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

Nezapomenutelná atmosféra  
při Národní pouti do Říma
Skončila česká národní pouť do Říma (od 10. do 14. listopa-
du 2019), které se zúčastnily tisíce poutníků z naší země, aby na 
místě, kde byla před 30 lety svatořečena Anežka Česká, přišly po-
děkovat za dar svobody. Pro mnohé z nich to byl nezapomenutel-
ný zážitek.
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Odložil zbraň 
pro službu Boží
Před 250 lety – 21. prosince 1769 se naro-

dil Maxmilián Josef Gottfried Sommerau-Beck, 
pátý olomoucký arcibiskup v  letech 1837 až 
1853, od roku 1850 kardinál

Narodil se ve Vídni do nezámožné šlechtic-
ké rodiny. Na přání svých rodičů se stal vojá-
kem, vstoupil do Ne-
ugebauerova pěšího 
pluku jako kadet. Vo-
jenská dráha ho pro-
vázela i poté, co přijal 
kněžské svěcení. Za 
napoleonských válek 
sloužil jako kurát (vo-
jenský kaplan) u  ze-
měbrany a proslavil se 
odvahou při záchraně 
zraněných vojáků.

Arcibiskupem se stává v 67 letech a vědo-
mě napodobuje svého předchůdce ze 17. století, 
biskupa Karla  II. z  Lichtensteinu -Castelcorna, 
jehož odkaz v  současné době připomíná vý-
stava v  Arcidiecézním muzeu Olomouc až do 
5. ledna 2020. Podobně jako biskup Karel pro-
jevuje se aktivně v  roli stavebníka, například 
hned po svém nastoupení do úřadu opravil kos-
tel sv. Mořice v Kroměříži, který se stal místem 
jeho posledního odpočinku. V  Olomouci ne-
chal upravit vnitřní dispozice arcibiskupského 
paláce. Nedlouho poté poskytl ve své rezidenci 
zázemí císařskému dvoru vídeňskému, který se 
sem uchýlil v  krušném revolučním roce 1848. 
Dne 2. prosince toho roku v jednom z reprezen-
tačních sálů odstoupil Ferdinand  I. Dobrotivý 
a na trůn usedl jeho osmnáctiletý synovec Fran-
tišek Josef I.  David Mikša

Před půl stoletím zemřel  
olomoucký světící  

biskup Stanislav Zela
Narodil se 12.  července  1893 v  Horních Netčicích na Přerovsku. Gym-

názium vystudoval v Přerově, bohosloví v Olomouci, kde byl také 5.  červen-
ce 1917 vysvěcen na kněze. Po krátkém kaplanování ve Fryštáku (1917–1920) 
se stal arcibiskupským sekretářem a ceremoniářem, postupně u olomouckých 
arcibiskupů Skrbenského, Stojana a Prečana. Zabýval se církevními dějinami, 
v roce 1931 vydal tiskem svou doktorskou práci Náboženský život v Olomouci 
za biskupa Marka Kuena (1553–1565). V roce 1938 byl instalován jako met-
ropolitní kanovník, později byl 
prelátem scholastikem a  pre-
látem proboštem. V  roce 1939 
byl zatčen nacisty a krátce věz-
něn. Dne 11. října 1940 byl jme-
nován pomocným biskupem 
olomouckým, ale konsekrován 
byl až 14.  září  1941. Po smrti 
arcibiskupa Leopolda Prečana 
vedl olomouckou arcidiecézi 
dva roky jako kapitulní vikář 
(1947–1948). Nový olomoucký 
arcibiskup Josef Karel Matocha 
ho jmenoval 24. 10. 1948 svým 
generálním vikářem.

V roce 1950 byl zatčen a ve 
vykonstruovaném monstrprocesu „Zela a spol.“ byl odsouzen za údajnou ko-
laboraci s nacisty, velezradu, vyzvědačství na 25 let žaláře, ač původně mu byl 
navrhován trest smrti. Prošel postupně věznicemi Leopoldov a  Valdice. Dne 
4. 10. 1963 amnestoval tehdejší československý prezident Antonín Novotný pět 
římskokatolických biskupů, mezi nimiž byl i Stanislav Zela. Po krátkém pobytu 
u příbuzných mu komunistické úřady přikázaly jako trvalý pobyt v charitním 
domově v Radvanově u Tábora. Při oslavách 1100. výročí smrti sv. Cyrila mu 
byla umožněna cesta do Říma, kde však nesměl vystupovat jako biskup. Jistě 
potěšující pro něho bylo, že po návratu do vlasti byl v novém soudním procesu 
zcela zproštěn viny a plně rehabilitován. Záhy poté (6. 12. 1969) zemřel. Po-
hřben je ve své rodné farnosti v Soběchlebech.  Josef Pala
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těm, kteří dobrovolně pomáhají trpícím
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LI ST Z K ALENDÁŘE

Vánoční přání olomouckého arcibiskupa
Drazí bratři a sestry,
blíží se Vánoce a my s obdivem myslíme na lásku Boha k člověku, kterého on z lásky 

stvořil jako muže a ženu a nechal je žít v ráji. Když to lidé pokazili, rozhodl se je zachrá-
nit. Své dílo spásy však udělal závislým na souhlasu dívky Marie z Nazaretu, aby ukázal, 
že chce člověka potřebovat jako spolupracovníka na svém díle spásy. Chce přicházet 
i do dnešního světa skrze všechny, kteří mají odvahu mu říkat ANO a nechají jeho slovo 
vtělovat do svých skutků.

Blahopřejeme Vám, protože jste mezi těmi, které si Bůh vybral za spolupracovníky. 
Děkujeme Vám za velkorysou odpověď Bohu. Přejeme Vám pravou vánoční radost z no-
vého příchodu Boha skrze Vás a k tomu požehnaný rok 2020

arcibiskup Jan a pomocní biskupové

RADOSTNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA
A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ V NOVÉM ROCE 2020

přeje redakce
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AKTUALIT Y

Arcibiskup Jan Graubner varuje věřící  
před schizmatickými společenstvími

Pokud se nějaké společenství odtrhne od církve nebo se prohlásí za samostat‑
nou církev, stává se schizmatickým, zdůrazňuje arcibiskup Jan Graubner ve svém 
listu, který se četl v neděli 17. listopadu 2019 ve všech kostelích.

Drazí bratři a sestry,
k  základní struktuře katolické církve patří biskupství a  farnosti, nebo také řehole 

a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mno-
ho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého 
společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství od církve 
odtrhne nebo se prohlásí za samostatnou církev, stává se schizmatickým. Kdo se aktiv-
ně zapojuje do života schizmatického společenství, je automaticky exkomunikován, to 
znamená: dokud se nezřekne schizmatu, nemůže platně přijímat rozhřešení ve svátosti 
smíření a nemůže hodně přijímat svátost eucharistie, která je výrazem hlubokého sjed-
nocení s církví. Protože v naší diecézi působí několik takových nových církví, upozorňu-
ji všechny věřící, že žádný člověk nemůže být ve dvou církvích zároveň.

Například: zakladatel komunity Královny míru v Medžugorje františkán Tomislav 
Vlašić, který později odešel do Itálie, kde vystoupil z řádu a byl převeden do laického 
stavu, založil spolu s  jednou členkou tohoto společenství Stefanií Caterinou 20. květ-
na 2018 novou církev s názvem Církev Ježíše Krista celého vesmíru. „Toto učení je blud 
a rafinované zlo, jež nepochází od Boha. Bylo tam tolik dobrého, tolik modliteb a vše vy-
padalo svatě a nevinně. Nebylo lehké se tohoto učení vzdát. Poznala jsem, že je založeno 
na výjimečnosti, důležitosti, mimořádnosti, falešné mystice, vědění a poznávání Boha 
neobyčejným způsobem, a  to vede k pýše,“ vyznala jedna bývalá členka, která děkuje 
Bohu za milost a sílu se z tohoto učení vymanit. Toto společenství má i své neplatně 
svěcené kněze, kteří neplatně slouží mši svatou a působí také u nás.

Totéž platí o Byzantském katolickém patriarchátu, který vznikl 5. dubna 2011.  
Biskupové patriarchátu jsou bývalí katoličtí kněží, kteří byli exkomunikovaní z katolické 
církve. Jejich biskupské svěcení zpochybnila Kongregace pro nauku víry a oni sami za-
tím nepředložili hodnověrné doklady o svém svěcení. Prvním patriarchou se stal Eliáš 
Antonín Dohnal pocházející z olomoucké arcidiecéze, který byl za nedovolené biskup-
ské svěcení a za schizma exkomunikován. Sídlo patriarchátu je na Ukrajině, ale nedaleko 
Olomouce mají svůj klášter, v němž podle oznámení na svých webových stránkách na 
své synodě dne 14. října 2019 prohlásili papeže Františka za heretika a zvolili nového 
papeže.

Problematické je také Kněžské bratrstvo svatého Pia X. Papež František sice 4. dub-
na 2017 umožnil katolickým biskupům udělovat licence pro věřící, kteří se účastní pas-
toračních aktivit bratrstva, ale bratrstvo je v České republice od prosince 2017 samostat-
nou registrovanou církví na Ministerstvu kultury ČR a zatím nenavázalo žádné vztahy 
s Českou biskupskou konferencí. Proto u nás zatím biskupové žádné licence nemohou 
udělovat. Něco jiného je Kněžské bratrstvo sv. Petra, které také slaví mši svatou takzva-
ně „postaru“ a v latině, ale je v jednotě s vedením katolické církve, a proto se katolíci 
mohou účastnit i jejich bohoslužeb.

Nikoho nesoudím, ale považuji za svou povinnost věřící diecéze upozornit na situa-
ce, kdy ztrácejí jednotu s církví, a tím také možnost hodně přijímat svátosti. Modlím se 
za obrácení a kající návrat do církve těch, kteří zbloudili, a o modlitbu na tento úmysl 
prosím také vás všechny.   arcibiskup Jan

Žehnání koledníkům
Také letos vás zvu ke spolupráci na Tříkrálové sbírce. Slavnost Zjevení Páně 

sice slavíme jen v jednom dni, ale koledování je z organizačních důvodů umožněno 
od 1. do 14. ledna.

Děkuji všem, kdo v  tomto vycházíte Charitě vstříc, a  ostatní žádám, netrvejte na 
koledování jen 6. ledna. Také prosím o sladění vysílání koledníků ve farnostech a žeh-
nání koledníkům otcem biskupem Josefem Nuzíkem, které se letos uskuteční v sobotu 
28. prosince v 10 hod. v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích. Charita Hranice při-
praví pro koledníky pohoštění a další program. Povzbuďte laskavě koledníky nejen ke 
koledování, ale i k účasti na tomto žehnání. Děkuji za všechnu podporu a spolupráci 
s Charitou a přeji a vyprošuji Boží požehnání.  Mons. Bohumír Vitásek

prezident ACHO

Pozdrav českých  
a moravských biskupů  

věřícím
Biskupové Čech, Moravy a  Slezska 

vydali ze svého 120. zasedání na Svatém 
Hostýně pozdrav věřícím.

Drazí věřící,
my, biskupové Čech, Moravy a  Slez-

ska jsme dnes (23. 10. 2019) poprvé shro-
mážděni k  pracovnímu jednání na Sva-
tém Hostýně, kde při společné modlitbě 
růžence myslíme také na vás a  posíláme 
vám pozdrav z pouti. Modlíme se také za 
naši vlast a  celou Evropu. Při poledním 
Anděl Páně vzpomínáme, že původ této 
modlitby sahá do roku 1456, kdy se křes-
ťané v  Evropě cítili ohrožení. Tehdy pa-
pež Kalist III. nařídil polední zvonění, při 
kterém se všichni křesťané mají sjednotit 
v modlitbě. Křesťanská Evropa byla tehdy 
zachráněná.

Evropa dnes není ohrožena nepřátel-
skými vojsky, ale vlažností víry nás křesťa-
nů. Prožíváme Mimořádný misijní měsíc, 
který papež František vyhlásil, aby v  nás 
znovu probudil misijního ducha. Dar víry 
jsme dostali k  tomu, abychom mohli být 
užiteční. Tento poklad nesmíme skrývat 
či nechávat si jen pro sebe. Všichni po-
křtění jsou také posláni vydávat svědectví 
o Boží lásce a Kristově vykoupení.

Děkujeme všem, kdo přijmou naše 
povzbuzení ke křesťanskému svědectví 
a  také na polední či večerní vyzvánění 
zvonů odpoví modlitbou Anděl Páně za 
Evropu.

Každému z vás ze srdce žehnají
vaši biskupové

Změna ve vedení duchovní 
správy na Svatém Hostýně

S účinností od 1. 12. 2019 po dobu 
zahraniční mise stávajícího rektora 
poutní baziliky na Svatém Hostýně 
P. Ing. Josefa Stuchlého, M.A., SJ, jme‑
noval olomoucký arcibiskup Mons. Jan 
Graubner administrátorem duchovní 
správy na Svatém Hostýně bývalého 
dlouholetého svatohostýnského du‑
chovního správce a  nynějšího kaplana 
P. Ing. Jiřího Šolce, SJ.

Důvodem zahraniční mise P.  Josefa 
Stuchlého je jeho pověření od České bis-
kupské konference, aby od 1. 12. 2019 do 
15. 4. 2020 vedl pastoraci českých krajanů 
v Melbourne v Austrálii.  Josef Pala
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Snímek Pavel Ryšlink

Snímek Ivo Buráň

Vnuk posledního českého krále uctil v katedrále  
ostatky arcibiskupa Rudolfa Jana

Katedrálu sv. Václava i další místa v Olomouci navštívil 19. listopadu 2019 Paul 
Georg Habsbursko ‑Lotrinský, vnuk posledního rakouského císaře a českého krá‑
le Karla I. V doprovodu arcibiskupa Jana Graubnera zde mimo jiné uctil ostatky 
habsburského knížete a olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana, od jehož zvolení 
do čela arcidiecéze letos uplynulo rovných dvě stě let.

„Je mi velkou ctí přivítat vás zde právě v tomto roce, kdy slavíme tak významné vý-
ročí,“ oslovil arcibiskup Graubner hosta, který do Olomouce oficiálně zavítal vůbec po-
prvé. Za Olomoucký kraj ho zde přivítal hejtman Ladislav Okleštěk a jménem Metropo-
litní kapituly zase farář P. Ladislav Švirák, který také hosta provedl sousedním kostelem 
sv. Anny – místem, kde v minulosti probíhaly volby olomouckých biskupů, a tedy i Ru-
dolfa Jana. Během pietního ob-
řadu v kryptě katedrály položil 
Paul Georg růži k místu, kde je 
uloženo srdce Rudolfa Jana, vy-
slechl si zpěv chlapeckého sbo-
ru Boni Pueri – na závěr zazně-
la i  Rudolfova oblíbená píseň 
„Já mám koně, vraný koně“  – 
a  také poděkoval všem, kdo se 
podíleli na realizaci projektů 
v letošním jubilejním roce.

Po obřadu v kryptě se Paul 
Georg zastavil u desky věnova-
né památce krále Václava  III., 
s  nímž je pokrevně spřízněn. 
Na olomoucké radnici ho přivítal primátor Miroslav Žbánek se svým náměstkem Mar-
tinem Majorem a vydal se také na Výstaviště Flora – parky, které výstaviště využívá, 
totiž v Olomouci založil právě habsburský arcibiskup. Paul Georg se zde zastavil mimo 
jiné u pamětní lípy, která byla letos vysazena v den úmrtí Rudolfa Jana.

V  závěru procházky olomouckými ulicemi se pak Paul Georg setkal s  rektorem  
Arcibiskupského kněžského semináře P. Pavlem Stuškou a farářem sousedního kostela 
sv. Michala P. Antonínem Štefkem. Na kostele je totiž umístěna děkovná deska Rudolfu 
Janovi za rekonstrukci chrámu. Večer pak Paul Georg zavítal ještě do Tlumačova, kde 
stojí kříž věnovaný jeho dědečkovi, blahoslavenému císaři Karlovi.  (ado)

Skončilo 120. plenární zasedání ČBK
Poprvé v historii nejznámějšího moravského poutního místa na Svatém Hostý‑

ně zde ve dnech 21. až 23. října 2019 jednali biskupové Čech, Moravy a Slezska na 
svém 120. plenárním zasedání. Byl mezi nimi také apoštolský nuncius v ČR arci‑
biskup Charles D. Balvo.

Na závěr jednání biskupové položili květiny a pomodlili se na hřbitově u památníku 
obětí komunismu a skupiny Hory Hostýnské a také u hrobu olomouckého arcibiskupa 
Františka Vaňáka.   (čbk)

Jmenování  
biskupského delegáta

Olomoucký arcibiskup Mons. Jan 
Graubner jmenoval od 1.  11.  2019  
P. ICLic. Jiřího Zámečníka (1984), kaplana 
v Přerově, biskupským delegátem pro pří-
pravu svatořečení kandidátů olomoucké 
arcidiecéze na dobu 3 let.  (aco)

Noc kostelů 2020
V  závěru letošního roku bych rád 

poděkoval všem, kteří se jakýmkoli způ-
sobem zapojili do Noci kostelů 2019 
a umožnili návštěvníkům skrze nejrůzněj-
ší programy setkání s živou církví a Boží 
přítomností ve společenství i  ve chrá-
mech.

Mnozí z vás již plánujete nebo budete 
plánovat činnost a akce na následující rok, 
tak si poznamenejte do diáře datum příští 
Noci kostelů, která bude v pátek 5. červ-
na 2020.

Přeji vám požehnané vánoční svátky 
a těším se na spolupráci při Noci kostelů 
2020.  Luboš Nágl

koordinátor Noci kostelů 
v olomoucké arcidiecézi

Bůh se stal blízkým
V těchto dnech se připravujeme na 

nejhezčí křesťanské svátky  – Vánoce 
a  během této přípravy rekapitulujeme 
svůj život i  své konání. Rád bych i  já 
jménem misijního týmu Misijní společ‑
nosti sv. Vincenta de Paul poděkoval za 
uplynulý rok a  akce, které se nám po‑
vedlo s  pomocí Boží milosti vykonat. 
Chci poděkovat všem pánům farářům 
a farníkům, kde jsme konali v roce 2019 
lidové misie (Střelice u Brna, Ostrava‑
‑Stará Bělá, Bzenec, Vlachovice, Uher‑
ský Brod, Šumice) a  obnovy lidových 
misií (Březová u  Uherského Brodu, 
Pitín, Poštorná u  Břeclavi, Zdounky, 
Nová Paka) za jejich přijetí. Sv. Vincent 
říkával misionářům: „Jděte a  udělejte 
evangelium účinným.“

Jsem rád, že mohu konstatovat, že 
v  životě mnoha věřících je evangelium 
živé, mají osobní vztah s Kristem a navíc 
vidí jeho konání ve svém životě. Drazí ot-
cové kněží, drazí bratři a sestry, přejeme 
vám, když se budete dívat na malého Ježí-
še v jeslích, abyste ve všech dnech a okol-
nostech života dokázali kontemplovat 
Boží blízkost. Je nádherné žít ve vědomí, 
že Bůh nám rozumí.

Požehnaný čas adventu, Vánoc 
a všechno dobré do nového roku přejí mi-
sionáři z Loštic.  P. Ján Jakubovič, CM

Loštice
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P. Ignác Stuchlý blíž  
k blahořečení

Dne 5.  listopadu  2019 se sešel po‑
radní sbor teologů ‑konzultorů při va‑
tikánské Kongregaci pro blahořečení 
a jednomyslně schválili dokument o hr‑
dinských ctnostech Božího služební‑
ka Ignáce Stuchlého (1869–1953), 
od jehož narození v  polovině prosince 
uplyne 150 let. Je to druhý krůček k ofi‑
ciálnímu prohlášení zakladatele české‑
ho salesiánského díla za „ctihodného“. 
Třetím krokem bude schválení kauzy 
od kardinálů téže kongregace.

Jako mladý salesián ještě před kněž-
ským svěcením byl Ignác Stuchlý poslán 
do italsko -slovinské Gorici, aby spolupra-
coval s  arcibis-
kupem a  kardi-
nálem Jakubem 
Missiou a  dal-
šími salesiány, 
věnoval se mla-
dým v  konviktu 
sv. Aloise a pod-
poroval  sa le- 
siánská povolá-
ní v arcidiecézi.

Později se stěhoval do Lublaně, kde 
připravoval příchod salesiánů a jako eko-
nom se významně podílel na stavbě koste-
la Panny Marie Pomocnice v Rakovníku, 
dnes důležitého mariánského poutního 
místa.

Ve 20. letech byl náhle povolán do Itá-
lie, aby doprovázel zhruba dvacet českých 
salesiánských kandidátů na Moravu, a vy-
slyšel tak volání mnohých po salesiánské 
přítomnosti v tehdejším Československu.

Po příchodu salesiánů do Fryštáku 
(1927) se neúnavně staral o  ekonomické 
a  výchovné zajištění prvních salesián-
ských domů (Fryšták, Ostrava a  Praha). 
Roku 1935 se osamostatnila česká salesi-
ánská provincie. Mezi lety 1927 až 1948 
Ignác Stuchlý doprovodil k salesiánskému 
řeholnímu povolání na dvě stě salesiánů. 
Spolu se spolubratřími prožil drama dru-
hé světové války a  zrušení salesiánského 
díla v roce 1950.

Ignác Stuchlý byl nejen zakladatel 
„struktur“ salesiánského díla, ale přede-
vším živým příkladem kontinuity sale- 
siánské tradice, kterou načerpal od ital-
ských salesiánů v  Turíně a  v  Římě, při-
čemž mimořádný vliv na něho měl ná-
stupce Dona Boska bl. Michal Rua.

Svou vytrvalost a věrnost Bohu i Donu 
Boskovi osvědčil také v  izolaci po roce 
1950 v posledních letech života. Povzbu-
zoval tehdy mladé salesiány, aby se za žád-
ných okolností nenechali zviklat od svého 
původního povolání a zůstali věrní Kristu 
a církvi.   (www.sdb.cz)

Nezapomenutelná atmosféra při Národní pouti do Říma
Skončila česká národní pouť do Říma (od 10. do 14. listopadu 2019), které se 

zúčastnily tisíce poutníků z naší země, aby na místě, kde byla před 30 lety svato‑
řečena Anežka Česká, přišly poděkovat za dar svobody. Pro mnohé z nich to byl 
nezapomenutelný zážitek.

„Nepřijeli jsme na výlet, ale na pouť,“ řekl při první společné mši svaté v bazilice  
Santa Maria Maggiore ve své homilii brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Mnozí tak zaku-
sili, že vydat se na pouť sebou přináší také i různá úskalí, přes dlouhé fronty do bazilik 
či na Svatopetrské náměstí, mnohdy hodiny na nohách, když neseženete místo k sezení, 
nedostatek jídla atd. Ale dary, které člověk na pouti získává, mnohem více převyšují ob-
tíže, které poutník může symbolicky odložit na obětní stůl a nechat je proměnit.

Velkým zážitkem bylo, když se v bazilice svatého Petra rozléhala modlitba Otčenáš 
v češtině. A na závěr mše svaté po modlitbě za vlast u oltáře sv. Václava se rozezněla 
česká státní hymna.   (čbk)

Do olomouckého kostela sv. Anny se vracejí věřící
Slavnou mší svatou při svěcení kostela sv. Anny v Olomouci v pondělí 18. listo‑

padu 2019, kterou sloužil arcibiskup Jan Graubner se svými třemi světícími bisku‑
py, byly zakončeny práce po dvouleté rekonstrukci kostela.

Mezi olomouckými věří-
cími se mu běžně říká kaple. 
Je to zcela nenápadná stavba 
v těsné blízkosti mohutného 
průčelí katedrály. A  právě 
zde se až do roku 1916 ko-
naly volby nových olomo-
uckých biskupů. V  tomto 
kostele se konaly až do jeho 
opravy pravidelné boho-
služby. A  nyní se sem zase 
vracejí. Mše svaté zde bu-
dou každý den kromě nedě-
le a  slavností v  sedm hodin 
ráno.

Vrcholným dílem celé obnovy jsou nový oltář, ambon, svatostánek, svícny a kropen-
ky, které jsou dílem olomouckého rodáka Otmara Olivy. Nový liturgický prostor dostal 
také nové lavice a novou zpovědnici.   Pavel Skála

Nový Katalog
V říjnu 2019 byl vydán nový Katalog arcidiecéze olomoucké, který zaznamená‑

vá údaje k 1. 10. 2019. Ze statistických dat vybíráme:
 • Rozloha arcidiecéze: 10 018 km2

 • Počet obyvatel: 1 376 000
 • Počet katolíků: 568 000
 • Arcidiecéze má 21 děkanátů, které tvoří celkem 418 farností, z nichž je 223 neobsa-

zených.
 • V olomoucké arcidiecézi působí celkem 344 kněží, z nichž je 91 kněží řeholních.
 • Kněžím pomáhá v duchovní správě 41 trvalých jáhnů.
 • V olomouckém kněžském semináři se připravují na kněžství 11 bohoslovců z naší 

arcidiecéze. V přípravném ročníku Teologického konviktu v Olomouci studuje osm 
studentů z olomoucké arcidiecéze.   (jpa)

Snímek Dominik Novák / Člověk a víra

Snímek Roman Albrecht / Člověk a víra
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Kostel v Hulíně má opravenou střechu
Slavnostním programem v hulínském kostele sv. Václava byla v sobotu 9. listo‑

padu 2019 završena mimořádně náročná a nákladná stavební akce generální opra‑
vy střechy tohoto chrámu. Děkovnou mši svatou přijel do farnosti sloužit olomouc‑
ký arcibiskup Jan Graubner, který v jejím závěru poděkoval zástupcům firem a také 
institucí (město Hulín a Zlínský kraj), které se podílely jak na realizaci oprav, tak 
i na jejím finančním zajištění.

Velké poděkování bylo vy-
sloveno i  všem drobným dár-
cům, kteří byli skutečně štědří 
a  na opravu kostela věnovali 
téměř čtyři miliony korun. 
Slavnostní bohoslužbě před-
cházel koncert klarinetového 
kvartetu vojenské hudby Olo-
mouc, s níž vystoupili sólisté 
Kateřina Burešová a Tadeáš 
Hoza.

Střecha farního koste-
la v  Hulíně, jehož historie 
sahá minimálně do poloviny 
13. století a  je zapsaný na se-
znamu kulturních památek, se 
v posledních letech nacházela 
v havarijním stavu. Podle statika zbýval rok nebo dva do jejího zhroucení, proto byla 
její generální oprava nanejvýš nutná. Celá akce, která trvala více než rok, zahrnovala 
mimo jiné výměnu poškozených krovů a střešní krytiny a také rekonstrukci sanktusové 
věžičky nad presbytářem. Celkové náklady na opravu dosáhly částky 13 milionů korun.

 Vít Němec

Centrum pro pastoraci nemocných
V  souvislosti s  rozvinutím služby nemocničních kaplanů v  olomoucké arci‑

diecézi rozhodl arcibiskup Jan Graubner o založení nového Centra pro pastoraci 
nemocných, které rozšířilo řadu pěti center (pro mládež, pro rodinu, pro školy, pro 
katechezi, pro kulturu).

V současné době ve 20 nemocnicích, třech domovech pro seniory a dvou hospicích 
působí celkem 35 nemocničních kaplanů a 31 dobrovolníků.

Centrum pro pastoraci nemocných tvoří Dr.  Marta Hošťálková, trvalý jáhen 
Mgr. Roman Nehera a Mgr. Alena Rosová.  (ps)

Zemřel P. Jaroslav Nesvadba
Ve věku 91 let zemřel 15. října 2019 P. Jaroslav Nesvadba, čestný občan Zdou‑

nek.
Zesnulý kněz prošel četnými příkořími, která mu přichystal minulý komunistický 

režim. Bylo mu zakázáno studovat. Nakonec si zvolil život v emigraci, když se nevrátil 
z návštěvy ve Vídni. Do Zdounek se vrátil poprvé až po listopadových událostech roku 
1989.

„Můj život nebyl plánovaný podle toho, jak jsem chtěl já. Ale děkuji za všechno Pánu 
Bohu. Poznal jsem i dělnický svět, jehož součástí jsem byl. Byly to pěkné roky, také jsem 
hodně bojoval. Zažil jsem slunné dny i smutné dny. Ale nikdy jsem se nevzdal svého snu 
stát se knězem, i když mi už bylo 39 let. Stále jsem o tom snil, až se to podařilo,“ řekl před 
rokem při slavnostní bohoslužbě u příležitosti svých 90. narozenin ve farním kostele ve 
Zdounkách.   (jpa)

Zemřel P. Pavel Kupka
Ve věku 76 let zemřel 20. října 2019 v ostravském hospici sv. Lukáše P. Pavel 

Kupka, farní vikář v Ostravě‑Pustkovci.
Narodil se v Pusté Polomi 11. ledna 1943. Po kněžském svěcení, které přijal 22. červ-

na 1974 v Olomouci z rukou biskupa Josefa Vrany, působil jako kooperátor v Uherském 
Brodě, Uherském Hradišti a v Kroměříži. V letech 1981 až 1990 byl administrátorem 
farnosti Těšnovice. Od roku 1990 byl dva roky farářem ve Frenštátě pod Radhoštěm 
a od roku 1992 až do roku 2007 farářem v Ostravě-Staré Bělé. Pak byl farním vikářem 
v Ostravě-Pustkovci.   (jpa)

Snímek Vít Němec

Zemřel trvalý jáhen  
Ludvík Dřímal

Ve věku 84 let zemřel 22. října 2019 
v Kroměříži trvalý jáhen Ludvík Dřímal, 
člen Třetího řádu svatého Františka.

Narodil se 16. května 1935 v Bratisla-
vě. Převážnou část svého života pracoval 
u ČSD a v období počínající normalizace 
vystudoval tajně teologii. Po změně spo-
lečenských poměrů přijal v  Olomouci 
11. května 1990 jáhenské svěcení z rukou 
arcibiskupa Františka Vaňáka a poté půso-
bil téměř 20 let ve valašskomeziříčské far-
nosti. V roce 2015 se ze zdravotních důvo-
dů přestěhoval s  manželkou do Domova 
sv. Kříže v Kroměříži, kde také zemřel.

Pohřební obřady za zesnulého se 
konaly 29.  října  2019 ve farním kostele  
Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském 
Meziříčí, pak bylo jeho tělo uloženo do 
hrobu na hřbitově v obci Krhová.  (jpa) 

Zemřel PhDr. Josef Juráň
Ve věku 80  let zemřel 3.  listopa‑

du  2019 v  rodné Ratiboři PhDr.  Josef 
Juráň, jeden z nejdéle sloužících členů 
výboru Matice svatohostýnské.

Od začátku deva-
desátých let minulého 
století se významně 
podílel na práci při 
obnově Matice svato-
hostýnské a pak na její 
následné činnosti. Stál 
v čele několika profes-
ních poutí, které za-
čaly na Svatém Hostýně, zvláště na pouti 
hasičů, protože sám byl po celý život ak-
tivním hasičem.

Poslední rozloučení se zesnulým pro-
běhlo 8. listopadu 2019 ve farním kostele 
v Pržně a následně pak na hřbitově v Rati-
boři, kde byl pohřben do rodinné hrobky.

 (jpa)

Nová kaple ve Fryštáku 
Za účasti 

několika de-
sítek fryštác-
kých farníků 
o l o m o u c k ý 
a r c i b i s k u p 
Jan Graub-
ner posvětil 
27. listopadu 
nově posta-
venou kapli 
na „Fryštác-
k é  s k a l c e “ 
ve Fryštáku-
-Horní Vsi. 
Nová kaple s ojedinělou architekturou je 
zasvěcena sv. Antonínu z Padovy.   (jpa)

Snímek Pavel Nášel
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Školení lektorů snoubenců
• Chcete pracovat na svém manželství?
• Považujete manželství za velmi důležitou hodnotu, kterou chce-
te osobně podporovat?
• Jste ochotni podělit se se svými manželskými zkušenostmi a po-
moci tak jiným na cestě za dobrým manželstvím?
Termín a místo konání: 24. – 26. ledna 2020 na Svatém Hostýně
Cena kurzu je 1640 Kč/pár; cena zahrnuje stravu i ubytování. Na 
tuto akci je třeba se předem přihlásit.
Bližší informace: Mgr.  Petra Girašková, tel. 720 110 750, 
587 405 250, e -mail: giraskova.petra@ado.cz

Seznamovací Kafé pro nezadané
Jsi věřící a rád/a bys poznal (a) další svobodné, případně ovdově-
lé lidi v okolí? Tak přijď!
Zveme Tě na Kafé pro nezadané. Půjde o rychlé několikanásob-
né rande, kde je šance potkat nejméně 5 potenciálních partnerů 
a s každým z nich si asi 10 až 15 minut budete povídat o tom, 
co dělá on a Vy a co je pro vás v životě důležité. Bude zaručena 
částečná anonymita (ostatní účastníci budou znát pouze vaše 
křestní jméno) a přesto se budete dobře bavit a cítit se příjemně.
Na akci je třeba se předem přihlásit, o zařazení rozhoduje pořadí 
přihlášení. Setkání plánujeme pro stejný počet mužů a žen, pro-
to je důležité se zavčas přihlásit, jinak může být akce pro nedo-
statek zájemkyň či zájemců zrušena. Akce je určena pro věkovou 
skupinu 30 až 45 let.
Termín a  místo konání: neděle 15.  prosince, kavárna Õde 
v Olomouci (14 až 17 hod.)
Bližší informace: František Němec, tel. 739 027 412, e -mail: 
nemec.frantisek@ado.cz

Adventní cestička k Bohu
Pracovní listy v různých barevných variantách k prožívání ad-
ventní doby si můžete stáhnout na webu: www.rodinnyzivot.cz 
pod záložkou Cestička k Bohu.
Bližší informace: Mgr.  Markéta Matlochová, tel. 720 110 750, 
587 405 251, e -mail: matlochova.marketa@ado.cz

Skripta pro společenství rodin a seniorů
V roce 2020 si připomeneme 400 let od mučednické smrti kněze 
Jana Sarkandera, který působil na několika místech naší arci-
diecéze a  jehož ostatky máme uložené v olomoucké katedrále. 
K tomuto výročí Centrum pro rodinný život v Olomouci připra-
vilo studijní materiál vhodný pro různá společenství.
Skripta doporučujeme pro rodiny, manžele či seniory a jsou roz-

vržena na deset setkání. Jed-
notlivé kapitoly připomenou 
některé události ze života Jana 
Sarkandera a na jejich základě 
bude možnost věnovat se de-
seti tématům (např.  víra, od-
vaha, svědomí…). Jednotlivé 
kapitoly obsahují kromě úryv-
ku z životopisu a úvah i biblic-
ké úryvky, otázky k zamyšlení 
či modlitbu.
Skripta budou zdarma ke sta-
žení na webových stránkách 
rodinnyzivot.cz již koncem 
tohoto roku. Věříme, že je 
využijete k  duchovnímu po-
vzbuzení vašich společenství.

Nové číslo časopisu Rodinný život:  
Svatí mezi námi

Co čísle najdete?
• V Pohádce o krysách a princeznách P. Karel Skočovský popisu-

je, jak je to vlastně s lidským „nárokem“ na svatost.
• Petra Girašková se zamýšlí nad tématem každodenní svatosti.
• Představujeme nový zajímavý projekt Neděle v rodině.
• Biskup Václav Malý vysvětlí, proč se neobává o  budoucnost 

církve.
• S P. Pavolem Hudákem jsme si povídali o pastorační práci 

s mladými lidmi hledajícími čisté vztahy.
• Církevní historik Jan Stříbrný hovoří o jeho nové knize, proží-

vání osobního vztahu ke svatým a radostném přijetí životního 
poslání.

• MUDr.  Jitka Krausová osvětlí průběh procesu svatořečení 
v katolické církvi.

• Čekají vás staří známí  – 
moudří, přesto vtipní – fe-
jetonisté: Jana Kočendová 
si pojede trabantem pro 
Anežku v  bouřlivém lis-
topadu  1989, Luboš Nágl 
uhodí na sváteční (hektic-
kou) strunu a popřeje nám 
veselé Vánoce. Magdaléna 
Strejčková prožije setkání 
s  nevšední svatou „všed-
ního dne“ v  povídce „Po-
lívkou do nebe“. Nechybí 
oblíbená Babiččina teologie 
a veselý anděl Cherubín.

• MUDr.  Jitka Krausová 
představí životní příběh SB 
Isabel de Braganza Bour-
bon a  Orleans, s  P.  Martinem Sklenářem objevíme poslední 
kapitolu exhortace Amoris laetitia.

Ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat poštou (Cent-
rum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), te-
lefonicky (587 405 250/3) nebo e -mailem: rodinnyzivot@ado.cz 
Na požádání pošleme ukázkové číslo časopisu i elektronicky.

Neděle v rodině
Od adventu je spuštěna webová stránka www.nedelevrodine.cz, 
můžete ji využívat i v mobilu – najdete ji na Google Play pod 
názvem „Neděle v rodině“. Vhodná pro rodiny s dětmi. Najdete 
v ní podněty k prožívání neděle v křesťanském duchu, liturgické 
texty, nahrávky a spoustu dalších nápadů.
Bližší informace: Mgr.  Markéta Matlochová, tel. 720 110 750, 
587 405 251, e -mail: matlochova.marketa@ado.cz

Adventní duchovní obnova pro manžele
Téma: Papežská exhortace o svatosti „Gaudete et exsultate“ (Ra-
dujte se a jásejte)
Sobota 14.  prosince (9 až 16 hod.), Farní dům, Mlčochova 7, 
Olomouc
Bližší informace: František Němec, tel. 739 027 412, e -mail: 
nemec.frantisek@ado.cz
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Arcidiecézní setkání katechetů
Srdečně zveme všechny kněze, katechety a  jiné pastorační nad-
šence na Arcidiecézní setkání katechetů, jehož téma zní: SLOVO, 
KTERÉ POMÁHÁ. Budeme zde mluvit o  slovu lidském i  slovu 
Božím, o slovu, které pomáhá nám, dospělým, v dalším osobnost-
ním růstu, i o slovu, kterým mi můžeme my pomoci k osobnímu 
i duchovním růstu a zrání těch, kteří nám jsou svěřeni.
Setkání katechetů proběhne od 21. do 23. února 2020 v Poutním 
domě Stojanov na Velehradě. Začínáme v pátek v 17 hod. mší 
svatou. Po večeři bude následovat večerní program na téma: Ve 
své službě se opíráme o Boží slovo.
V sobotu se můžete těšit na hlavní hosty tohoto setkání, kterými 
budou členové týmu projektu „Terapie ztišením“.
Daniel Žákovský, psycholog, terapeut a  lektor psychoterapeu-
tických výcviků (Dalet), mezi jeho nejčastější klienty patří děti 
nebo dospívajícími, ale pracuje také s  dospělými a  věnuje se 
podpoře pěstounů.
Petr Suchomel, sociální pracovník a vedoucí sociální služby Níz-
koprahové zařízení pro děti a mládež v Salesiánském klubu dětí 
a mládeže Zlín, lektor preventivních programů pro školy SAVIO 
a věnuje se také odbornému poradenství.
Leoš Zatloukal, na řešení zaměřený terapeut, kouč, supervizor 
a trenér v institutu Dalet.
Stráví s námi sobotní dopoledne a budou se věnovat dvěma téma-
tům: Práce se ztišením a Jak léčit nebo ublížit slovem. Více o je-
jich činnosti si můžete přečíst na stránkách: terapieztisenim.cz
Odpoledne bude zaměřeno na představení praktických kate-
chetických materiálů. Představí je Marie Špačková, zástupce ve-
doucího Diecézního katechetického centra (DKC) v Brně, a tým 
katechetického centra Olomouc. Bude také možnost zakoupení 
materiálů z DKC Brno.
V  neděli za námi přijede arcibiskup Jan Graubner, který bude 
mluvit na téma: Doprovázení na cestě ke křesťanské zralosti.
Po přednášce završíme setkání slavením mše svaté. Setkání kon-
čí obědem ve 12 hod.
Přihlášky: e -mail:velehrad@stojanov.cz, informace o  cenách 
naleznete na stránkách Poutního domu Stojanov

Sněženky
Táborové středisko Archa v Rajnochovicích nabízí v termínech 
pěti turnusů jarních prázdnin Sněženky – pětidenní křesťanské 
tábory pro děti od 2. třídy ZŠ do 14 let. Součástí jsou hry, aktivi-
ty zaměřené na všestranný rozvoj a duchovní program. Pravidel-
ně se věnujeme katechezi a snažíme se vést děti k aktivní účasti 
na mši svaté a na společné modlitbě.
Bližší informace: e -mail: archa@ado.cz, tel. 573 391 215

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. (do 16. úno-
ra 2020)

Olomoucký orloj – 500 let  
od první písemné zmínky

Výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci potrvá do 5.  led-
na 2020, otevřeno denně kromě pondělí a úterý, vstupné 60 Kč 
dospělí, senioři nad 65 let 30 Kč.

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, 14.45
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
V zimním období (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.

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.

V Betlémě se svítí
Vánoční koncert v bazilice na Svatém Hostýně – sobota 28. pro-
since, 15.30 hod.
Účinkují: Cimbálová muzika Bukovinka, Ženský sbor Jaderníč-
ky, Děti Malé Rusavy, VSPT Rusava z Bystřice pod Hostýnem
Autobusová doprava ze Svatého Hostýna je po skončení koncer-
tu zajištěna.

Živý betlém na Svatém Hostýně
Duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská 
zvou na Živý betlém v úterý 31. prosince ve 12 hod. před ba-
zilikou. Účinkuje Soubor písní a tanců Javořina z Rožnova pod 
Radhoštěm.
Bližší informace: Matice svatohostýnská, tel. 573 381 693, 
e -mail: matice@hostyn.cz

Prosincový Nezbeda a Cvrček
V  prosincovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou příběh 
Štědrý biskup o sv. Mikuláši, povídku Vánoční zázrak o vojácích 
na frontě a návod na poskládání vánoční hvězdy.
Prosincový Cvrček seznamuje malé čtenáře s událostmi, které se 
odehrály v Betlémě před dvěma tisíciletími.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz



OLDIN • 12 / 201910 CHARITA

Snímek Lubomír Kotek

Jaká je vaše původní profese?
Chtěla jsem být učitelka, ale za totality 

to nešlo, tak se ze mě stala vystudovaná 
zemědělská inženýrka. Učitelství jsem 
vystudovala až po revoluci, ale učila jsem 
jen šest let, pak jsem se starala o nemoc-
ného dědečka, a když jsem se chtěla vrátit 
zpět do školy, už tam nebylo volné místo.  
Tehdy jsem uviděla inzerát, že se hledá ře-
ditelka Charity Nový Hrozenkov.

Jak to tehdy v Charitě vypadalo?
Nastoupila jsem v únoru 1999, Chari-

ta tehdy fungovala sedmým rokem v polo-
rozpadlém domečku, ve dvou kancelářích. 
Působilo v ní osm pečovatelek a jezdilo se 
do terénu ve dvou peugeotech. S pomocí 
okresního úřadu ještě před mým nástu-
pem koupili starý dům a ten jsem dostala 

do vínku, že si s ním mám poradit. Dnes je 
to Dům pokojného stáří pro seniory s ka-
pacitou 16 lůžek.

Novohrozenkovsko je specifické 
terénem. Je obtížné zajistit péči na 
samotách, v kopcích?
Je to hodně náročné. Často bývá sídlo 

organizací ve městě, a pak se vyjíždí nebo 
nevyjíždí s péčí do vesnic. My máme sídlo 
na vesnici. Chceme dokázat, že lidé žijí na 
vesnici a také tam potřebují péči. Vidíme 
to každý den, máme k lidem blíž… V pů-
sobnosti naší Charity máme sedm obcí, 
kde žije 16 000 obyvatel. Z nich je přes 400 
lidí našich klientů, z toho 350 potřebuje péči 
v  terénu. Dost lidí bydlí na kopcích nebo 
v údolích, za rok tak najezdíme 130 000 km. 
To, co najezdíme za pouhý měsíc, najezdí 

třeba kolegové ve Zlíně 
za celý rok.

Stává se, že cesty 
bývají i  odříznuté, 
například v  zimě, 
když nasněží?

N ěkd y  b ý v á -
me i  první, kteří po 
napadaném sněhu 
projíždějí. Naše děv-
čata s  sebou vozí lo-
paty, písek a  hlavně 
spoléhají na svoje 
nohy. Dřív hodně 
chodívala pěšky, teď 
už máme čtyřkolky 

a víc než 20 aut, sko-

Danuše Martinková: Charita znamená naději,  
že bude lépe. A taky lásku. Ta musí být

Jako mladá žena Danuše Mar-
tinková odešla ze školství, aby 
se rok starala doma o  nemoc-
ného dědečka. Když vážně one-
mocněla její babička, pocítila na 
vlastní kůži, jak těžké je zajistit 
péči, když má na starosti malé 
děti a  příbuzní musí do prá-
ce. Rodina potřebovala pomoc, 
avšak nebyl dostatek pečova-
telek. Když Danuše Martinková 
nastoupila do Charity Nový Hro-
zenkov jako ředitelka, řekla si: 
Nikdo, kdo bude potřebovat péči 
v  terénu, nesmí být odmítnu-
tý. Slib se jí zatím daří dodržet. 
Charitu vede už dlouhých 20 let. 
Letos na podzim obdržela Cenu 
Charity.

ro všechny s pohonem na čtyři kola. Moc 
nám pomohl švýcarský fond. Někdy se ale 
stává, že v terénu nezaberou ani čtyřkolky 
a my zůstaneme na cestě za klientem viset. 
To voláme do obcí a ty pošlou pomoc, aby 
cestu zprůjezdnila. Hlavní tahy ale bývají 
sjízdné. Byla to tvrdá dřina, než jsme za ty 
roky obce přesvědčili, že se potřebujeme 
navzájem, nyní je spolupráce bezvadná.

Co pro vás osobně bylo za celou tu 
dobu nejtěžší prosadit?
Ty peníze… Přesvědčit obce, kraje, mi-

nisterstva a další o tom, že Charita je dů-
ležitá, že je tu pro lidi, a že potřebuje pe-
níze, aby službu mohla zabezpečit. Pořád 
a pořád dokola… Z obecních úřadů jsem 
odcházela vyčerpaná, ale už se to s  drti-
vou většinou starostů daří. Dávají nám 2,5 
milionu korun, což je úžasné. Je ale vyčer-
pávající obcházet všech sedm obcí. A tře-
ba na kraji prosazujete i  tři dlouhé roky, 
že potřebujete tři pečovatelky a  zatím je 
platíte z darů, z vůně květin… Přitom se 
snažím splnit své předsevzetí, lidé nesmí 
zůstat doma bez pomoci. Terén by měl být 
vždy nachystaný pro člověka, který se vrá-
tí z nemocnice.

Odkud berete na ta nekonečná vy‑
jednávání sílu, elán?
Právě při setkání s našimi klienty. Svá-

žíme k  nám seniory, kteří potřebují péči 
doma. Povídáme si, připravujeme pro ně 
program. Měla jsem úžasnou babičku 
s  dědečkem, žili jsme v  jediném domě, 
ta láska ke starým lidem je ve mně. A také Danuše Martinková (vpravo)      Snímek archiv Charita Nový Hrozenkov
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mám víru. Vždycky jsem si říkala: Jestli to 
má jít dál, asi to půjde… A nějak to dopadlo.

Jak si vede novohrozenkovská Cha‑
rita teď?
Je nás už 80 a  nemůžeme se nikde 

vejít. Máme Dům pokojného stáří pro 
seniory v  Novém Hrozenkově, pak jsme 
opravili budovu pro stacionář ještě s od-
lehčovací službou a  také zázemím pro 
vedení v  Halenkově. Bylo to možné díky 
výtěžku z  Adventního koncertu v  České 
televizi. Uskutečnil se v pražské katedrále 
a moderovali jej Jan Kačer, Marta Kubišo-
vá a Taťána Fischerová. Pak je tu pronajaté 
patro v  Karolince, kde sídlí pečovatelská 
služba, osobní asistence, sociální rehabili-
tace, domácí zdravotní péče, domácí hos-
picová péče a  sociální doprava. A  dál se 
rozrůstáme, proto teď opravujeme starý 
dvojdomek v  Novém Hrozenkově. To je 
asi poslední projekt, který mi zbývá do-
táhnout. Jde o  zkvalitnění zázemí terén-
ních služeb. Budeme všichni na jednom 
místě, takže např.  vedoucí pečovatelské 
služby nebude muset dojíždět za účetní 
do jiné obce. V březnu příští rok bychom 
se měli stěhovat.

Jste sice ředitelka, ale často chodí‑
te mezi klienty. Za těch 20  let jste 
musela potkat spoustu zajímavých 
osobností, čím vás inspirovaly?
Člověk si musí vážit všeho, zejména 

dobrých vztahů, nelpět na věcech a  vů-
bec nikoho nesoudit. Nevšímat si pomluv, 
a když někteří staří lidé přijdou a zdá se, 
že jsou nevrlí, zamračení, zamyslet se, že 
k  tomu mohou mít důvod, třeba těžký 
život. A  když si s  nimi začnete povídat, 
začnou se usmívat. Třeba jeden pán sa-
motář, nebyl ženatý, žil sám. Věděli jsme, 
že hraje na harmoniku a zvali jsme ho na 
naše setkání. Prý to nepotřeboval. Pak 
přechodně přestal vidět a najednou potře-
boval pomoc. Vzali jsme ho na pár dní do 
denního stacionáře, kde je i možnost uby-
tování. Pochopil, že když se o něho někdo 
stará s láskou, je to něco krásného. Říkal, 
že kdyby to věděl, byl by tam už dávno. 
Dovedl rozdávat radost. Vždycky na mě 
čekal, já o  tom věděla a  předháněli jsme 
se, kdo z nás toho druhého ráno dřív po-
zdraví. Rok chystal oslavu svých 85. naro-
zenin – jak to bude, koho pozve, kde kdo 
bude sedět? Co se napeče, navaří… To vše 
člověka nabíjí a posouvá ho to dál.

Co pro vás osobně znamená Charita?
Asi tu naději. Kdo k nám přijde, musí 

dostat naději, že bude líp. Nemůže odejít 
bez pomoci, nebo alespoň bez rady, odka-
zu někam dál. Vždycky je nějaká naděje. 
A ta láska, ta musí být.

Za rozhovor děkuje 
Karolína Opatřilová

Pan Pavel měl zakotvit. Ještě ale ten koncert…
Pan Pavel byl námořník, proplouval životem na lodi a hrál v kapele na har‑

moniku. Na konci jej doprovázeli v Hospici na Svatém Kopečku. I tam lidé pro‑
žívají každý okamžik, povídají si s lidmi, poslouchají četbu, z terasy pohlížejí na 
Olomouc, nadechnou se čerstvého vzduchu. A nejen to. Zúčastňují se i společen‑
ských akcí. Za panem Pavlem se chystala celá jeho kapela. Přátelé.

„Přichystali si pro něho koncert a my se už obávali, aby to stihli. Aby mu nezahráli 
až na funuse. A jednou se Přátelé skutečně objevili,“ vzpomíná Marta Šťastná, která 
hospic řídí. Pan Pavel na ně počkal, vybičoval se. Pokoj zaplnili řízní muzikanti, roze-
zněli kytaru, kontrabas a další hudební nástroje. Pan Pavel nejdřív jen tak ležel, a pak 
se s každou písní začal zlepšovat. „Pobrukoval si, pak začal i zpívat slova a dělal pohyby, 
jako že hraje na kytaru. A zpěvákům v jednu chvíli vypadl text. Nevadí, pan Pavel jim 
napověděl,“ usmívá se ředitelka hospice.

Dveře od pokoje byly pootevřené, muzika se linula chodbami hospice a „na kon-
certě“ se zastavovali i pečovatelky, sestřičky a další pracovníci. A koncert pokračoval 
a muzikanti hráli další country, další lidové písně. Přidávali. „V tu chvíli jsme si všichni 
uvědomovali, že v téměř každé písničce se zpívá o smrti, smutku, samotě… Muzikanti 
byli pořádní chlapáci, ale i u nich jste zahlédli slzu na krajíčku, dojetí. Tu vážnost pře-
bíjeli vtipem a říkali kamarádovi:,Teď budeš mít umění‘,“ líčí dál Marta Šťastná. Všichni 
si užívali to vzácné společenství. Poslední koncert s panem Pavlem.

Po skončení Přátelé navrhli, že v hospici ještě zahrají. Třeba adventní koncert. Usku-
teční se 18. prosince přímo v Hospici na Svatém Kopečku, a  to za dobrovolné vstup-
né. Přátelé začnou v 16 hodin. Zpěv doprovodí kytara, mandolína, kontrabas, piano 
a housle. Jen harmonika bude chybět…   Karolína Opatřilová

Uherskobrodský majstrštyk: z úplného dna do domečku
Zima se blíží a na ulici zůstává spousta lidí bez domova. Noclehárny Charit 

hlásí plno, ale jejich pracovníci dělají, co mohou. Otevírají přes noc denní centra 
a další prostory Charit, vyjíždějí za lidmi bez přístřeší s teplým čajem, poskytnou 
oblečení… Pan Karel (jeho jméno je záměrně změněno) z Uherského Brodu už 
letos v zimě nemusí mít obavy. Chariťáci mu pomohli získat vlastní bydlení. Ode 
dna se však člověk musí odrazit sám a on to dokázal.

Pan Karel se „na ulici“ zabydlel tolik, že už neměl žádnou motivaci svůj život měnit. 
Pil alkohol, neřešil zhoršující se zdravotní stav, nestýkal se s dětmi a hrozilo mu vězení 
kvůli neplacení alimentů.

„V  nízkoprahovém denním centrum jsme se mu snažili změnit myšlení, ale nic 
nefungovalo. Loni v létě už na tom byl zdravotně tak špatně, že jsme museli zavolat 
záchranku. Skončil v nemocnici ve vážném stavu. Za měsíc a půl se odtud vrátil úplně 
jiný člověk. A na tuto změnu jsme čekali,“ vypráví Bohumila Smutná z uherskobrodské 
Charity.

Chariťáci panu Karlovi pomohli vyřídit výuční list, který potřeboval k vystavení 
občanky, zaplatil dokonce i  dluhy na výživném. Dále mu pomohli zajistit a  zaplatit 
dioptrické brýle a vyřídit opis rodného listu.

„A pak si vytvořil, říkali jsme tomu, VIP squat. Uvnitř měl čistě povlečenou postel 
s nočním stolkem, kamínka na plyn, skříň na oblečení, sedací soupravu, konferenční 
stolek, spíž a přes vánoční svátky taky banány, pomeranče, ananas. Bohužel se to roz-
křiklo…“ popisuje dál Bohumila Smutná.

K panu Karlovi se však začali stahovat ostatní lidé bez domova. Chtěli přenocovat, 
jídlo, cigarety… Když je odmítl, vzali si to sami. Musel se odstěhovat, přičemž kvůli 
splácení dalších dluhů neměl na podnájem. A  tak si vyhlídl opuštěný domek poblíž 
kolejí. Sehnal plastová okna, koupil dveře, topení, solární panely na elektřinu a spo-
kojeně si tam žil bez toho, aby ho někdo okrádal. Dokud nepřišli policisté. „Ukázalo 
se, že domek patří jednomu velkému brodskému podniku, a že je potřeba jej vyklidit,“ 
pokračuje Bohumila Smutná. Charita tedy ponoukla pana Karla, ať napíše generální-
mu řediteli podniku. S dopisem mu pomohla. Došlo i na schůzku, přičemž generální 
ředitel byl velmi vstřícný a rozhodl se pana Karla v jeho snaze podpořit. Za úklid od-
padků, případně sekání trávy v areálu, jej nechal v domku bydlet dál. „Toto je zatím 
náš největší, majstrštyk‘ a je vidět, že když člověka vyhodí dveřmi a on se vrátí oknem, 
může mít pořád šanci na úspěch. A že my se nedáme!“ usmívá se Bohumila Smutná.

 Karolína Opatřilová, Arcidiecézní charita Olomouc
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HLASY A OHLASY

Ve věku 93 let zemřel 4. prosince 2019 Mons. Ján Eugen 
Kočiš, titulární biskup abrittský a emeritní pomocný biskup 
Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v ČR. Zemřel 
v Domě sv. Kosmy a Damiána v Prešově. Byl nejstarším bis‑
kupem v  České biskupské konferenci a  druhým nejstarším 
žijícím biskupem byzantské tradice na světě.

Vladyka Ján Eugen Kočiš se narodil 25. června 1926 v Poz-
dišovciach na Slovensku. V roce 1947 vstoupil do kněžského se-
mináře. Po násilné 
likvidaci Řeckoka-
tolické církve v  bý-
valém Českoslo-
vensku v roce 1950 
nastoupil vojenskou 
službu v  nechvalně 
proslulých Pomoc-
ných technických 
praporech v  Če-
chách, kde sloužil 
do konce roku 1953 
na různých stav-
bách a v lese. Kněž-
ské svěcení přijal 
tajně 1.  ledna  1951 
z  rukou římskoka-
tolického biskupa 
Roberta Pobožného 
v  nemocniční kapli 
v Rožňavě.

Po propuštění v roce 1953 byl zaměstnán v pekárně ve Vra-
nově nad Topľou. Zatčen byl 7.  února  1958. Po opakovaných 
soudních procesech byl odsouzen na čtyři roky. Na základě pre-
zidentské amnestie byl po dvou letech propuštěn a nastoupil do 
zaměstnání v závodě Plynostav v Pardubicích, kde pracoval až do 
konce dubna 1968. Ve volných dnech cestoval na Slovensko, kde 
tajně vypomáhal mezi řeckokatolickými věřícími, protože Řec-
kokatolická církev tam byla ještě stále zakázaná.

Dne 3.  prosince  1967 přijal v  Brně tajně biskupské svěcení 
z  rukou tajného biskupa Felixe Davídka. Po obnovení činnosti 
Řeckokatolické církve v bývalém Československu v roce 1968 byl 
krátkou dobu osobním sekretářem internovaného řeckokatolic-
kého světícího biskupa Vasiľa Hopka v  Oseku. Poté necelý rok 
působil ve farnosti Klenov. Následujících 21  let byl ceremoniá-
řem na Řeckokatolickém ordinariátu v Prešově.

Po zřízení Biskupského vikariátu v  Praze roku 1993 se stal 
jeho ředitelem a roku 1996 generálním vikářem nově zřízeného 
pražského Apoštolského exarchátu.

24. dubna 2004 ho papež sv. Jan Pavel II. jmenoval abrittským 
titulárním biskupem a pomocným biskupem Apoštolského exar-
chátu v ČR. Dne 15. května 2004 přijal veřejně v řeckokatolické 
katedrále sv. Klementa v Praze biskupské svěcení, pro jistotu sub 
conditione (s podmínkou), protože první svěcení bylo neveřejné 
a v podzemní církvi. Od roku 2006 byl emeritním biskupem.

V září 2010 se vrátil k zaslouženému odpočinku do své rodné 
prešovské archieparchie, přestěhoval se do arcibiskupské rezi-
dence v Prešově. Od roku 2012 se o něj staraly sestry služebnice 
Neposkvrněné Panny Marie v Domě sv. Kosmy a Damiána v Pre-
šově.

Vladyka Kočiš byl posledním biskupem Řeckokatolické círk-
ve u nás, který si živě pamatoval zrušení Řeckokatolické církve 
v  roce 1950. Pro svoji bezprostřednost a  laskavost vůči všem  

Rekolekce jáhnů a jejich manželek
K milému setkání nás již potřetí pozval třetí listopadový ví-

kend P. Pavel Stuška, biskupský delegát pro trvalé jáhny. Setkání, 
které se uskutečnilo na Svatém Hostýně, vyvrcholilo mší svatou, 
kterou celebroval otec arcibiskup Jan. Její důležitou součástí bylo 
přijmout osm mužů – čekatelů mezi kandidáty trvalého jáhen-
ství. Při homilii se obrátil k nám všem, kteří jsme se této slavnosti 
zúčastnili, a povzbudil nás, abychom se ve svých životech sou-
středili na pevný bod – že Ježíš Kristus přijde, a my máme život 
věčný. „Dívejte se na starosti ze správného úhlu, z vidiny tohoto 
cíle“, pokračoval. „Nechovejte se jako lidé, kteří říkají, miluji Je-
žíše, ale ať ještě nechodí, ještě musím to a to zařídit.“ Připomněl, 
abychom se dívali na Ježíše – to nám pomůže. „Dívej se z pohle-
du, jak to On bude vidět při posledním soudu.“

Když dáme Boha na první místo, pomůže nám to uspořádat 
své věci a dát jim správné místo. Bůh nás vede k zodpovědnos-
ti. Abychom se dovedli správně orientovat v těžkostech, je třeba 
mít pevný bod, zdůrazňoval. Dále nám připomněl, že do těžkých 
chvil jsme postaveni proto, abychom byli svědky Ježíšovy lásky 
a pravdy. Kéž se dovedeme správně orientovat a správně uspo-
řádat své věci.

Svoji promluvu otec arcibiskup zakončil přijetím osmi mužů 
mezi kandidáty trvalého jáhenství s  tím, aby v nich rostla tou-
ha zvěstovat Krista celému světu; aby rozvíjeli své povolání a my 
abychom jim byli podporou.

Děkuji otci arcibiskupovi, že nám věnoval čas, děkujeme za 
jeho přednášky na téma „Duchovní život a  zdraví“, děkujeme 
paní doktorce Krausové, která se ujala v sobotním odpoledni nás 
žen a která nám poukázala na faktory, vztahující se ke zdraví a ke 
spáse a v neposlední řadě otci Pavlu Stuškovi, díky jemuž jsme 
tyto chvíle mohli prožít.  Dana Ponížilová

 za trvalé jáhny a jejich manželky

Zemřel biskup Ján Eugen Kočiš 
lidem byl mezi věřícími velmi oblíbený. I v době nemoci si našel 
čas, aby odpověděl na dopis obyčejného věřícího, kde svěřuje své 
problémy spojené s nemocí: „Keď ma sanitka odviezla do nemoc-
nice, som tam ležal v horúčke 40, lebo som mal zápal pluc aj zá-
pal močových ciest. Za tie tri týžne každý počítal, že už končím. 
Sestrička lekárka mi potom hovorila, že keď ma videla, tak 10 
zemikov by nebola dala, že budem žiť…“

V posledních letech už nemohl sám chodit, pouze na vozíku 
a s doprovodem, ale i přesto měl jasnou mysl a dobrou paměť.

Po smrti biskupa Jána Kočiše má katolická církev v České re-
publice 21 biskupů, z nichž jsou čtyři emeritní.  Josef Pala
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Nebojte se a VYjděte!
Od podzimu roku 2018 nám zní výzva papeže Františka 

k mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019 „Pokřtění a posla-
ní“. Na tuto výzvu reagovala farnost v Uherském Hradišti, která 
připravila farní misie pod heslem „Nebojte se a VYjděte!“. Hned 
první říjnový týden měli možnost farníci prožít pět požehnaných 
misijních dnů. Iniciátorkou byla sestra Hana Brigita Reichsfeld, 
pastorační asistentka místní Charity, která do farnosti pozvala 
misionáře z Irska – kněze Pata Collinse.

Od letošního ledna pracoval přípravný misijní tým, konaly 
se adorace, připravovala se propagace. Mnozí z  nás zavítali do 
dalších farností děkanátu Uherské Hradiště, aby pozvali místní 
farníky.

Dopolední misijní program zahrnoval katechezi pro pracov-
níky Charity nebo děkanátní zaměstnance. Otec Pat také na-
vštívil Stojanovo gymnázium na Velehradě, kde měl povzbuzení 
pro mladé studenty. Další den dopoledne se sešli v orlovně kněží 
děkanátu, překvapivě sem zavítali i kněží z okolí. Měli možnost 
vyslechnout katechezi o plnosti prožívaného kněžství. Odpoled-
ní program začal každý den katechezí na dané téma. P. Collins se 
velmi často opíral o exhortaci papeže Františka „Evangelii gaudi-
um“, která je praktickým vodítkem pro každého křesťana, jak žít 
ve farnosti misii. Velmi kladl důraz na konání kurzu Alfa a du-
chovní obnovy Život v duchu pro široký okruh farníků. Následo-
vala mše svatá, po které mnoho účastníků vždy využilo návštěvu 
farní kavárny. Mnoho bezejmenných farníků připravilo bohatý 
sortiment pečiva a cukrovinek. I drobinky se snědly. Večerní pro-
gram zahrnoval přednášku o konkrétní službě misionáře v dneš-
ní společnosti. Otec Pat kladl důraz na společenství ve farnosti. 
Jeho zkušenost hovoří za všechno: žádný farník nesmí stát mimo 
společenství farnosti, každý farník musí patřit do konkrétního 
společenství a dát do farnosti svůj čas. Poté navazovala adorace, 
kterou doprovázela schola, ať už místní, nebo ze Starého Měs-
ta anebo rodina Pavelkova z Blatnice pod Svatým Antonínkem. 
Večer vždy vyvrcholil přímluvnými modlitbami, modlitbami za 
uzdravení a rozesláním. Misijní týden byl dovršen pěší poutí na 
kopec Rochus, kde v místním kostele byla slavena děkovná mše 
sv. ke cti sv. Františka z Assisi.

Na závěr pěti požehnaných misijních dnů účastníci misií 
uchopili kříž a byli rozeslání v duchu hesla: Jsme pokřtění, jsme 
poslaní.

Skutečné misie ve farnosti právě začínají. Je před námi mno-
ho práce v řadách mladých rodin, snoubenců, nemocných a ka-
techumenů. Velké poděkování všem!  P. Josef Říha

 děkan uherskohradišťského děkanátu

Skonal Jiří Bureš
Ve středu 13. listopadu 2019 zemřel v Olomouci Ing. Jiří Bu-

reš, absolvent brněnského Vysokého učení technického a  olo-
moucké teologie na Univerzitě Palackého. Narodil se 22. listopa-
du 1944, takže 75. narozeniny, do nichž mu chybělo jen několik 
dní, mu nebyly dopřány. Svou bohatou praktickou činnost obo-
hacoval také činností básnickou a intenzívním zájmem o zámec-
kou architekturu.

Vydal pět básnických sbírek, z nichž všechny byly navzájem 
spjaty tématem poutníka, jež se bezprostředně promítlo do titulů 
jednotlivých svazků – Vzpomínky poutníka, Modlitby poutníka, 
Cesty poutníka, Lamentace poutníka a Vesmírný poutník. První 
sbírka vyšla roku 2009 a další zbývající v pravidelném odstupu 
následovaly. Poutnické téma je odvěké, u  Bureše má převážně 
sakrální ráz. Zde je třeba uvést, že autor byl trvalým jáhnem olo-
moucké arcidiecéze, což výrazně ovlivňovalo jeho tvorbu. K jeho 
nejlepším textům patří ty, kde svému poetickému poutnictví 
dovedl vtisknout reálnější a  neodtažitou podobu. Tak je tomu 
např. v osmém čísle cyklu příznačně nazvaného Cesty (z Mod-
liteb poutníka):

 Znavený poutník z dalekých hor
 po letech přichází,
 košatých stromů stínem
 a říčním chladem osvěžen,
 spojení časů minulých
 v soše barokní s přítomnem
 i tajemná sídla města zří.
Stejně tak je působivé předchozí číslo, založené na akrosti-

chu.
Další Burešovou básnickou jistotou byla jeho haiku, předsta-

vující návrat ke klasické formě, v daném případě japonské. Uve-
dený žánr zahrnují Lamentace poutníka, opět vyslovující pout-
nický námět:

 V tajemné záři
 poutník na cestě dávné
 z věků do věků.
Zmiňované poutnictví se promítalo i do Burešova praktické-

ho života – založil a řídil neziskovou společnost pro poskytování 
sociálních služeb dětem z dětských domovů. Společnost se jme-
novala Dům na půli cesty.

Burešovy sbírky shodného formátu se navíc pyšnily skvělým 
výtvarným doprovodem – ilustracemi Inge Koskové, fotografie-
mi Mileny Valuškové a Jindřicha Štreita.

Napověděl jsem už, že se Jiří Bureš zajímal o zámeckou archi-
tekturu. Jeho zájem se posléze zkonkretizoval v tom smyslu, že 
jeden takový objekt, značně pošramocený a zdevastovaný, přejal 
do vlastnictví. Stal se jím zámek v Dobromilicích u Prostějova, 
který jednak usilovně vracel do původní podoby a jednak v nich 
pravidelně pořádal kulturní akce. Jeho sepětí se zámeckou minu-
lostí bylo natolik bezprostřední, že si osvojil historii a rodokmen 
všech předchozích šlechtických majitelů, jejichž erby vyvěsil ve 
vstupní zámecké chodbě. Poslední erb patřil pochopitelně jeho 
rodině. Kulturních a kultury milovných návštěvníků bylo v tomto 
prostředí bezpočet.

Obtížná a  dlouhodobá obnova zámku ukrátila patrně život 
zámeckého pána.  František Všetička

 Olomouc

(Poznámka redakce: Ing. Mgr.  Jiří Bureš byl dlouholetým hlav-
ním ekonomem Arcibiskupství olomouckého a od roku 1995  
trvalým jáhnem.)
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„My co jsme šťastní, musíme pomáhat 
těm, kdo jsou méně šťastní,“ řekl kdysi je-
den moudrý starý muž, který prožil vel-
mi strastiplný, nelehký život, když jsem 
mu s  obdivem děkovala za dobro, které 
koná pro druhé. A mohlo by to být klid-
ně motto krásného benefičního koncertu, 
který proběhl 27. října v místním kostele  
Navštívení Panny Marie ve farnosti Mis-
třín v rámci mimořádného Misijního mě-
síce, kdy křesťané nejen že mají pamato-
vat na misie v celém světě, ale především 
si uvědomit svoje vlastní poslání v místě, 
kde žijí a pracují.

Naše scholička vzala své misijní po-
slání velmi vážně a rozhodla se uspořádat 
benefiční koncert ve prospěch farnosti  
Jeníkov v severních Čechách. Tato farnost 
leží v  oblasti bývalých Sudet, odkud byli 
v poválečné době odsunuti obyvatelé ně-
mecké národnosti a  postupně nahrazeni 
dosídlenci bez vztahu k  místu i  k  Bohu. 
Neradostný stav se pokusil zvrátit farní 
tým z  Vranova nad Dyjí v  čele s  P.  Mar-
kem Dundou, který měl v této oblasti spo-
lužáka  – kněze a  kterému nabídl pomoc 
s  obnovou farnosti. Jeníkov si vranovští 
„adoptovali“ a  jejich činnost nese ovoce. 

Benefiční koncert pro Jeníkov

Poslední týden před adventem probí-
hala v naší zemi na mnoha místech okres-
ní kola soutěže Bible a my. Letos se koná 
po dvacáté sedmé a finále se bude odehrá-
vat v Olomouci na jaře příštího roku. Roč-
ně školními koly projde několik tisíc žáků 
základních škol a studentů středních škol. 
Dá se odhadnout, že okresních kol se le-
tos zúčastnilo několik stovek soutěžících, 
kteří zvítězili ve svých školách. Celá sou-
těž má tři kola - školní, okresní a ústřední. 
Probíhá vždy ve čtyřech věkových katego-
riích: 4. – 5. ročník, 6. – 7. ročník, 8. – 9. 
ročník a  střední školy. Každoročně mají 
jednotlivé kategorie jiná témata, a  tak se 
děti postupně seznamují s dalšími částmi 
Bible. Letos se soutěžící věnují Ježíšovým 
zázrakům v  Matoušově evangeliu, knize 
Ester, apoštolům Petrovi, Janovi a Jakubo-
vi a obnově chrámu (z knih Ezdráš a Ne-
hemiáš). Soutěžícím však nestačí přečíst 
si jednotlivé knihy, ale je dobré mít pře-
hled o Bibli jako celku a také o biblických 
souvislostech. V každém kole na ně čeká 
biblický kvíz a jen nejlepší řešitelé postu-
pují do dalšího kola.

Smyslem soutěže je zprostředkovat 
žákům a studentům bohatství, které tato 
nejrozšířenější a  nejpřekládanější kniha 
na světě představuje, její hodnoty literár-

Daří se opravovat faru i  sakrální stavby 
a duchovní život se pomalu rozvíjí. Kon-
cert pro Jeníkov byl v Mistříně už v pořa-
dí třetí a naše scholička v tomto misijním 
úsilí nezůstala sama. Přizvala si scholu 
z Milotic pod vedením Kateřiny Lungové 
a sbor při ZUŠ Dubňany Angeli Cantanti 
(Zpívající andělé), který vede Klára Strýč-
ková. V  průběhu večera vystoupili i  milí 
hosté: P.  Pavel Zahradníček z  Dubňan, 
který přiblížil, jak adopce farnosti Jeníkov 
probíhala, misionářka Dana Tichá poho-
vořila o aktuálním dění v Jeníkově a místní 
farář P. Bedřich Horák se ve svém vstupu 
zamyslel nad tím, jak má křesťan naplnit 
své misijní poslání v dnešním světě. Velmi 
silným zážitkem bylo společné vystoupení 
všech tří pěveckých souborů při závěreč-
ných písních Korunovaná hvězdami a Po-
šli mně, půjdu já. Doprovázel je speciálně 
vytvořený „misijní“ orchestr.

Všichni si zaslouží velké poděková-
ní: vedoucí všech sborů za nácvik, jejich 
členky za nasazení, upřímnost a srdce na 
dlani, členové orchestru za jejich obě-
tavost, milí hosté za jejich svědectví, ze-
jména však všichni diváci, kteří svůj čas 
věnovali prospěšné věci  – obnově místa, 
které bylo tak krutě poznamenáno zlobou 
20. století a  které i  díky nim může opět 
povstat k životu.  Vladimíra Křížková

Mistřín

Soutěž Bible a my
ní, kulturní, mravní i  duchovní, a  tímto 
způsobem upozornit na její aktuálnost 
i  v  dnešní době. Soutěž je dobrovolná 
a  otevřená křesťanům různých vyzná-
ní, lidem jiných vyznání i  bez vyznání.  
Od začátku trvání jí prošlo přes 80 tisíc 
soutěžících. Při její pří-
pravě organizátoři spo-
lupracují s  odborníky 
na Bibli z České biblické 
společnosti a  Cyrilo-
metodějské teologické 
fakulty v  Olomouci. 
Soutěž je již podvanác-
té zařazena do přehledu 
soutěží a přehlídek zve-
řejněných ve Věstníku 
MŠMT mezi soutěže 
kategorie C.

Je výborné, že se 
díky této soutěži mohou 
děti hlouběji seznámit s biblickými příbě-
hy nebo postavami. Do mnohých škol při-
cházejí kněží nebo katecheté, aby dětem 
o  Bibli povídali, a  pak soutěžní kvíz na-
bídnou žákům. Měla jsem letos možnost 
takto navštívit dvě třídy základních škol 
a velmi mě potěšil zájem, s jakým děti vy-
právění sledovaly. Chtěla bych povzbudit 
každého, kdo by byl ochotný do školy jít, 

aby se nebál domluvit s vedením školy ve 
své vesnici nebo městě, a přišel dětem ale-
spoň trochu Bibli představit. Centrum pro 
školy připravuje i kurz pro lektory s téma-
tem Bible a ten je možný využít jako vstup 
do školy kdykoliv během roku.

Jsem velmi vděčná všem organizáto-
rům, kteří jako dobrovolníci celou soutěž 
připravují, okresním koordinátorům, kte-
ří se starají o okresní kola i všem kněžím, 
katechetům, učitelům nebo i  rodičům, 
kteří se na soutěži podílejí.

 Mgr. Markéta Matlochová
katechetka z Vlkoše u Přerova
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Ze života našich bohoslovců

Advent v rodině
Pro dobu adventní nabízíme adventní aktivitu (AA+), která má být pomocníkem 

v lepším prožití adventu a Vánoc.
Proč AA+? Adventní aktivita (proto AA) rozšiřuje metodiku ke kartičkám (proto 

+). Advent je vždy příležitost udělat něco navíc, a tak se stát darem pro své okolí (proto 
+ také jako znamení požehnání, oběti a  lásky). AA je také označením pro tužkovou 
baterii, která je na doprovodném plakátu k adventní aktivitě. S blížícími se Vánocemi 
se bude „baterie“ postupně nabíjet.

Během prvních tří týdnů jsou děti zvány:
• k modlitbě za to, aby měl Ježíš své místo ve škole, rodině, farnosti
• ke vděčnosti za ty, kteří jim o Ježíši v životě řekli
• ke konkrétnímu skutku, kterým přinese radost, lásku a pokoj
Poslední kartička má formu dárkového poukazu. Vede k povzbuzení a uvědomění si toho, že tím největším darem je Ježíš, a my ve 

spojení s Ním můžeme být darem pro ostatní. Každý den adventu tak mají děti možnost podílet se na růstu Božího království a svými 
modlitbami i skutky tak proměňovat svět.

Metodiku a soubor ke stažení naleznete: www.katechetiolomouc.cz   Patricie Plášilová

Snímek Pavel Langer / Člověk a víra

Snímek Roman Albrecht / Člověk a víra

V katedrále za sv. Vincentem
V  pondělí 28.  října  2019 se stala olomoucká katedrála 

místem, kam byly převezeny k veřejné úctě ostatky sv. Vin-
cence z Pauly. Stalo se tak v rámci akce, kterou pořádá Misij-
ní společnost sv. Vincence de Paul, během které putuje relik-
viář se srdcem světce po České republice. Modlitba růžence, 
mše svatá, přednáška „Sv.  Vincenc  – reformátor láskou“, 
povídání o zázračné mariánské medailce – to byl v krátkosti 
program tohoto pondělí. V tento den jsme se účastnili úcty 
k  tomuto obdivuhodnému světci i my, bohoslovci Arcibis-
kupského kněžského semináře v Olomouci. Jistě bylo vhod-
né, abychom se setkali s tímto svatým, který stál u zrodu mo-
derní evropské charity a péče o chudé. Vždyť i my budeme, 
dá -li Pán, jednou vysláni k těm, kteří jsou chudí na těle nebo 
na duši. Na závěr mše svaté, kterou sloužil otec biskup Josef 
Nuzík, jsme slyšeli povzbuzení, které může každý vztáhnout 
ke svému životu: Jít tichým a jednoduchým způsobem života 
jako sv. Vincenc z Pauly.   Josef Janoušek

bohoslovec 3. ročníku

Hurá do Říma
Velmi významnou událostí v  měsíci listopadu byla  

Národní pouť do Říma k  výročí svatořečení Anežky Čes-
ké. Na tuto pouť jsme se vydali autobusem společně s bo-
hoslovci z Prahy a  s Teologickým konviktem v Olomouci.  
Ve Věčném městě jsme se účastnili celého oficiálního pro-
gramu pouti. Nezapomenutelným zážitkem pro nás byla 
možnost ministrovat při slavnostní zahajovací mši svaté 
v  papežské bazilice Santa Maria Maggiore. Velmi mě po-
vzbudila hojná účast poutníků, dokonce i pamětníků zázra-
ku, který se stal před 30 lety.

Já osobně jsem se na tuto pouť těšil z toho důvodu, že 
jsem měl možnost znovu navštívit místa, která jsem poznal 
během svého ročního studia na Lateránské univerzitě.

Během týdne jsme měli možnost se setkat s našimi spo-
lubratry seminaristy, kteří studují v české koleji Nepomuce-
num. Spolu s nimi jsme slavili mši svatou v bazilice sv. Pavla 
za hradbami, ve které jsme poprosili za vytrvalost v našem 
povolání u hrobu apoštola národů.  Filip Hochman

bohoslovec 5. ročníku
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PROSINEC 2019 – LEDEN 2020

Uzavřeno k 5. 12. 2019
Změna programu vyhrazena

1. 1. středa
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Matky Boží Panny 

Marie • arcibiskup Jan Graubner
2. 1. čtvrtek
 17.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

mše svatá  s  udělením služeb bohoslovcům • arcibiskup 
Jan Graubner

6. 1. pondělí
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zjevení Páně  

• arcibiskup Jan Graubner
7. 1. úterý
 Praha – Stálá rada České biskupské konference • arcibiskup 

Jan Graubner
16. 1. čtvrtek
 9.00 hod. • Rychnov nad Moravou – mše svatá a kněžská 

konference děkanátu Svitavy • arcibiskup Jan Graubner
18. 1. sobota
 9.30 hod. • Zlín – Sv. Filip a Jakub – mše svatá k 100. výro-

čí narození Chiary Ľubichové • arcibiskup Jan Graubner  
a biskup Antonín Basler

19. 1. neděle
 10.00 hod. • Velehrad – mše svatá za jednotu křesťanů  

• biskup Antonín Basler
20. 1. pondělí až 22. 1. středa
 Praha – Plenární zasedání České biskupské konference  

• arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler a bis-
kup Josef Nuzík

31. 1. pátek
 18.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

mše svatá s nešporami • arcibiskup Jan Graubner

6. 12. pátek
 11.00 hod. • Praha – katedrála – mše svatá pro hnutí „Na 

vlastních nohou“ • biskup Antonín Basler
6. 12. pátek až 8. 12. neděle
 Svatý Hostýn – duchovní obnova pro členy Matice svato-

hostýnské • arcibiskup Jan Graubner
7. 12. sobota
 9.00 hod. • Ústí nad Orlicí – Aggiornamento • biskup  

Antonín Basler
 11.30 hod. • Soběchleby – mše svatá  k  50. výročí úmrtí  

biskupa Stanislava Zely • biskup Josef Nuzík
8. 12. neděle
 Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá v rámci poutě pro 

děti, které odešly příliš brzy • biskup Josef Nuzík
9. 12. pondělí
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Neposkvrněného 

Početí Panny Marie • biskup Antonín Basler
 18.00 hod. • Kyjov – žehnání zrestaurované gotické  

Madony • biskup Josef Nuzík
11. 12. středa
 8.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

duchovní obnova pro kurii • arcibiskup Jan Graubner
12. 12. čtvrtek
 10.00 hod. • Zlín  – Sv.  Filip a  Jakub – děkovná mše sva-

tá pro ovdovělé • arcibiskup Jan Graubner
14. 12. sobota
 11.00 hod. • Fryšták – mše svatá  k  150. výročí narození 

P. Ignáce Stuchlého • arcibiskup Jan Graubner
22. 12. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a předání betlém-

ského světla • arcibiskup Jan Graubner
24. 12. úterý
 15.00 hod. • Olomouc – Sv. Kateřina – vánoční mše sva-

tá pro děti • biskup Antonín Basler
 21.00 hod. • Olomouc – dóm – půlnoční mše svatá • arci-

biskup Jan Graubner
 24.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – půlnoční mše 

svatá • biskup Josef Nuzík
25. 12. středa
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Narození Páně • 

arcibiskup Jan Graubner
28. 12. sobota
 10.00 hod. • Hranice – mše svatá  a  žehnání tříkrálovým 

koledníkům • biskup Josef Nuzík
29. 12. neděle
 8.30 hod. • Luhačovice – mše svatá  ke cti Svaté Rodiny  

• biskup Antonín Basler
 10.15 hod. • Luhačovice – mše svatá  ke cti Svaté Rodiny  

• biskup Antonín Basler
31. 12. úterý
 23.45 hod. • Svatý Hostýn – Te Deum a svátostné požehná-

ní • biskup Josef Nuzík
 24.00 hod. • Svatý Hostýn – pontifikální mše svatá na za-

hájení nového roku • biskup Josef Nuzík


