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Jubilejní Rok sv. Jana Sarkandera v olomoucké arcidiecézi
Hned tři výročí spojená s mučedníkem sv. Janem Sarkanderem si v letošním roce připomenou  
věřící olomoucké arcidiecéze: v úterý 17. března uplyne 400 let od jeho mučednické smrti,  
ve středu 6. května 160 let od blahořečení a ve čtvrtek 21. května pak 25 let od jeho svatořečení. 
Na 18. květen zároveň připadá i sté výročí narození papeže sv. Jana Pavla II., který Jana  
Sarkandera v Olomouci kanonizoval.
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Životní osudy kněze a mučedníka Jana 
Sarkandera shrnuje olomoucký pomocný 
biskup Mons. Antonín Basler: „Narodil se 
roku 1576 v polském Skočově. V roce 1609 
byl v Brně vysvěcen na kněze a postupně 
prošel několik farností: Opavu, Charváty 
u Olomouce, Uničov, Zdounky, Boskovice 
a nakonec Holešov. Je to doba třicetileté 
války a sporů mezi katolíky a protestanty. 
Svatý Jan po návratu z pouti k Panně Ma-
rii Čenstochovské upadl do podezření, že 
to byl on, kdo na Moravu pozval polská 
vojska pustošící především panství evan-
gelických šlechticů, nebo že o  tom ales-
poň věděl, neboť byl zpovědníkem mo-
ravského zemského hejtmana Lobkovice. 

Právě Holešov byl Janovou zásluhou před 
vydrancováním zachráněn. Ačkoli se mu 
podařilo včas uprchnout a  skrývat se na 
tovačovském zámku, byl nakonec v lesích 
u Troubek zajat. Na následky trojího mu-
čení tento věrný a nevinný kněz 17. břez-
na 1620 v Olomouci zemřel.

Svatý Jan Sarkander zůstane pro 
všechny generace vynikajícím svědkem 
síly víry, pravdy a  věrnosti, mučedníkem 
zpovědního tajemství a  pro naše země 
také vzácným přímluvcem.“

Jubilejní Rok sv. Jana Sarkandera  
v olomoucké arcidiecézi

Hned tři výročí spojená s mučedníkem sv. Janem Sarkanderem si v le-
tošním roce připomenou věřící olomoucké arcidiecéze: v úterý 17. břez-
na uplyne 400 let od jeho mučednické smrti, ve středu 6. května 160 let 
od blahořečení a ve čtvrtek 21. května pak 25 let od jeho svatořečení.  
Na 18. květen zároveň připadá i sté výročí narození papeže sv. Jana  
Pavla II., který Jana Sarkandera v Olomouci kanonizoval.
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Zahájení jubilejního roku
Jubilejní rok jednoho z patronů olo-

moucké arcidiecéze zahájí slavnostní 
koncert konaný pod záštitou arcibiskupa 
Jana Graubnera v pondělí 27. ledna v arci-
biskupském paláci. Od 18.00 při něm vy-
stoupí Trio Martinů se skladbami „Klavír-
ní trio D dur op. 70/1“ L. van Beethovena 
a „Klavírní trio g moll op. 15“ B. Smetany. 
Jeho součástí je také uvedení nového kla-
víru Petrof do koncertního života, hudeb-
ní nástroj požehná biskup Antonín Basler. 
Výtěžek z benefičního koncertu s dobro-
volným vstupným bude věnován na obno-
vu válkou zničených příbytků pro křesťa-
ny v  iráckém městě Karakoš, na které se 
arcibiskupství podílí. O necelé dva měsíce 
později – v předvečer samotného výročí, 
tedy 16. března – se v arcibiskupském pa-
láci uskuteční další akce spojená s oslava-
mi. Bude zde totiž představena publikace 
historika Karla Kavičky a  dalších autorů 
věnovaná právě Janu Sarkandrovi.

Hlavními místy oslav jubilea ovšem 
po celý rok budou především dva sakrál-
ní prostory: jednak katedrála sv. Václava, 
kam bylo v  souvislosti se Sarkanderovou 
beatifikací roku 1860 přeneseno jeho tělo, 
a  také jemu zasvěcená kaple v  blízkosti 
svatomichalského kostela. Budova stojící 
přímo na místě bývalé městské věznice, 
kde byl Jan Sarkander 17.  března  1620 
umučen, přitom loni v  rámci příprav na 
jubileum prošla celkovou rekonstrukcí.

„Mimo jiné se čistil mramor a omítky, 
restaurováním prošel svatostánek a  pro-
běhlo také ladění varhan,“ shrnul P. Anto-
nín Štefek, farář farnosti sv. Michala, pod 
kterou kaple spadá. Po celý letošní rok 
podle něho farnost pořádat v  kapli vždy 
17. v měsíci bohoslužby k sv. Janovi. „Ved-
le toho se už teď hlásí učitelé, kteří k nám 
chtějí přivést na prohlídku školáky, a také 
se plánuje, že návštěva kaple bude součás-
tí každé z děkanátních poutí do katedrály,“ 
vyjmenovává P. Štefek.

I v Holešově vzpomenou  
na svého bývalého faráře
Letošní rok si připomene také Hole-

šov 400. výročí umučení tamního faráře 

Jana Sarkandera. Do letošních oslav se 
zapojí město, muzeum i Římskokatolická  
církev.

„Město připravuje otevření Pamětní 
síně svatého Jana Sarkandera,“ uvedla loni 
v  létě mluvčí holešovské radnice Hana 
Helsnerová.

Výročí sv. Jana Sarkandera si 
lidé připomínají bohoslužbami 

v místě jeho umučení
Na místě jeho mučednické smrti, 

v  jemu zasvěcené kapli na olomouckém 
Hradě, se proto od ledna až do prosin-
ce vždy 17. měsíci scházejí věřící ke mši  
svaté.

„Svatý Jan byl knězem olomoucké 
diecéze a zemřel v městské věznici v Olo-
mouci na následky krutého mučení útrp-
ným právem 17. března 1620. Věznice 
byla později přebudována v kapli svatých 
mučedníků a dnešní novobarokní podobu 
získala na počátku 20. století.

Proto budou v  tomto jubilejním roce 
2020 vždy 17. den v  měsíci od ledna do 
prosince bohoslužby přemístěny z kostela 
sv.  Michala do kaple sv.  Jana Sarkande-
ra,“ říká P.  Antonín Štefek, farář farnos-
ti sv.  Michala, pod kterou kaple spadá.  

Dřevoryt světce od Michaela Floriana

Kaple sv. Jana Sarkandera v Olomouci – 
plastika světce v nice závěru kaple
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11. 2. – Světový den nemocných – slaví se od roku 1993 z podnětu papeže Jana Pav-
la II.

14. 2. 1990 jmenoval papež Jan Pavel II. pět nových sídelních biskupů do dosud ne-
obsazených diecézí v bývalém Československu; po desetiletích bylo obsazeno 
všech 13 československých diecézí (30 let)  (jpa)
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Na titulní straně: Svatý Jan Sarkander, 
obraz ze svatořečení v roce 1995  
od Milivoje Husáka

Příležitost ke svátosti smíření podle něho bude v kostele sv. Michala vždy 45 minut pře-
de mší svatou a potrvá půl hodiny.

Přehled bohoslužeb v kapli sv. Jana Sarkandera v Olomouci v roce 2020
 pátek 17. ledna 16.00 hod.
 pondělí 17. února 16.00 hod.
 úterý 17. března 15.00 hod.
 pátek 17. dubna 16.00 hod.
 neděle 17. května 15.00 hod.
 středa 17. června 16.00 hod.
 pátek 17. července 16.00 hod.
 pondělí 17. srpna 16.00 hod.
 čtvrtek 17. září 16.00 hod.
 sobota 17. října 9.00 hod.
 úterý 17. listopadu 16.00 hod.
 čtvrtek 17. prosince 16.00 hod.
Kromě těchto bohoslužeb je v  kapli sv.  Jana každou neděli mše svatá v  15 hod. 

a v úterý 17. března od 17 hod. – v den 400. výročí mučednické smrti sv. Jana Sarkande-
ra – bude mši svatou v kapli sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Opravená kaple sv. Jana Sarkandera
Na Jana Sarkandera, velmi oblíbeného nejen na Moravě, ale také ve Slezsku a Polsku, 

si již koncem prosince vzpomněl sám arcibiskup Jan Graubner, který celebroval mši 
v opravených prostorách kaple zasvěcené právě Janu Sarkanderovi v Olomouci.

Kaple prošla značnou rekonstrukcí a svého slavnostního otevření se dočkala příhod-
ně jen pár měsíců před kulatým výročím smrti sv. Jana Sarkandera. Mši svatou provázel 
zpěv svatomichalské schóly za doprovodu varhan nebo kytary. 

 Jiří Gračka, Josef Pala

lISt Z kaleNdáře
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Opravený interiér kaple sv. Jana Sarkandera v Olomouci
Snímek Pavel Langer / Člověk a víra
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aktualIty
Pastorační kalendář arcidiecéze v roce 2020

Porada děkanů – čtvrtek 9. 1. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Setkání řeholníků a řeholnic – sobota 1. 2. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
Setkání kněží, kteří konají přípravu na biřmování – čtvrtek 6. 2. – 10 hod. – Arci- 

biskupství Olomouc
Pastorační rada – čtvrtek 20. 2. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Arcidiecézní setkání katechetů – pátek 21. 2. až neděle 23. 2. – Velehrad
Kněžská rada a sbor konzultorů – čtvrtek 27. 2. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – sobota 29. 2. – 10 hod. – Olomouc –  

katedrála
Setkání kněží a jáhnů moravské provincie – pondělí 9. 3. až středa 11. 3. – Velehrad
Porada děkanů – čtvrtek 12. 3. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Kněžský den – úterý 24. 3. – 9.30 hod. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
Duchovní obnova katechetů – pátek 27. 3. až neděle 29. 3. – Velehrad
Duchovní obnova pro zaměstnance kurie – středa 1. 4. – Arcibiskupský kněžský se-

minář Olomouc
Ekonomická rada olomoucké arcidiecéze – čtvrtek 2. 4. – 14 hod. – Arcibiskupství 

Olomouc
Děkanátní setkání mládeže před Květnou nedělí – sobota 4. 4.
Národní setkání kaplanů pro mládež – úterý 21. 4. až středa 22. 4. – Špindlerův Mlýn
Městská pouť k sv. Janu Sarkanderovi – středa 6. 5. – 18 hod. – Olomouc – katedrála
Arcidiecézní pouť k  sv.  Janu Sarkanderovi  – sobota 9.  5. – 10 hod.  – Olomouc  –  

katedrála
Porada děkanů – neděle 10. 5. až úterý 12. 5. – Svatý Hostýn
Svátost biřmování – neděle 31. 5. – 10 hod. – Olomouc – katedrála
Setkání kněží jubilantů – čtvrtek 4. 6. – 10 hod. – Olomouc – katedrála
Noc kostelů – pátek 5. 6.
Pouť kněží za vlastní posvěcení – úterý 16. 6. – 9 hod. – Svatý Hostýn
Ekonomická rada – čtvrtek 25. 6. – 14 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Kněžské svěcení – sobota 27. 6. – 9.30 hod. – Olomouc – katedrála
Slavnost Výročí posvěcení katedrály – úterý 30. 6.
Národní pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi – neděle 5. 7. – Velehrad
Jáhenské svěcení – sobota 11. 7. – 9.30 hod. – Olomouc – katedrála
Arcidiecézní pouť rodin – sobota 29. 8. – Svatý Hostýn
Porada děkanů – čtvrtek 10. 9. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Eucharistický kongres – neděle 13. 9. až neděle 20. 9. – Budapešť
Ekonomická rada – čtvrtek 24. 9. – 14 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Pouť k sv. Václavovi, hlavnímu patronu olomoucké arcidiecéze – pondělí 28. 9. –  

10 hod. – Olomouc – katedrála
Diecézní setkání farních rad – sobota 3. 10. – Přerov
Kněžský den – úterý 6. 10. – 9.30 hod. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
Kněžská rada a  sbor konzultorů  – čtvrtek 15.  10. – 9.30 hod.  – Arcibiskupství  

Olomouc
Pastorační rada – čtvrtek 22. 10. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Porada děkanů – neděle 8. 11. až úterý 10. 11. – Svatý Hostýn
Diecézní fórum mládeže – pátek 20. 11. až sobota 21. 11. – Arcibiskupské gymnázium 

Kroměříž
Ekonomická rada – čtvrtek 26. 11. – 14 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Duchovní obnova pro zaměstnance kurie  – středa 9.  12. – Arcibiskupský kněžský 

seminář Olomouc

oLdIn • 1 – 2 / 2020 ZpRavodaJství

Výzva k přihláškám  
do semináře

Drazí bratři a sestry,
v  naší arcidiecézi se už léta pravidel-

ně modlíme za kněžská povolání při dě-
kanátních poutích a věřím, že se za kně-
ze a za nová povolání modlíte i ve vašich 
farnostech a  rodinách. Upřímně děkuji 
všem, kteří se do těchto poutí a modliteb 
zapojují. Děkuji všem, kteří kněžím po-
máhají.

Děkuji rodinám, kde velkoryse přijí-
mají všechny děti, kde se kladou základy 
víry a  kde se rozvíjejí mladé osobnosti 
schopné žít pro druhé a jít za velkými ide-
ály, kde se učí lásce, která nehledá sebe a je 
věrná i za cenu oběti. To jsou první před-
poklady, že naše farnosti budou i  v  další 
generaci živé a budou mít dobré kněze.

Zvláště chci oslovit vás, mladí muži, 
kteří už máte maturitu nebo se na ni le-
tos připravujete, a  už vás někdy napadla 
myšlenka na kněžství, nebo máte touhu 
žít pro druhé, prohlubovat své přátelství 
s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. 
Promluvte si s knězem o své životní cestě 
a  hledejte spolu s  ním, jestli Bůh nevolá 
také vás ke kněžství. Pokud byste viděli, že 
to může být vaše cesta, můžete u něho zís-
kat bližší informace o přihláškách. Také je 
možné navštívit Arcibiskupský kněžský 
seminář v Olomouci, kde se konají setkání 
pro ty, kteří o kněžském povolání uvažují. 
Přihlášky je třeba odevzdat na arcibiskup-
ství do konce března.

S  přáním radosti z  Kristova přátel-
ství každého z vás zdraví a všem ze srdce 
žehná  arcibiskup Jan

Přehled poutí děkanátů  
za obnovu rodin a kněžská 

povolání v roce 2020

OLOMOUC
 21. března – Svitavy a Konice
 28. března – Olomouc a Přerov
 18. dubna – Kyjov a Veselí nad Moravou
 25. dubna – Zábřeh a Šumperk 
 16. května – Vsetín 
 23. května – Uherské Hradiště
 6. června – Zlín a Vizovice
 13. června – Šternberk a Hranice
 12. září – Uherský Brod
 10. října – Kroměříž a Holešov
 17. října – Valašské Klobouky
 24. října – Vyškov a Prostějov

ZAŠOVÁ
 3. října – Valašské Meziříčí
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Zemřel premonstrátský kněz 
P. Bernard Slaboch

Po dlouhé těžké nemoci zemřel ve 
věku 48  let ve Fakultní nemocnici 
v Olomouci 7. ledna 2020 P. Mgr. Ber-
nard Petr Slaboch, OPraem., farář na 
Svatém kopečku u Olomouce.

Zesnulý kněz pocházel z Prahy, kde se 
narodil 20.  března  1971. Koncem dospí-
vání prožil vnitřní konverzi. V  září  1994 
vstoupil do noviciátu strahovského kláš-
tera v Praze, kde také složil slavné řeholní 
sliby (1. 5. 1999) a rovněž zde přijal i kněž-
ské svěcení (29. 6. 2000).

Po vysvěcení nastoupil jako kaplan 
v  Jihlavě. O  dva roky později přešel do 
Doksan a spravoval odtud sousední Bro-
zany a Dolánky. K 1. 8. 2005 odešel jako 
kaplan na poutní místo Svatý Kopeček 
u  Olomouce, jemuž zasvětil celý zbytek 
života. O  čtyři roky později (1.  3.  2009) 
přebírá jako administrátor vedení farnos-
ti, od 1.  12.  2010 je zde farářem, a  to až 
do své hospitalizace v  červnu 2019, kdy 
je na jeho místo jmenován administrátor 
farnosti. Těžce nemocný kněz však ve far-
nosti stále dle zdravotních možností vy-
pomáhá. Zvláštním způsobem je na něm 
vidět srdce otevřené pro jednotlivce, kteří 
přicházejí se svými zraněními a křehkos-
tí a které přijímá do svého srdce a nosí je 
v něm. Pro Ježíše Krista, jehož knězem se 
stal, plane a  o  vztah k  němu bojuje přes 
všechny zdravotní komplikace až do kon-
ce svého života.

Poslední rozloučení se zesnulým 
P. Bernardem Slabochem se konalo v ne-
děli 12.  ledna  2020 v  poutní bazilice na 
Svatém Kopečku u  Olomouce. Pohřební 
obřady zde vykonal olomoucký arcibis-
kup Jan Graubner spolu s emeritním po-
mocným biskupem olomouckým Josefem 
Hrdličkou. O  dva dny později proběhlo 
poslední rozloučení v  opatské bazilice 
v Praze na Strahově. Pak bylo tělo zesnu-
lého uloženo na hřbitově v  Úhonicích 
u Kladna, kde prožil své dětství.

 Josef Pala

Ve Fryštáku slavili „českého dona Boska“
Prvního českého salesiána P.  Ignáce Stuchlého, od jehož narození v  sobotu 
14. prosince uplynulo 150 let, si lidé připomněli ve Fryštáku při mši svaté, jejímž 
hlavním celebrantem byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

V promluvě upozornil salesiánský kněz P. Zdeněk Jančařík na dva probíhající beati-
fikační procesy českých salesiánů – P. Stuchlého a kardinála Trochtu.

„Působí trochu jako dva psi: starý věrný pes Stuchlý a  mladý dobrman Trochta. 
Stuchlý sem do Fryštáku přišel ve svých 58 letech, v době, kdy i dnes mnozí přemýšlejí 
o důchodu. Zachoval si nenápadnost a skromnost, na fotkách ale vidíme také šelmovský 
pohled ‚chlapce‘, který to s kluky i ve svých šedesáti nebo sedmdesáti stále umí a za-

chovává si humor. Trochta naopak 
byl na očích, uměl to s aristokra-
ty a horní vrstvou, takže se dostal 
do hledáčku nuncia a  roku 1947 
se stal biskupem. Jeho život se dá 
charakterizovat slovy ‚tíha oběti‘ – 
vzal na sebe téměř nesnesitelné 
břemeno, diplomatickou službu 
v  rámci biskupské konference na 
počátku komunistického režimu. 
Předtím trpěl v  nacistickém kon-
centráku a nakonec ho umlátili es-
tébáci,“ shrnul kazatel.

V závěru svého kázání pak do-
dal: „Když nyní dokončujeme prv-

ní fázi procesu blahořečení Ignáce Stuchlého, přejeme si, aby se úcta k němu přenesla 
mezi Boží lid, aby lidé pochopili, jaký to byl člověk: patron nás kněží padesátníků, kteří 
se zatím nechystáme do důchodu, ale k pastorační ofenzivě, protože toho můžeme ještě 
hodně udělat.“

Bohoslužbu svým zpěvem doprovodila také kapela, která zde vůbec poprvé veřejně 
při liturgii představila píseň složenou o Stuchlém. Po mši svaté následovalo pohoštění 
v Domě Ignáce Stuchlého, kde si lidé mohli prohlédnout i výstavu o jeho životě, a odpo-
ledne byla v místním kinosále představena kniha „Český Don Bosco“. Uvedl ji autor Petr 
Zelinka a spoluautoři Pavel Čáp a Zdeněk Jančařík. Vladimír Kopřiva pak přinesl osobní 
dopisy P. Stuchlého, nedávno objevené v jedné pozůstalosti.  (ado)

Poděkování za tříkrálovou sbírku
Milí koledníci Tříkrálové sbírky,
děkujeme vám za to, že jste i letos vyšli koledovat v 5 814 skupinkách a přinesli jste 

tak mnoha lidem radost. Někteří se s vámi radovali z narození Pána Ježíše, jiné potěšil 
váš zpěv a úsměv a všem jste dali příležitost udělat něco dobrého pro druhé, přispět na 
pomoc potřebným lidem. Peníze, které jste vybrali, sice ještě nejsou všechny spočítané 
(www.trikralovasbirka.cz/vysledky), ale zkuste vy spočítat, s kolika lidmi jste se při ko-
ledování setkali. Kolik bylo těch, kteří se díky vám stali o něco lepšími, protože dokázali 
přispět na pomoc potřebným? Kolik jich asi bylo v celé republice, ve které letos koledo-
valo 24 916 skupinek?

Děkujeme vám, vašim rodičům, vedoucím skupinek, koordinátorům, kněžím, všem, 
kdo jste se do Tříkrálové sbírky zapojili.   P. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

   Václav Keprt, ředitel ACHO

Noc kostelů 2020
koná se v pátek 5. června; termín přihlašování na webu: www.nockostelu.cz 
– od 1. 2. do 5. 6. 2020. Přihlášení je možné pouze elektronickou přihláškou.  
Po přihlášení vám přijdou na vaši udanou e-mailovou adresu přístupová data  
k administraci stránek vašeho kostela na webu www.nockostelu.cz, i když do-
stanete třeba stejná přístupová data jako loni, bez nového přihlášení to loňskými 
nepůjde otevřít. 

Možnost objednávat na webu plakáty a propagační předměty: od 1. 2. do 27. 3.; dne 
27. 3. se elektronický formulář automaticky uzavírá a nebude možné už materiály objed-
nat. Objednané materiály budou k odběru jako vždy začátkem května na arcibiskupství.

Bližší informace: www.nockostelu.cz, e-mail: nagl.lubomir@ado.cz, tel. 587 405 403, 
605 274 911   Luboš Nágl

Snímek František Ingr / Člověk a víra
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udělení kandidatury a akolytátu
Na začátku nového občanského roku  – ve čtvrtek 2.  led-

na 2020 se v našem kněžském semináři konala opět malá slav-
nost. Při mši svaté udělil olomoucký arcibiskup Jan Graubner 
bohoslovci Josefovi Biernátovi akolytát a  Františkovi Šarymu 
kandidaturu. Kandidatura je potvrzení rozhodnutí přistoupit 
k jáhenskému a později ke kněžskému svěcení. Jsou to v přirov-
nání s běžným životem jakési zásnuby s církví.

„Pro mě osobně je to obrovská radost, protože se posouvám 
blíž na cestě ke svěcení, ale uvědomuji si zároveň obrovskou od-
povědnost. Odpovědnost za svůj život a  závazek, který tímto 
dávám.“ Otec arcibiskup v homilii povzbudil všechny bohoslov-
ce k  hlubšímu vztahu s  Hospodinem a  jeho myšlenky se nesly 
i v oblasti kněžství a všech služeb, které bohoslovci během for-
mace přijímají. Na konci mše svaté řekl otec arcibiskup myšlen-
ku, která ve mně zarezonovala asi nejvíc: „Ticho je plné Tebe.“ 
Tato slova mají hluboký význam obzvlášť v čase, který věnujeme 
modlitbě a rozjímání. Po mši svaté se konala společná slavnostní 
večeře a možnost si popovídat neformálně s otcem arcibiskupem 
a představenými všech našich seminářů, kteří se slavnosti také 
zúčastnili.   František Šary

bohoslovec olomoucké arcidiecéze

oLdIn • 1 – 2 / 2020 KněžsKý seminář

ZPRáVy Z kNěžSkéHO SeMINáře

Snímek Lukáš Gelnar

Salesiáni mají nového provinciála
V pátek 10. ledna 2020 jmenoval hlavní představený salesiánů angel Fernandez artime novým 
provinciálem české salesiánské provincie P. Martina Hobzu, SdB, který ve funkci vystřídá P. Pet-
ra Vaculíka, jenž stojí v čele provincie od roku 2010.

P. Martin Hobza (1970) pochází z Třebíče. V 18 letech vstoupil do kněžského semináře v Litoměři-
cích, kde se seznámil se salesiány. V roce 1991 zahájil noviciát, který prožíval Hodoňovicích u Frýdku 
Místku. Po roce složil své prvními řeholní sliby. V následujících letech pokračoval ve formaci v salesián-
ské oratoři ve farnosti Santa Maria della Speranza v Římě, kde také složil věčné sliby. Studoval salesián-
skou spiritualitu na papežské salesiánské univerzitě v Římě. Po návratu z Itálie působil jako ředitel stře-
diska v Brně -Žabovřeskách a později v Českých Budějovicích, kde měl na starosti salesiánské studenty. 
Poté přešel do Prahy-Kobylis, kde byl nejprve ředitelem tamní salesiánské komunity a v současnosti zde 
působí jako farář.

P. Hobza je v pořadí 10. provinciálem v historii české salesiánské provincie a zároveň prvním provin-
ciálem, který absolvoval salesiánskou formaci již po revoluci v roce 1989.  Vít Němec

(podle www.sdb.cz)

Svátek křtu Páně s otcem biskupem
Na svátek Křtu Páně nás svou přítomností povzbudil emerit-

ní pomocný biskup Josef Hrdlička. Sloužil pro bohoslovce a stu-
denty Teologického konviktu mši svatou. Dovolím si připome-
nout pár myšlenek z jeho homilie.

V  úvodu kázání zavzpomínal na bohoslovecké časy, kdy se 
na vycházce modlili růženec a na svátek Křtu Páně rozjímali nad 
křtem Krista, při pohledu na tehdy ještě zamrzlou řekou Mora-
vou. Pán přijal křest, aby se „namočil“ do svého údělu, aby byl 
s námi v našich hříších. I pro nás to znamená přijímat tento úděl, 
pokud chceme přijmout Krista. Tedy „namočit se“ spolu s Kris-
tem do údělu života pro druhé. Být pro ně ve světě dnešní doby. 
Ve světě, který tápe a je plný konzumismu.

Závěr kázání byl zvlášť povzbuzující. Otec biskup při pohle-
du na nás připomněl, že v semináři je menší kvantita, ale Pán si 
může vybírat větší kvalitu. Také řekl, ať nezapomínáme na to, že 
jsme stále pod dohledem Boží milosti. K tomu bych mohl jen do-
dat: „Kéž by Pán našel v našich řadách opravdu muže, kteří horlí 
pro službu právě jemu a bližním!“

I  vám tímto přejeme, otče biskupe, do nového roku a  také 
k  Vašim narozeninám, Boží požehnání, ochranu Panny Marie, 
a ať jste stále pro nás vzorem na společné cestě!

	 	  Lukáš Janoušek
  bohoslovec 1. ročníku
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Snímek Tomáš Vodehnal



Jak udržuje farnost kontakt s těmi,  
kdo přijali svátost manželství, nebo křtili děti?

oLdIn • 1 – 2 / 2020živá farnost

INSPIRace Z FaRNOStí dO FaRNOStí

Po tom, co jsem v minulém roce odpovídal na dotazy z  farních rad.  
Položil jsem farním radám několik otázek já. Někteří neodpověděli, ně-
kteří jen formálně či naříkavým tónem, jakoby se nic nedařilo, ale potěši-
lo mě, že mnozí se nad položenými otázkami vážně zamýšleli a skutečně 
pracovali společně. toho si nejvíc vážím a za snahu společně hledat, jak 
by to v dnešních podmínkách šlo, moc děkuji. Vedle myšlenek a progra-
mů známých, se objevily i věci téměř nové, které by mohly jiné inspirovat. 
Proto jsem pro vás aspoň některé vybral bez systematického zpracová-
ní. každá farnost může najít něco pro vlastní inspiraci, protože některé 
zkušenosti jsou z velkých farností, ale jiné z venkova ba i z pohraničí, 
kde jsou jen maličká společenství. dnes se zastavíme jen u první otázky. 
Ostatní budou v dalších číslech.

• Celý život v církvi je o vzorech, příkla-
dech, svědectvích a snaze učit se myslet 
i na toho druhého. Je nutné dělat první 
krok, oslovit nově příchozí a snažit se je 
vtáhnout do diskuzí a  později i  zapojit 
do společných akcí. I když je to náročné 
a často neúspěšné, snažíme se a někteří 
i vědí jak na to. Snažíme se o přátelský 
kontakt při běžných setkáních v obcho-
dě, na ulici…

• Podobně, jako na svátek Svaté rodiny 
zveme manžele k  obnově manželského 
slibu, na svátek Křtu Páně zveme ro-
diče dětí pokřtěných v  minulém roce.  
Po bohoslužbě žehná kněz každé rodině 
zvlášť. Ty, kteří nechodí pravidelně, zve 
kněz osobně (navštíví). 

• Pro rodiny prvokomunikantů se koná 
setkání na farní zahradě spojené s růz-
nými hrami a  opékáním špekáčků.  
Kněží se věnují rozhovorům s rodiči. 

• Děkanátního setkání dětí, které mělo 
téma Misie, se účastnilo 180 dětí a kate-
chetů. 

• Pro maminky malých dětí je jednou týd-
ně na faře Klub maminek, kam přichá-
zejí i maminky s nepokřtěnými dětmi. 

• Kontakt s rodiči je častý, protože na ka-
ždou aktivitu je třeba několikrát rodiče 
obvolat či obeslat e -maily. 

• Navrhujeme setkání rodičů před křtem 
dítěte také s  manželským párem na 
téma výchovy dítěte. 

• Evangelizačně pojatý farní časopis vydá-
váme 6x ročně a  prostřednictvím dob-
rovolníků – farních kmotrů doručujeme 
nepraktikujícím rodinám. Službu pod-
porujeme modlitbou a osobním přátel-
ským kontaktem. Žadatele o křest dítě-
te či o  svatbu seznamujeme s  „farním 
kmotrem“, který bude mít na starosti 
kontakt s nimi. 

• Návštěvy kněze.
• Zveme pomocí letáčků s  programem 

i přes Facebook, např. na akci Milion rů-
ženců dětí pro svět přišlo mnoho lidí. 

• Při žádosti o  křest si vždy vyžádáme 
e -mailové adresy, na které rodinám 
nově pokřtěných zasíláme pozvánky na 
akce pro ně vhodné (Kluby maminek, 
mše pro rodiče s dětmi, manželské veče-
ry…). 

• Pokřtěné v  minulém roce zveme na dě-
kovnou bohoslužbu na svátek Křtu Páně 
a obnovu křestního slibu na Bílou sobotu. 

• Posíláme blahopřání k výročím. 
• V  rámci Týdne manželství děláme vý-

stavu svatebních fotografií, adorace pro 
manžele s  jejich aktivním zapojením, 
promítáme film o  manželství s  násled-
nou besedou. 

• Farní časopis podporovaný obcemi je 
roznášen do všech domů farnosti, nejen 
věřícím. 

• Příprava snoubenců u  nás vypadá tak, 
že při posledním setkání projde kněz se 
snoubenci celý obřad v kostele a pak na 
faře spolu povečeří z  toho, co připraví 
snoubenci. Vše se dokumentuje na fot-
kách. Po svatbě navštíví kněz novou ro-
dinu, aby jim požehnal byt a společně si 
prohlédli svatební fotky.

• Rodiče dětí, které jdou k prvnímu svaté-
mu přijímání, mají sedm setkání s kně-
zem či pracovníky Centra pro rodinu 
především o výchově dětí.

• Prvokomunikanty každým rokem při 
slavnostním průvodu doprovázejí loňští 
prvokomunikanti.  arcibiskup Jan

Snímek Václav Vlach / Člověk a víra

Snímek Zbyněk Šišpera / Člověk a víra
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Snímek Leoš Hrdlička

Bude VáS ZaJíMat
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Valná hromada Matice velehradské
Zimní pouť – neděle 16. února – v 10 hod. mše svatá v bazilice, 
po ní následuje valná hromada Matice velehradské v  Zimním 
sále Stojanova gymnázia
Více informací: www.maticevelehradska.cz

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

Modrobílý svět
Je název výstavy, která potrvá do 16. února ve Slováckém muzeu 
v Uherském Hradišti. Výtvarnice Antonie Dostálková zde před-
stavuje svou tvorbu z  tradičního modrotisku, mezi nimiž jsou 
betlémské a vánoční výjevy.

Mohelnický betlém je přístupný po celý rok
A to každé úterý od 15 do 17 hod., každý čtvrtek od 10 do 12 hod. 
a každou sobotu od 10 do 12 hod. Návštěvu je třeba předem te-
lefonicky objednat (s týdenním předstihem) na tel. 583 430 915.
Betlém je umístěn ve farním kostele sv. Tomáše Becketa v Mo-
helnici.

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V zimním období (do neděle 19. dubna 2020) jsou slouženy mše 
svaté: ve všední den: 7.15, 9.30
 v sobotu: 7.15 9.30 11.15
 v neděli: 7.15 9.30 11.15 14.45
Každou neděli v 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.

Zajímavá knižní nabídka
Síla rodičovské modlitby (Stormie Omartianová)
Nové zrevidované vydání knihy známé americké autorky ze sé-

rie Síla modlitby tentokrát povzbuzuje 
k vytrvalé a usilovné modlitbě rodiče. 
„Boj o životy našich dětí se odehrává 
na kolenou. Nemodlit se je jako sedět 
a  zpovzdálí se dívat, jak na naše děti 
ve válečném poli dopadají střely ze 
všech stran. Když se však modlíme, 
jsme v bitvě po jejich boku a svolává-
me Boží moc v jejich prospěch.“
Vydalo Nakladatelství Paulínky, Jung-
mannovo nám. 18, 110 00 Praha 1, tel. 
224 818 757
Brož., 231 stran, 235 Kč, 2. vydání

Postní duchovní obnova VIR  
v kněžském semináři

O víkendu 13. až 15. března se jako každý rok uskuteční  
v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci postní du-
chovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let.  
Obnovu povede P. Martin Sekanina, farář farnosti Bzenec. 
Informace a přihlášky: www.knezskyseminar.cz

Studentský Velehrad
Vysokoškolské katolické hnutí ČR zve všechny studenty vyso-
kých škol a mladé pracující lidi na akci Studentský Velehrad, 
která se uskuteční od 7. do 10. května na Velehradě. Ročník 
s motivem „Něco navíc“ v sobě ukrývá dvě základní roviny – 
dávat a dostávat. Cílem Studentského Velehradu 2020 bude 
povzbudit k hledání možností, jak obdarovávat sebe i okolní 
svět. Pro účastníky bude připraveno široké spektrum předná-
šek a workshopů z různých okruhů jako je ochrana životního 
prostředí, větší občanská angažovanost nebo diskuse o vztazích 
– to své si vybere opravdu každý. Návštěvníci se budou moci 
setkat s řadou významných osobností a strávit dohromady pří-
jemné chvíle během koncertů, společného slavení bohoslužeb  
a odpočinku. 
Přihlašování: http://studentskyvelehrad.cz

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)

Únorový Nezbeda a cvrček
V únorovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou první díl komik-
sového příběhu o sv. Bernadettě Soubirousové a mariánských 
zjevení v Lurdech, další pokračování ze zápisníku z cest Old 
Shatterhanda a příběh Ohnivý kůň.
Únorový Cvrček učí malé čtenáře radovat se z drobností, které 
ho obklopují.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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Postní rekolekce pro katechety
Katechety a animátory farních společenství zveme na postní 
rekolekci, která proběhne na Velehradě v prostorách Poutního 
domu Stojanov od 27. do 29. března. Povede ji Mons. Vojtěch 
Šíma, biskupský delegát pro stálou formaci kněží. 
Téma rekolekce: Služba katechety je mou radostí 
Přihlášky: e-mail: velehrad@stojanov.cz 

ceNtRuM PRO katecHeZI

ceNtRuM PRO ŠkOlyceNtRuM PRO ROdINNý žIVOt
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Neděle v rodině
Od loňského adventu je spuštěna nová 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, 
587 405 250, e -mail: matlochova.marketa@ado.cz

Metodický den pro lektory snoubenců
Zveme všechny lektory snoubenců na metodický den, na kterém 
budeme mít možnost se vzdělat ve dvou tematických oblastech: 
umění vhodně prezentovat svou přednášku publiku ať již malé-
mu či velkému a nahlédneme také do oblasti poněkud tajemné 
– do lidského mozku. MUDr. Jitka Krausová se nám z veliké šíře 
tohoto tématu pokusí vytvořit alespoň základní kostru, která 
by nám pomohla v zorientování se v rámci psychických chorob 
a závislostí v kontextu manželství.
Organizační informace: sobota 29. února, 9 až15 hod, budova 
kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc
Součástí programu je oběd, proto je nutné se přihlásit předem.
Bližší informace: Mgr.  Petra Girašková, tel. 720 110 750, 
587 405 250, e -mail: giraskova.petra@ado.cz

Přirozené plánování rodičovství
Kurz symptotermální metody plánování rodičovství pro man-
žele, snoubence a další zájemce. Přednášejí manželé Kolčavovi.
Termín a místo konání: úterý 17. 3. , 31. 3. , 14. 4. a 28. 4. , vždy 
od 17.30 hod. v Olomouci na kurii
Kontaktní osoba: Mgr.  Markéta Matlochová, tel. 720 110 750, 
587 405 250, e -mail: matlochova.marketa@ado.cz

Víkendovka prarodičů s vnoučaty
Společně strávený čas nám nikdo nikdy nevezme. Budeme si 
hrát, vyrábět, zpívat, společně se modlit, vyrazíme na vycházku. 
Akce je rodinného typu, počet míst je omezený. Doporučený věk 
dětí 4 až 12 let.
Termín a místo konání: 27. až 29. března, Kroměříž
Kontaktní osoba: Julie Koblihová, tel. 604 981 715, e -mail: 
koblihova.julie@ado.cz

Víkend pro seniory
Termín a místo konání: 17. – 19. dubna, Velehrad – Stojanov; 
duchovní doprovod: P. Miroslav Jáně
Kontaktní osoba: Mgr.  Markéta Matlochová, tel. 720 110 750, 
587 405 250, e -mail: matlochova.marketa@ado.cz

Rodinná oslava – 30. výročí cPRž
V roce 2020 slaví Centrum pro rodinný život Olomouc 30 let od 
založení. Za vše dobré, co se podařilo, poděkujeme při mši sva-
té v katedrále v Olomouci. Hlavní celebrant Mons. Josef Nuzík. 
Následuje další program pro rodiny.
Termín a místo konání: sobota 16. května v 10 hod.
Kontaktní osoba: Mgr.  Markéta Matlochová, tel. 720 110 750, 
587 405 250, e -mail: matlochova.marketa@ado.cz

Seminář Poselství křesťanských Velikonoc
Seminář s  tímto názvem připravujeme pro všechny stávají-
cí i nové lektory, kteří se zapojují do projektu „Vstupy do škol 
s  náboženskými tématy“. Na programu bude úvodní program 
s  tématem Velikonoce, který obsahuje velikonoční příběh den 
po dni. Ve druhé části semináře nabídneme rozšiřující program 
s využitím hudebních ukázek. Na závěr představíme možnosti, 
jak program realizovat v prostorách kostela.
Seminář se uskuteční v úterý 25. února v sále kurie, Biskupské 
nám. 2, Olomouc od 15.30 do 18 hod. Zváni jsou nejenom peda-
gogové, ale všichni zájemci z řad kněží, katechetů, pastoračních 
asistentů a dalších dobrovolníků, kteří mají zájem o šíření nábo-
ženských témat mezi dětmi.
Další informace a přihlášky: Mgr. Helena Polcrová, Centrum 
pro školy, e -mail: polcrova.helena@ado.cz, tel. 587 405 255

diecézní setkání varhaníků 
Koná se v sobotu 21. března od 10 do 15 hod. v aule CARITAS-
-VOŠs Olomouc, Křížkovského 6. Téma setkání: České nebe 
Jana Zástěry. Setkání je určeno nejen pro varhaníky, sbormistry, 
vedoucí schól, ale pro všechny zájemce o liturgii a hudbu. Jeho 
cílem je představit uměleckou duchovní tvorbu, nechat nahléd-
nout do realizace liturgické hudby při poutích v Mladé Boleslavi, 
poučit přítomné o instrumentaci duchovní hudby se zaměřením 
na dechové nástroje.
Jan Zástěra: České nebe (cyklus duchovních kantát, za který ob-
držel v roce 2019 na Velehradě medaili ČBK)

Semináře  
„Vstupy do škol s náboženskými tématy“

Nabízíme také některý ze seminářů, které máme zpracované 
v  rámci cyklu Vstupy do škol. Jsme schopni přijet za vámi do 
děkanátu či farnosti a předat vám vše, co k vámi vybranému té-
matu máme. V nabídce na toto pololetí máme:
• Kostel – význačná budova naší obce, města
• Poselství křesťanských Velikonoc
• Děti pomáhají dětem (program Papežských misijních děl)
• Bible – základ naší kultury
• Lidová tradice Dušiček a Halloweenu
• Svatý Václav a jeho přínos pro náš národ
• Ukázkové hodiny k Hodnotovému vzdělávání
• Den slovanských věrozvěstů  – sv. Cyril a  Metoděj (od dub-

na 2020)



Setkali jsme se s otcem arcibiskupem 
Vaňákem, kterému jsme předložili naše 
touhy, aby zde vzniklo Centrum pro ro-
dinný život, které bude sloužit rodinám 
v  intencích církve a  jejího učení. Všichni 
jsme měli načtené samizdatové vydání  
Familiaris consortio (apoštolská adhor-
tace Jana Pavla  II. O  ÚKOLECH KŘES-
ŤANSKÉ RODINY V  SOUČASNÉM 
SVĚTĚ z 22. listopadu 1981) a chtěli jsme 
tu být pro rodiny.
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Časopis Rodinný život vychází již 30 let
V letošním roce oslav 30. výročí od vzniku Centra pro rodinný život Olomouc (CPRŽ) si také připomínáme 30 let od vytištění nul-

tého čísla časopisu Rodinný život, který nejdříve vycházel jako zpravodaj CPRŽ. Zájemcům doporučujeme objednat si celý jubilejní 
ročník časopisu Rodinný život, dozvíte se v něm spoustu zajímavostí z historie i aktuálního dění na CPRŽ.

Předplatné jubilejního ročníku si můžete objednat poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), tele-
fonicky (587 405 250) nebo e -mailem (rodinnyzivot@ado.cz). Číslo 1/2020 vychází v polovině února.  Markéta Matlochová

Psal se rok 1990 a naše malá skupinka pěti lidí mířila na audienci k arci-
biskupovi Františku Vaňákovi.
V čele naší výpravy byli manželé tělupilovi, kteří se práci pro rodiny vě-
novali už řadu let a ještě si dobře pamatovali, jak chtěli založit centrum 
pro rodinu v roce 1968, ale vše zůstalo pohřbené pod pásy tanků Varšav-
ské smlouvy a následné „normalizace společnosti“.
Bylo v nich velké odhodlání tentokráte vše dotáhnout až k potřebnému 
cíli, aby bylo naše snažení ukotveno v předpisech a zákonech jak církev-
ních, tak státních.

První reakcí otce arcibiskupa bylo pře-
kvapení a neskrývané rozpaky nad tím, co 
že to chceme probudit k  životu… Vždyť 
nikde v  zahraničí, kde nebyl život církve 
politikou násilně přetržený, nic takového 
neexistovalo, a o žádných jsme nevěděli.

Dodnes i  po třiceti letech si vzpomí-
nám, jak poté, co nás vyslechl, řekl, že ne-
chce ničemu bránit a  otevřel šuplík stolu, 
vytáhl z něho obálku s 10 tisíci korunami, 
které nám svěřil do začátků našeho snažení.

Jsem vděčná, že otec arcibiskup 
Vaňák, přestože neměl nikde žádný vzor 
obdobné pastorace, nás nezastavil, a pro-
jevil nám velkorysou důvěru. Neznal nás, 
nevěděl, co má čekat a přece dovolil začít. 
Dodnes, když jsem na Svatém Hostýně, 
chodím mu k jeho hrobu poděkovat za to, 
že stál na počátku a umožnil tak vznik ne-
jen arcidiecézního Centra pro rodinný ži-
vot v Olomouci, ale jak se postupem času 
ukázalo, i dalších děkanátních center pro 
rodinu, kterým k  jejich vzniku pomáhal 
a  pomáhá i  nadále současný arcibiskup 
Jan Graubner.

Před 30 lety stačilo málo a nebyli by-
chom se mohli dívat na to, kam pastorace 
rodin v naší arcidiecézi došla a jak je širo-
ko daleko ojedinělá.

Jistě i  dnes jsou nebezpečí, úskalí, 
a  chyby, kterým je potřeba se vyhnout. 
Možná o  to obtížněji, že jsou hůře roze-
znatelné, než byly v  roce 1968 cizí vo-
jenské uniformy nebo celá komunistická 
ideologie. Je to úkol pro nás všechny, kdo 
se nyní pastorací rodin zabýváme.

 Marcela Řezníčková

Arcibiskup František Vaňák

Bylo nás pět aneb Jak vznikalo  
centrum pro rodinný život

Snímek Archiv Arcibiskupství olomouckého
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arcidiecézní setkání katechetů
Srdečně zveme všechny kněze, katechety a jiné pastorační nadšence na Arcidiecéz-

ní 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 osob-
nostním 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 v Poutním domě Stojanov na Vele-
hradě. Začínáme v pátek v 17 hod. mší svatou. Po večeři bude následovat večerní pro-
gram 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 psychoterapeutických výcviků  
(Dalet), mezi jeho nejčastější klienty patří děti nebo dospívající, ale pracuje také s dospě-
lými a věnuje se podpoře pěstounů.

Petr Suchomel, sociální pracovník a vedoucí sociální služby Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež v Salesiánském klubu dětí a mládeže Zlín, lektor preventivních pro-
gramů pro školy SAVIO a věnuje se také odbornému poradenství.

Leoš Zatloukal, na řešení zaměřený terapeut, kouč, supervizor a trenér (Dalet).
Stráví s námi sobotní dopoledne a budou se věnovat dvěma tématům: Práce se ztiše-

ním a Jak léčit nebo ublížit slovem. Více na stránkách: terapieztisenim.cz
Odpoledne bude zaměřeno na představení praktických katechetických materiálů. 

Představí je Marie Špačková, zástupce vedoucího Diecézního katechetického centra 
(DKC) v Brně, a  tým katechetického centra Olomouc. Bude také možnost zakoupení 
materiálů z DKC Brno.

V neděli za námi přijede otec arcibiskup Jan Graubner, který bude mluvit na téma: 
Doprovázení na cestě ke křesťanské zralosti.

Po přednášce završíme setkání slavením mše svaté. Setkání končí obědem ve 12 hod.
Přihlášky: e -mail: velehrad@stojanov.cz, informace o cenách naleznete na stránkách 

Poutního domu Stojanov   Martina Orlovská

katecHetIcké ceNtRuM INFORMuJe

ROk BOžíHO SlOVa
Příprava lektora Božího slova 

Online
Nejen lektor Božího slova se může při-

pravovat na nedělní mši svatou za pomoci 
poslechu nahrávek nedělního liturgického 
čtení. Nahrávky jsou k dispozici, spolu s 
texty nedělního čtení a odkazy na komen-
táře Biblického díla, na webových strán-
kách KulturaSlova.cz

Více informací: https://www.ado.cz/
cemu-se-venujeme/komu-se-venujeme/
lektori/

Postní aktivita 2020:  
Poznáváním Písma  

poznávám krista
Stejně jako byla adventní aktivita pro 

děti ve farnosti (rodině) rozšířením me-
todik ke kartičkám na neděle, bude tomu 
tak i s postní aktivitou. Ta bude použitel-
ná jak pro ty, kdo s kartičkami pracují, tak 
pro ty, kdo metodiku k  nim nevyužívají 
nebo kartičky vůbec nemají.

V  souvislosti s  probíhajícím Rokem 
Božího slova má postní aktivita zdůraznit, 
o co se snažíme celý rok: sledujeme Ježíše 
a  učíme se od něho. Motto parafrázující 
výrok sv. Jeronýma má podtrhnout to, 
jak důležitým zdrojem nám k tomu právě  
Písmo svaté je.

Ústředním motivem postní aktivity 
bude plakát s otevřenou Biblí. Na ní bu-
dou každý týden „přibývat“ listy. Ty bu-
dou vyjadřovat to, o  co se chceme daný 
týden na základě nedělního evangelia sna-
žit. Připraveny budou také lístečky s úkoly 
a modlitbou.

Postní aktivita s  metodikou bude na 
našem webu www.katechetiolomouc.cz 
k dispozici od 19. února.

 Patricie Plášilová, P. Roman Vlk

Snímek Anna Guthrie / Člověk a víra

Být připraven hlásat Boží slovo
„Má se udělat vše, aby věřící byli připraveni stát se autentickými hlasateli Slova“ (Ape-

ruit illis, 3) – klade papež na srdce biskupům ve svém apoštolském listě z 30. září 2019.
Pomocný biskup olomoucký Josef Hrdlička s podporou arcibiskupa Jana Graubnera 

této výzvě vyšel vstříc již před sedmnácti lety. Tehdy nabídl všem děkanátům olomoucké 
arcidiecéze „Kurz čtení Božího slova v liturgii“ o čtyřech částech, určený těm, kteří vy-
konávají lektorskou službu. Tato setkání napomáhala rozšiřovat orientaci a vzdělávání 
v textech Písma svatého, prohlubování vztahu k Božímu slovu a schopnosti jeho srozu-
mitelné interpretace při liturgii.

Mezi lety 2003 až 2015 kurz proběhl dvakrát ve všech děkanátech olomoucké arci-
diecéze. Tato setkání a přednášky natolik oživily vztah k Božímu slovu v celé arcidiecézi, 
že od roku 2017 samy děkanáty žádají arcibiskupství o uskutečnění vzdělávacího kurzu 
pro lektory Božího slova jejich farností: Valašské Klobouky, Uherské Hradiště, Konice, 
Šternberk, Přerov a dvakrát Valašské Meziříčí.

Současná podoba kurzu nabízí všechny čtyři části stejně jako v předešlých letech, 
pouze jejich uspořádání se změnilo:

• Úvod do Písma svatého s doc. Petrem Chalupou
• Boží slovo a kultura řeči s Martinou Pavlíkovou
• Duchovní rozměr lektorské služby s biskupem Antonínem Baslerem
Následuje mše svatá, rozdání osvědčení absolventům a vyslání lektorů Božího slova 

do jejich služby s požehnáním biskupa.
Zájemci o kurz se mohou obracet na Martinu Pavlíkovou: tel. 587 405 402, e -mail: 

pavlikova.martina@ado.cz; nabídku Kurz čtení Božího slova v  liturgii najdete na: 
www.ado.cz/cemu -se -venujeme/komu -se -venujeme/lektori/  Martina Pavlíková
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Koleda před betlémem a  společná 
modlitba šestice králů v katedrále sv. Vác-
lava odstartuje tříkrálovou jízdu kolední-
ků. „Pane, prosíme, abychom tam, kam 
půjdeme, přinesli tu dobrou radostnou 
Boží zprávu o Tvém narození. Pojďme ve 
jménu Páně,“ vyzve na závěr koledníky 
prezident Arcidiecézní charity Olomouc 
Bohumír Vitásek.

Ryze lokální leč královské
Miroslav Žbánek, primátor města 

Olomouc, v  roli Kašpara, Pavel Stuška, 
rektor semináře alias Melichar a  ředitel 
Charity Olomouc Petr Prinz jako Balta-
zar, ten černý vzadu. Tři králové vstupují 
na akademickou půdu za zvuku původní 
tradiční české koledy. „Protože je univer-
zita tím, kdo formuje lidskou duši a vede 
ji k otevřenosti k dobrým skutkům, děku-
jeme vám za vaši činnost a současně vám 
přejeme, aby se betlémské světlo a dobro 
šířilo skrze vás i nadále,“ zvěstuje a přeje 
Baltazar.

„Pánové, andílku a ostatní, děkujeme, 
že jste poctili návštěvou naši starobylou 
instituci. Přejeme vám vše dobré do ná-
sledujícího roku a připravili jsme pro vás 
takové maličké lokální pohoštění, které 
se skládá z absolutně autentického špeku, 
jsou tam škvarečky, úplně čerstvý chle-
ba, který byl ještě ráno teplý,“ vítá pro-
křehlé tříkrálové prosebníky prorektor  
Petr Bilík na půdě Univerzity Palackého  
v Olomouci.

Pozdrav od betlémské ovečky
Před mateřskou školkou Ovečka po-

stává hlouček dětí netrpělivě vyhlížejících 
tři krále na koních. Jedna ze zastávek na 
cestě tříkrálového putování, kde je třeba 
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Vyhoupnout se jen tak sedmkrát za jed-
no dopoledne v pořádné zimě na koně dá 
pěkně zabrat, proto nachystat schůdky, 
raz dva tři, opatrně nasednout a na dal-
ší štaci zase hezky po schůdkách dolů. 
do třetice všeho dobrého a  králové to 
už zvládají na jedničku. Vydali se přece 
na cestu prosit za pomoc ve prospěch 
potřebných. Primátor, rektor a  ředitel 
v sedle trojlístku hnědáků obešli 6. led-
na olomoucké instituce a  všem kolem-
jdoucím zvěstovali radostnou novinu 
o narození krále.

Snímek Aneta Králová

Stopy, po kterých kráčíme, jsou stopy  
milosrdenství a služby bližnímu

napojit koně a přidat královským hnědá-
kům i něco na zub. Děti nachystaly samé 
dobroty: mrkev, jablíčka…

Melichar: „Děti, víte, kdo jsme?“
Děti: „Tři králové!“
Melichar: „A jak to víš, kdo ti to řekl?“
Dítě: „Maminka.“
Tři králové: „My jsme sice přijeli až 

z Betléma, ale víme, že jste mateřská škol-
ka Ovečka. Protože i  kůň i  ovečka byli 
v Betlémě. Tak vám vyřizujeme pozdrav 
od Ježíška, který se narodil v Betlémě 
a přeje vám všechno dobré. Vám i vašim 
rodičům.“

tajemné „šlépěje“ v suterénu
V  knihovně města Olomouce sledu-

jí tři králové barevné stopy na podlaze:  
„Vidíme, že už tu před námi někdo byl. 
Stopy pravda, víra, čistota, svoboda, odva-
ha a důstojnost, úcta, pokora, odpuštění, 
radost, láska a věčnost – to jsou stopy, po 
kterých i my kráčíme, abychom vám řekli, 
že dárcem těchto stop je nově narozený 
Ježíš Kristus,“ pronáší Pavel Stuška, rektor 
semináře, při pohledu na grafiku v průjez-
du knihovny.

„A  já bych tu nechal ještě takovou 
jednu šlápotu  – milosrdenství a  služba. 
To je totiž součástí našeho poselství. Pře-
jeme vám, jestliže kdy budete takovou 
pomoc potřebovat, aby se vám jí dostalo, 
a  prosíme vás, pokud někoho, kdo po-
moc potřebuje, potkáte, abyste mu byli 
nápomocní,“ dodává ředitel olomoucké  
Charity.

Neplánovaná návštěva  
u tří dam

V arcibiskupském paláci se králové 
vydávají na neznámou misi po schodech 

vzhůru. Ocitáme se v  prostorách Met-
ropolitní kapituly u  sv.  Václava, otevírají 
se dveře a  z  kanceláře vycházejí tři milé 
dámy, které mají na starosti více než 
3 000 hektarů lesa. Miroslav Žbánek alias 
Kašpar se ujímá slova: „Milé dámy, je mi 
o to větším potěšením, že i přesto, že jsme 
se zde objevili tak neplánovaně, máme 
k  sobě velmi blízko, jelikož jsem bývalý 
lesník.“

V srdci arcibiskupství 
olomouckého

K  olomouckému arcibiskupovi Janu 
Graubnerovi vstupují tři králové až v  sa-
motném závěru svého putování: „Jsme ne-
smírně rádi, že jste nás přivítali i v tomto 
nádherném svatostánku, jednoho z  nej-
krásnějších míst ve městě Olomouci. Při 
procházení celého města, máme tu čest 
vám sdělit, že lidé v  Olomouci jsou lidé 
dobré vůle s otevřeným srdcem, lidé, kteří 
jsou ochotni pomáhat při sbírce, u  její-
hož zrodu jste stál,“ vzpomene na počát-
ky Tříkrálové sbírky primátor Miroslav  
Žbánek.

Arcibiskup Graubner děkuje se slo-
vy: „Vaše veličenstva, děkuji. Vyprošuji 
vám a všem lidem dobré vůle Boží klid 
a spoustu Boží pokory.“

Finanční příspěvky z  Tříkrálové 
sbírky budou použity na rozvoj domácí 
hospicové péče, částí výtěžku Charita 
zafinancuje úpravy azylového domu 
sv. Anežky pro starší nemocné lidi 
a opravy a rozšíření hygienického záze-
mí pro lidi bez domova.

 Eva Štefková
Charita Olomouc
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Kdy jste se poprvé účastnili tříkrá-
lové koledy?
Martin: Já se účastnil poprvé se Sárou 

v roce 2015 a 2016 a pak s oběma klisnami 
Sárou i Teuntje i v roce 2017.

Jana: Jen v roce 2018 a 2019 jsme na 
koledu s koňmi nejeli, byť bylo předběž-
ně plánováno účastnit se s  třemi koňmi. 
V  září  2017 jsme totiž tragicky přišli při 
autonehodě o naši třetí klisnu a potřebo-
vali jsme čas, abychom se mohli vyrovnat 
se ztrátou.

Jak dlouho se věnujete chovatelství 
koní a v čem spočívá největší nároč-
nost?
Jana: Koně chováme od roku 2004 

a  máme je jako náš společný koníček. 
Konkrétně Sára je náš první kůň, kterého 

Poslední ladění a čištění koní, včetně lako-
vání kopyt jako na výstavu, aby mohli hrdě 
prezentovat své miláčky a  svou radost, 
stejně jako být důstojnými účastníky slav-
nostního průvodu, je pro manžele Pražáko-
vy samozřejmostí. Martin a Jana Pražákovi 
z  droždína, dobrovolníci charity Olomouc, 
koledují s  koníky Sárou a  teuntje už čtvr-
tým rokem. dobrovolně a nezištně věnují se 
svými přáteli více než půlden svého času 
a energie, aby v sedle svých čtyřnohých mi-
láčků vozili 6.  ledna tři krále na koledu po 
významných olomouckých institucích.

Snímky Vojtěch Duda

Na koledu s manželi Pražákovými  
a jejich koníky

jsme si pořídili na začátku našeho vztahu. 
Byla tehdy malé devítiměsíční hříbátko.

Martin: Náročné na chovu koní je 
zajistit dostatek kvalitního sena, prostory 
pro ustájení a  výběhy a  pak každodenní 
péče. Jako zemědělci máme naštěstí vlast-
ní louky na seno a  mechanizaci na jeho 
sklizeň, takže velká starost nám tímto od-
padá. Velkou pomoc při pečování o koně 
máme v našich kamarádkách.

V  průvodu byl i  třetí koník s  nád-
hernou hřívou…
Martin: Třetí klisna Yfke fan‚e sân 

Ieren je majitelky Kristýny Vrzalové 
z  Pavlovic u  Přerova z  rodinné stáje van 
Pawlowitz. Délka a hustota její hřívy není 
běžná, hříva měří neuvěřitelných 160 cm 
a je daná nejen genetikou, ale také každo-
denní péčí o  hřívu. Yfke se účastní řady 
výstav a  je zařazená v  hlavní plemenné 
knize fríských koní s  krásnou 1. prémií. 
Je jednou z mála klisen v České republice 
s takto vysokým chovným hodnocením.

Jak probíhaly přípravy na tříkrálové 
koledování?
Jana: Přes zimu naši koně tráví skoro 

všechen svůj čas jen ve výběhu, a tak jsme 
je asi 14 dní předem připravovali vycház-
kami skoro každý den. Výstroj byla přeleš-
těna a nablýskána, navíc z vlastní zkuše-
nosti jsem kvůli pohodlí jezdců zajistila 
beránky na sedlo, protože v zimě je moc 
příjemné sednout do beránku, a ne do vy-
mrzlého sedla, což by při včerejší koledě 
bylo často. S Kristýnkou a Vítkem z Pře-
rova probíhala předem čilá komunikace 
ohledně vybavení koní, aby nám všem la-
dily uzdečky s čelenkami, dečky pod sed-
la, beránci.

Při samotné akci asistovalo kolem 
koní více lidí…
Martin: Hodně nám pomohly naše 

kamarádky Andrea Tošovská a  Karolína 
Tošovská z Tovéře, které čistily po koních 
ulice, a  nosily nezbytné propriety. Velký 
dík patří našemu panu řidiči Jaroslavu 
Tomkovi z Dolan, který bezplatně naše 
koně dovezl i odvezl a Kristýně Vrzalové 
a Vítkovi Hrbáčkovi, kteří si vzali v práci 
dovolenou a bezplatně a ochotně přijeli se 
svou klisnou Yfke z Pavlovic u Přerova.

Koníci potřebovali stále chodit, byla 
důvodem zima?
Jana: Já jsem na Sáře pozorovala 

známky nervozity jako je kousání do udi-
dla, pohazování hlavou, ustupování, řeh-
tání. Snažila jsem se klisnu uvolnit, vybít 
přebytečnou energii a  nervozitu pohy-
bem, aby při delším stání s koledníky na 
zádech stála klidně a důstojně, a ne, abych 
s ní bojovala o její nehybnost. Bylo by to 
nepříjemné všem  – jí, mně jako vodiči 
a hlavně by byl v nepohodlí jezdec, který 
měl zpívat a soustředit se na koledu.

Váš nejzajímavější zážitek, postřeh 
z tříkrálového koledování…
Jana: Bylo to krásné dopoledne. Vzor-

ní koně, příjemní lidé, výborná komunika-
ce, snadná domluva, pohodová atmosféra. 
Bylo milé pozorovat soudržnost a  radost 
lidí, kteří se zastavili a přispívali penězi či 
pozorností na koledu. Přiznám se, že tro-
chu jsem byla nervózní z pana primátora, 
přece jen VIP jezdce nevodím každý den, 
ale byl velice milý a  přirozený a  Sáru sa-
movolně i pohladil, čímž u mě dostal velké 
významné plus (smích).  Eva Štefková
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dětem v nouzi na ukrajině udělaly radost  
Vánoční balíčky

„djakujemo, djakujemo,“ provolávají sborově děti, pusu 
od ucha k  uchu a  v  ruce vánoční dárky. Mezi nimi je 
i malá dívenka - tak velký dárek neunese, ale odmítá po-
moc a soustředěně sune balík po zemi. Začátkem ledna 
arcidiecézní charita Olomouc rozdávala dětem z rodin 
v nouzi a dětských domovů na ukrajině Vánoční balíč-
ky. Zabalili je pro ně jednotlivci, rodiny, ale i firmy a růz-
né charity z celé České republiky. udělali tak radost 381 
dětem z lopatynu, Bortnyk, ternopilu a z kolomyje.
„Některým dětem svítila očka jako světýlka na vánoč-
ním stromečku a  když jsme zavolali jejich jméno, pro 
svůj dárek dokonce i běžely. Vidět tu radost nám dodává 
plno sil, abychom pomáhali malým ukrajincům a ukra-
jinkám nadále,“ přibližuje khrystyna Novodvorska, ko-
ordinátorka projektů arcidiecézní charity Olomouc.

První zastávkou byla vesnice Lopatyn. 
Tam chudé děti docházejí každý všední 
den do jídelny, kterou podporuje Charita. 
Některé rodiny jsou na tom finančně tak 

špatně, že si obědy pro své děti každý den 
nemohou dovolit. Velkou krabici plnou 
dárků si vyzvedla třeba malá Tatiana. Tato 
statečná dívka má před sebou čtvrtou 
operaci, neslyší na jedno ucho, a  přesto 
ráda zpívá a vyhrává jednu pěveckou sou-
těž za druhou.

Velká radost panovala i  mezi chlapci 
v rodinném domě v Bortnykách. V domo-
vě totiž v poslední době přibylo pár ma-
lých hochů, kteří rozdávání dárků zažívali 
poprvé.

„V Ternopilu nás překvapila maminka 
s pěti dětmi, které nám zazpívaly koledy 
i v češtině, třeba Tichá noc nebo Narodil 

se Kristus Pán. Všech pět dětí je talentova-
ných a  navštěvují hudební školu,“ pokra-
čuje Khrystyna Novodvorska.

Pro dárek si mezi Ternopilskými při-
šla i malá Kateřina. „Děkuji vám za práci, 
kterou odvádíte, a přeji vám hojně zdraví. 
A já bych si přála, abyste Ukrajině pomá-
hali i dál,“ děkovala dívenka.

Radost z balíčků neměly jen děti, dárek 
vyzvedávala pro svého vnuka, který je na 
vozíčku, i starší paní. Byla dojatá a děko-
vala, že chlapec bude mít něco krásného.

Tým Charity zamířil i  do Kolomyje, 
a to přesně na ukrajinský Štědrý den. Děti 
přišly ustrojené do národního kroje, zpí-
valy koledy. „Když jsme odjížděli z kolo-
myjské Charity, ulice byla plná dětí, které 

si nesly domů obrovské krabice. Všechny 
se smály a těšily se, až si doma dárky roz-
balí,“ usmívá se Khrystyna Novodvorska. 
V Kolomyji Chariťáci navštívili ještě míst-
ní sirotčinec.

Čeští dárci posílají ukrajinským dětem 
v nouzi Vánoční balíčky každý rok, letos 
se tak stalo pojedenácté. Jakou radost 
dětem balíčky udělaly, se dozví na webu 
www.charitaproukrajinu.cz, kde jsou zve-
řejněny fotografie z předávání.

Milí dárci, udělali jste velkou radost 
stovkám dětí v nouzi. Díky vám měly ne-
zapomenutelné Vánoce. Děkujeme.

 Karolína Opatřilová
Arcidiecézní charita Olomouc

Snímky Marta Sawicka



15

Návštěva papežského nuncia  
v arcibiskupském gymnáziu v kroměříži

U příležitosti svátku Neposkvrněného Početí Panny Marie se 9. prosince 2019 již 
tradičně konala poutní mše svatá v chrámu Panny Marie v Kroměříži. Letos poprvé mši 
svatou celebroval papežský nuncius pro Českou republiku Mons. Charles Daniel Balvo, 
původem z USA. Při kázání studenty vybízel, aby po vzoru Panny Marie, dobře naložili 
s časem, který jim byl dán.

Po mši svaté se náš vážený host přesunul do auly naší školy, kde měli žáci čtvrtých roč-
níků možnost klást mu rozličné dotazy na téma jeho osobního života, náplně jeho práce 

jakožto reprezentanta  
papeže, pozitiv a nega-
tiv života v naší repub-
lice i  na jeho názor na 
problematiku celibátu, 
genderové ideologie 
a dalších. Atmosféra 
při celém interview 
byla velice příjemná 
a  bylo zřejmé, že otec 
nuncius má pochopení 
pro současnou mládež 
a  vytříbený smysl pro 
humor.

 Runa Koblihová
AG Kroměříži; 4. A
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Snímek Iva Bekárková

Snímek Iva Bekárková

HlaSy a OHlaSy

kamenné sochy jsou pro nás výzvou
Vloni uplynulo 1150 let od vysvěcení prvního moravského arcibiskupa sv. Metoděje a smrti sv. Cyrila. V letošním roce si připome-

neme 800 let od narození sv. Zdislavy a 400 let od smrti sv. Jana Sarkandera, kteří byli před 25 lety při první návštěvě papeže v dějinách 
Olomouce svatořečeni Janem Pavlem II.

Nově opravená kaple sv. Jana Sarkandera v Olomouci je unikátním místem ve střední Evropě, kde z mučírny vznikala kaple s do-
chovaným skřipcem a vyhloubenou studnou. Nad touto kaplí je ještě jedna kaple s freskami, které charakterizují sv. Jana, že byl kně-
zem, že věřil, mlčel a dotrpěl. Sarkanderova socha byla umístěna mezi svaté na čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci předtím, 
než byl blahořečen. Každá socha světce na tomto sloupu má v Olomouci kapli nebo kostel.

Kamenné památky jsou výzvou, abychom se zamysleli nad tím, proč byly postaveny, jak byly pojmenovány a co nám chtějí sdělit.
 Milada Čechmánková

Olomouc

Ve Zlíně byl otevřen farní dům
Zlínští farníci a  skauti završili v  so-

botu 7. prosince 2019 roční práce na re-
konstrukci nového pastoračního domu ve 
zlínské místní části Kudlov. Opravenou 
budovu slavnostně požehnal zlínský farář 
P.  Kamil Obr.  Při opravách domu zlínští 

farníci a  skauti zde opracovali 1600 bri-
gádnických hodin. Budova nabízí několik 
kluboven a  multifunkční sál. Bude slou-
žit k  různým setkáváním zlínské farnos-
ti. Koupi domu i  přilehlého pozemku se 
podařilo uskutečnit díky sponzorskému 
daru.  Leoš Hrdlička

Zlín
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Uzavřeno k 17. 1. 2020
Změna programu vyhrazena

1. 2. sobota
 9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář –

mše svatá a setkání s řeholníky a řeholnicemi • arcibiskup 
Jan Graubner

2. 2. neděle
 10.30 hod. • Střílky – mše svatá k 250. výročí posvěcení 

kostela • biskup Josef Nuzík
5. 2. středa
 9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

rekolekce pro Cyrilometodějskou teologickou fakultu • 
arcibiskup Jan Graubner

7. 2. pátek až 17. 2. pondělí
 Trident (Itálie) – setkání biskupů • arcibiskup Jan Graub-

ner a biskup Antonín Basler
11. 2. úterý
 14.00 hod. • Vsetín – nemocnice – mše svatá u příležitosti 

Světového dne nemocných • biskup Josef Nuzík
 15.00 hod. • Vsetín – nemocnice – žehnání nového interní-

ho oddělení • biskup Josef Nuzík
16. 2. neděle
 10.00 hod. • Velehrad – zimní pouť k sv. Cyrilovi a valná 

hromada Matice velehradské • biskup Josef Nuzík

18. 2. úterý
 13.00 hod. • Olomouc – Fakultní nemocnice – návštěva  

vedení a pacientů u příležitosti Světového dne nemoc- 
ných • biskup Josef Nuzík

23. 2. neděle
 8.00 hod. • Velehrad – Stojanov – Arcidiecézní setkání  

katechetů • arcibiskup Jan Graubner
 9.30 hod. • Mohelnice – mše svatá k výročí narození bisku-

pa Antonína Bruse • biskup Antonín Basler
26. 2. středa
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – Popeleční středa – mše sva-

tá a udílení popelce • arcibiskup Jan Graubner
28. 2. pátek
 18.00 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá u příležitosti  

XIII. setkání Modliteb otců • biskup Josef Nuzík
29. 2. sobota
 9.00 hod. • Olomouc – kurie – duchovní slovo pro dobro-

volníky v pastoraci nemocných • arcibiskup Jan Graubner
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a přijetí katechu-

menů mezi čekatele křtu • arcibiskup Jan Graubner

Kaple sv. Jana Sarkandera v Olomouci Snímek: www.ado.cz

Z dIáře aRcIBISkuPStVí


