje jeden
týden. Dny jsou barevně odlišeny podle
liturgického období.
Brož., 64 stran, 55 Kč
Kapesní diář na rok 2020 s liturgickým kalendářem
Ke každému dni je uveden církev‑
ní 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.
Brož., 144 stran, cena 95 Kč
Papež František
Modlitba Otčenáš
Kniha obsahuje cyklus katechezí na
téma modlitby Otčenáš. Papež Franti‑
šek se neustále vrací k zásadní skuteč‑
nosti, že jsme v Kristu synové a dcery
Otce, který nás nesmírně miluje; odtud
pramení i synovská důvěra a smělost,
s níž se obracíme k našemu Otci na ne‑
besích. A právě ve světle této víry, která
je především vztahem, se nám modlitba
Páně rozzáří všemi barvami.
Brož., 80 stran, cena 135 Kč
Objednávky: Nakladatelství Paulínky, Jungmannovo nám.
18, 110 00 Praha 1, tel. 224 818 757, www.paulinky.cz, e-mail:
objednavky@paulinky.cz

Setkání s biblickými postavami

Příběhy, které vyšly v dětském křesťanském časopisu Nezbeda
v letech 2009 až 2015
Formou rozhovorů je zde představeno více než šedesát biblic‑
kých postav. Na čtenáři pak je, aby po‑
znal, s kým byl rozhovor veden. K tomu
může napomoci také nápověda, v níž je
uvedeno, v které části Bible se o posta‑
vě píše.
Váz., 76 stran, cena 55 Kč
Ukázky a objednávky:
Dětský časopis Nezbeda,
Divadelní 3242, 760 01 Zlín,
www.casopisnezbeda.cz,
e-mail: info@casipisnezbeda.cz
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Jan Buka: Řekli nám, že když pracují s námi a pro nás,
tak tu práci chtějí dodělat
Je obecně známo, že dlouhodobě nezaměstnaní lidé postupně ztrácí návyk soustavně
pracovat. Nejohroženější skupinou jsou bezesporu lidé bez domova, kteří se často nemohou z různých příčin uplatnit na trhu práce.
Charita se snaží tyto bariéry překonat a podle
možností poskytovat klientům nejrůznější
formy uplatnění. Možností však není mnoho.
Pracovníci střediska Samaritán proto začali
hledat nové cesty příležitostí v rámci pracovních aktivit, které by lidem bez domova pomohly odrazit se ode dna. Inspiraci našli ve
švýcarském modelu.
O pilotním projektu zaměstnávání lidí
bez domova jsme hovořili se zástupcem
vedoucího střediska Samaritán Charity
Olomouc Janem Bukou:
Kdy jste si uvědomili potřebu hledat
pro lidi bez domova nové možnosti?
Ten zlom nastal letos na jaře, kdy
jsme obdrželi pro naše klienty nabídku
od Metropolitní kapituly u svatého Václa‑
va v Olomouci, že můžeme sbírat a pálit
klestí v lese. Sestavili jsme skupinku lidí
a pustili se do práce. Tam se nám ukáza‑
lo, že když postavíme úplně jinak nabídku
a smysl práce a pokusíme se nastavit tako‑
vou odměnu, která je důstojná, tak máme
zájemce o práci.

Jaké byly první zkušenosti?
Pracovalo se po dobu jednoho týdne
v lese u Tršic. Pálilo se klestí na kupkách
pod dohledem, občas se zastavil hajný.
Bylo to namáhavé, trvalo to déle, než jsme
čekali. Uvědomili jsme si, že vzhledem
k náročnosti se nám na to lidi mohli vy‑
kašlat a jít od toho pryč, ale řekli nám, že
to chtějí dodělat, protože to dělají s námi
a pro nás. To bylo pro nás důležitým sdě‑
lením. Viděli jsme, že lidi mají zájem, že
jsou zvyklí pracovat.

mouc pracovní skupina složená ze zástup‑
ců města, městské policie, technických
služeb, dopravního podniku a dalších.
Padala různá témata a jedno z těch témat
bylo, že lidé bez domova chtějí pracovat
a my víme o lidech, kteří toho jsou schop‑
ni a chtějí, jen jim nemáme co nabídnout.
Město nás podpořilo. Od Technických
služeb města Olomouce jsme dostali na‑
bídku úklidu a čištění dvou ulic v Hodola‑
nech, kde probíhá základní údržba chod‑
níků, trávníků.

Co může Charita klientům nabídnout?
Paralelně s tím, co se objevila možnost
práce v lese, vznikla na úrovni města Olo‑

Jak dlouho už projekt probíhá a jaké
jsou první zkušenosti?
Projekt odstartoval v polovině srpna,
na čištění a úklidu olomouckých chod‑
níků nyní pracuje osm lidí bez domo‑
va. Polovina z nich chodí na ranní smě‑
nu, v poledne je střídá druhá skupina.
Odstraňují plevel z chodníků a odváže‑
jí jej do sběrného dvora v Hodolanech.
Pracují od pondělí do pátku, každá sku‑
pinka má svého předáka, kterými jsou bý‑
valí nebo současní klienti střediska Sama‑
ritán. Jakmile doděláme zakázku úklidu
ulic, začneme dojíždět pracovat na farmu
v Hrubčicích.
Jak v rámci pracovních rehabilitací
odměňujete klienty za vykonanou
práci?
Co se týče odměn, máme nastavený
motivační bodový systém. To znamená,
že za odvedenou práci klienti nedostáva‑
jí peníze, ale body, za které u nás získají
navíc snídani, oběd, večeři, nocleh, spr‑
chu. Body si mohou také proměnit na
potraviny nebo hygienické potřeby. Záleží
na tom, co zrovna potřebují. Jeden z na‑
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šich klientů pracuje na úklidu chodníků
nepřetržitě už od poloviny srpna, udělali
jsme z něho proto předáka party. Ten už
je zaměstnaný takzvaně na dohodu a do‑
stává peníze. Lidé, kteří pracují kvalitně,
postupně získávají další výhody. Systém
funguje velmi dobře. Technické služby
jsou s kvalitou práce spokojené.
Počítáte s tím, že tento motivační
systém bude lidi bez domova k práci
přitahovat víc, než tomu bylo dosud?
Určitě, náš ředitel Petr Prinz nás inspi‑
roval švýcarským modelem zaměstnávání
lidí, jehož podstatou je exponenciální růst
výše odměny v případě, že je klient loajál‑
ní a vydrží delší časové úseky. Ve Švýcar‑
sku to funguje velmi dobře. U nás se zatím
jedná o novinku. Jde o práci s pozitivní
motivací, jejíž součástí je stále poskyto‑
vat příležitost, i když to nevyjde hned
napoprvé. Klient tak má šanci dostat se
ke slušné odměně, která mu pomůže na‑
startovat pracovní tempo a znovu obnovit
pracovní návyky. Zároveň má garanci, že
se dostane na noclehárnu, že mu budeme
držet místo, že se nají, osprchuje, obdrží
pracovní oblečení a další benefity.
Jaká jsou úskalí?
Je tam samozřejmě celá série rizik, co
se může stát. Nejvíc jsem se však bál toho,
abych lidi nadchnul, bál jsem se, že nás se
systémem odměňování pošlou do háje, ale
to se nestalo. Zájem byl velký, nyní máme
v databázi 20 lidí, kteří chtějí vykonávat
nějakou práci. Na setkání s klienty jsme
předestřeli, že chceme rozjet nový pro‑
jekt, nestavět jen na odměně, ale i na tom,
že mohou být u něčeho nového, že mo‑
hou pomoci tu cestu vyšlapat, že to bude
práce, která bude mít smysl. Vlastně tím
pomohou založit něco nového, co pomů‑
že jim i jiným a zároveň s férovými pod‑
mínkami a důstojnou odměnou.
Myslíte, že to bude opravdová šance
pro lidi bez domova, aby se odrazili
ode dna?
Ano, věřím, že jsme schopni na tomto
základě vybudovat časem nějakou firmič‑
ku, která bude mít zisk a bude dávat práci
lidem bez domova. Ono se to dělo dosud,
ale těch pracovních příležitostí zatím ne‑
bylo tolik. Chceme ukázat lidem, kteří ne‑
pracují a chodí do našich služeb, že ti, kdo
pracují a snaží se, tak mají něco navíc, než
ti, co jen využívají našich služeb. V tomto
duchu s nimi komunikujeme, oni vědí, že
budou na očích a že budou takovou vlaj‑
kovou lodí naší organizace.
 Za rozhovor poděkovala
Eva Štefková
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Neděle v rodině
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Pro všechny rodiny, kdo chtějí navázat na „Cestičku k Bohu“ a prohlubovat svůj du‑
chovní život, jsme pro nadcházející liturgický rok připravili novou webovou stránku:
www.nedelevrodine.cz
Stránka je propojena s mobilní aplikací, takže ji uživatelé mohou využívat přímo
v mobilu. Ke stažení je na Google Play pod názvem „Neděle v rodině“.
Celý projekt umožňuje rodinám seznámit se s různými materiály a využít je k proží‑
vání neděle v křesťanském duchu. Jsou zde dostupné zajímavé texty a náměty nejen pro
děti, ale i pro rodiče. Setkají se zde s příběhy, otázkami, promluvami, kvízy atd., které se
vztahují k liturgickým textům dané neděle. Určitě je vhodné se na nedělní bohoslužbu
s dětmi připravit předem, aby pro ně byla srozumitelnější, a pak se zase vrátit k tomu,
co jednotlivé členy oslovilo, co si zapamatovali… Rodiny se během roku mohou aktivně
zapojit a přispívat tak k obohacení aplikace. Je zde výzva vymýšlet krátká hesla k ne‑
dělním evangeliím (zdařilé verše budeme průběžně zveřejňovat). Pokud děti nakreslí
k nedělním textům obrázek nebo něco vytvoří, mohou nám do aplikace zaslat fotografii.
Velmi si vážíme všech, kteří ke křesťanskému prožívání nedělí připravili širokou šká‑
lu materiálů, a děkujeme za možnost využití. Velké poděkování patří P. Petrovi Hof írko‑
vi za spolupráci při přípravě celého projektu.
Věříme, že i díky této moderní pomůcce bude možnost zase o kousek pokročit na
cestě k Bohu, povzbudit se na cestě víry a hlouběji ji v rodině prožívat.
		
 Markéta Matlochová
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Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ
LISTOPAD 2019

1. 11. pátek
10.00 hod. • Přerov – Charita – žehnání nového denního
centra Lorenc pro osoby bez přístřeší • biskup Josef Nuzík
17.30 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Všech svatých •
arcibiskup Jan Graubner
2. 11. sobota
10.00 hod. • Olomouc – dóm • Všech věrných zemřelých •
arcibiskup Jan Graubner
3. 11. neděle
10.30 hod. • Křtiny – mše svatá ke cti sv. Huberta • arcibis‑
kup Jan Graubner
3. 11. neděle – 5. 11. úterý
Svatý Hostýn – porada děkanů arcibiskup Jan Graubner,
biskup Antonín Basler a biskup Josef Nuzík
5. 11. úterý
16.00 hod. • Ostrožská Lhota – mše svatá k výročí úmrtí
služebníka Božího P. Antonína Šuránka • biskup Antonín
Basler
9. 11. sobota
10.00 hod. • Holešov – biřmování • arcibiskup Jan Graub‑
ner
10.00 hod. • Zborovice – biřmování • biskup Antonín
Basler
10.00 hod. • Nový Hrozenkov – biřmování • biskup Josef
Nuzík
16.00 hod. • Hulín – mše svatá k dokončení oprav farního
kostela • arcibiskup Jan Graubner
10. 11. neděle
9.30 hod. • Mohelnice – biřmování • biskup Antonín Basler
10.00 hod. • Zděchov – 240. výročí Posvěcení kostela
a žehnání obnoveného prostranství před kostelem •
biskup Josef Nuzík
10. 11. neděle až 14. 11. čtvrtek
Řím – Národní pouť ke cti sv. Anežky České • arcibiskup
Jan Graubner a biskup Antonín Basler
11. 11. pondělí
9.00 hod. • Vlachovice – mše svatá za zemřelé kněze a dě‑
kanská konference děkanátu Valašské Klobouky • biskup
Josef Nuzík
15. 11. pátek
Praha – Stála rada České biskupské konference • arcibiskup
Jan Graubner
15. 11. pátek až 17. 11. neděle
Svatý Hostýn – rekolekce pro trvalé jáhny • arcibiskup Jan
Graubner

16. 11. sobota
Praha – katedrála – mše svatá k 30. výročí kanonizace
sv. Anežky České • biskup Antonín Basler
10.00 hod. • Velké Karlovice – biřmování • biskup Josef
Nuzík
17. 11. neděle
10.00 hod. • Suchdol-Jednov – biřmování • biskup Antonín
Basler
10.00 hod. • Šternberk – mše svatá na poděkování za dar
svobody • biskup Josef Nuzík
15.00 hod. • Špičky – mše svatá a žehnání čtyř nových
zvonů • arcibiskup Jan Graubner
18. 11. pondělí
18.00 hod. • Olomouc – Svatá Anna – svěcení kostela •
arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler, biskup
Josef Nuzík a biskup Josef Hrdlička
19. 11. úterý
11.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá pro animátory
seniorů • biskup Josef Nuzík
21. 11. čtvrtek
9.00 hod. • Vizovice – mše svatá za zemřelé kněze a děkan‑
ská konference děkanátů Zlín a Vizovice • arcibiskup Jan
Graubner
9.00 hod. • Kyjov – mše svatá za zemřelé kněze a děkanská
konference děkanátu Kyjov • biskup Josef Nuzík
22. 11. pátek
16.00 hod. • Holešov – mše svatá pro orelské slavnosti •
arcibiskup Jan Graubner
23. 11. sobota
10.00 hod. • Přerov – přednáška pro lektory a mše svatá •
biskup Antonín Basler
10.00 hod. • Hradec nad Svitavou – mše svatá na poděko‑
vání za opravu kostela sv. Kateřiny • biskup Josef Nuzík
24. 11. neděle
9.30 hod. • Windberg (Německo) – pontifikální mše svatá
k 850. výročí posvěcení kostela • arcibiskup Jan Graubner
29. 11. pátek až 1. 12. neděle
Svatý Hostýn – duchovní obnova pro členy Matice svato‑
hostýnské a hasiče • arcibiskup Jan Graubner
29. 11. pátek až 1. 12. neděle
Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – adventní
duchovní obnova VIR pro muže • biskup Josef Nuzík

Uzavřeno k 18. 10. 2019
Změna programu vyhrazena

