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V Holešově bude otevřena pamětní síň sv. Jana Sarkandera
Letošní jubilejní rok 400 let od smrti sv. Jana Sarkandera si intenzivně 
připomínají v Holešově: světcově posledním kněžském působišti.  
Do oslav se zde vedle farnosti zapojuje také vedení města a místní základ-
ní umělecká škola.                                                                                     (strana 4)

Postní pastýřský list 
olomouckého arcibiskupa

Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do postní doby, 
která je letos něčím mimo-
řádná. V těchto dnech si při-
pomeneme svatého Jana Sar-
kandera, kněze naší diecéze, 
který právě v postní době před 
čtyřmi sty lety vydal mimo-
řádné svědectví věrnosti Kris-
tu, jehož oslavil mučednickou 
smrtí...                     (strana 2)

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
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Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do postní doby, která 

je letos něčím mimořádná. V  těchto 
dnech si připomeneme svatého Jana 
Sarkandera, kněze naší diecéze, který 
právě v postní době před čtyřmi sty lety 
vydal mimořádné svědectví věrnosti 
Kristu, jehož oslavil mučednickou smr-
tí. V květnu to bude 25 let od chvíle, kdy 
svatý papež Jan Pavel II. navštívil Olo-
mouc a  zde blahoslaveného Jana slav-
nostně zapsal do seznamu svatých.

Upřímně vás zvu k  návštěvě kaple 
vybudované nad jeho mučírnou, kde je 
dochovaný skřipec, na němž byl mučený, 
či do katedrály, kde jsou uchovávány jeho 
ostatky, a k tichému rozjímání o jeho od‑
kazu. Byl bych však velmi rád, kdybychom 
nezůstali jen u rozjímání či liturgické osla‑
vy, ale kdybychom odpověděli na jeho po‑
selství velmi prakticky.

Mučedník zpovědního tajemství nás 
zve k  novému objevu svátosti smíření, 
která přináší vnitřní uzdravení, a  pokoj 
těm, kteří se pokorně a s důvěrou otevřou 
působení Boží milosti, kteří odevzdají Bo‑
žímu milosrdenství všechna svá provinění 
a duchovní zranění. Využijme postní doby 
k  dobré zpovědi a  pamatujme, že plody 
této svátosti velmi závisí na naší přípravě. 
Nebojme se věnovat přípravě na zpověď 
hodně energie a času, aby naše duchovní 
uzdravení mělo větší trvání.

Jan Sarkander je příkladem věrnosti 
modlitbě. Nepřestal se modlit ani v kru‑
tých bolestech mučení. Když vykloube‑
né ruce nemohly obracet listy modliteb‑
ní knihy, dělal to jazykem. Najděme si 
v  postní době více času na každodenní 
rozhovor s Bohem v modlitbě.

Objevíme nový zdroj vnitřní síly a po‑
koje.

Svatý Jan zachránil město Holešov 
před nepřátelskými vojsky, když jim vy‑
šel vstříc s průvodem, v  jehož čele nesl 
v  monstranci Krista přítomného pod 
způsobou chleba. Eucharistický Kristus 
přebývá ve všech svatostáncích našich 
kostelů. Přicházejme na adoraci s podob‑
nou vírou, že Kristus v  eucharistii může 
zachránit každou naši obec. V naší diecézi 
je nepřetržitá adorace. Každý den v  roce 
se adoruje v  některém z  našich kostelů. 
Někde je ovšem hodně zkrácená. Najdě‑
te odvahu prodloužit tyto adorace na celý 
den až do pozdního večera, když už ne 
do noci. Kde je farníků málo, pozvěte si 
na pomoc věřící z okolí. Adorace je moc‑
ným lékem na nemoci naší doby. Už svatý  
Julián Eymard říkal, že tato doba je ne‑
mocná proto, že neadoruje. Pokorné kle‑
čení před svatostánkem učí správnému 
vidění a  moudrosti. Rozhovor s  Ježíšem 
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zbavuje samoty. Zbožné uctívání je prv‑
ním vyjádřením naší víry, říká kardinál 
Sarah. Mějme odvahu klečet před svato‑
stánkem a můžeme počítat se záchranou 
světa.

Svatý Jan se stal mučedníkem pro věr‑
nost katolické církvi. Naše věrnost církvi 
vyžaduje poslušnost k současnému pape‑
ži. Papež František dává mnoho silných 
výzev.

Vezměme si jako úkol pro postní dobu 
aspoň jednu z  nich: výzvu ke skromné‑
mu životu a ochraně životního prostředí, 
které je Božím darem. Přírodu nám svěřil 
Bůh. Dovolil nám ji užívat, ale máme ji 
i  řádně spravovat a  jednou se z  toho bu‑
deme před ním zodpovídat. Současný styl 
života je velmi nákladný a k přírodě bez‑
ohledný. Žádný z nás není tak mocný, aby 
mohl ukončit ničení přírody, ale každý 
z nás může k nápravě přispět, když bude 
žít skromněji a šetrněji, tolik nenakupovat 
a nevyhazovat, méně jezdit autem a létat 
letadlem, více chodit pěšky či na kole, 
zbytečně nesvítit a  netopit, šetřit vodou, 
poctivě třídit odpad a nevyhazovat žádné 
jídlo. I to všechno může být projevem naší 
zbožnosti, naší úcty k dílu Božího stvoře‑
ní, naší zodpovědnosti před Bohem.

Víme, že betonování a  asfaltování 
velkých ploch, které donedávna sloužily 
jako pole, přispívá k  oteplování a  vysy‑
chání krajiny, že naopak by krajině mohlo 
pomoci sázení stromů. Proto vás zvu ke 

společnému dílu. Vysázejme na farní za‑
hrady ovocné stromy. Vysaďme v diecézi 
tisíc stromů. Jsou farnosti, kde je mnoho 
věřících, ale zahradu nemají. Jinde je jich 
málo a mají zahrady velké, sami na jejich 
obdělání nestačí.

Spojte své síly a pomozte si navzájem 
nejen s vysazováním, ale i s dalším pěsto‑
váním a  jednou i  sklízením a  zpracová‑
ním. Vím, že nákup ovoce v  obchodě je 
pohodlnější, ale společná práce pomáhá 
budovat živé společenství, dětem pomáhá 
zakoušet realitu a navykat na práci i zod‑
povědnost. Sklizené plody vytváří příleži‑
tost k  dobrým skutkům. Navíc v  situaci, 
kdy postupně končí státní příspěvek na 
provoz církví, musí všechny farnosti hle‑
dat cestu k  hospodářské samostatnosti. 
Toto může být malý, ale důležitý krůček. 
Nejde o  podnikání, ale o  společný život 
farní rodiny, v níž jednotliví členové ušet‑
ří, když nekoupí ovoce či ovocné výrobky 
v obchodě, ale vezmou si je ze zahrady za 
dobrovolný příspěvek na kostel.

Drazí přátelé, nebojte se, že je těch 
praktických úkolů mnoho. Jen modlit‑
ba a skromný způsob života jsou úkolem 
pro každý den. Dobrá příprava na zpověď 
je úkolem na postní dobu. Adorační den 
máte jednou za rok. Sázení stromů je služ‑
ba další generaci.

S vděčností za vaši spolupráci na ob‑
nově světa každému z vás ze srdce žehná

 arcibiskup Jan

Snímek František Ingr / Člověk a víra



11. 3. 1924 se narodil Jozef Tomko, významný slovenský 

kuriální kardinál (96. narozeniny)

22.  3.  1927 se narodil v Ostravě ‑Bartovicích P.  Jaroslav 

Sládek, kněz důchodce žijící na odpočinku na Vele-

hradě (93. narozeniny)

15. 3. 1820 zemřel sv. Klement Maria Hofbauer, morav-

ský katolický kněz – redemptorista, patron Vídně 

(200 let)

17. 3. 1620 zemřel sv. Jan Sarkander, moravský katolický 

kněz, mučedník (400 let)  (jpa)
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Kardinál Czerny bude hlavním celebrantem 
poutní mše svaté na Velehradě

Hlavním celebrantem 
a  kazatelem při tradiční 
Cyrilometodějské pouti 
5.  července na Velehra‑
dě bude letos jezuitský 
kardinál Michael Czerny, 
brněnský rodák, který od 
svých dvou let vyrůstal 
v  Kanadě a  v  současné 
době působí v Úřadu pro 
lidský integrální rozvoj, 
který se zabývá migranty 
a uprchlíky.  (ps)

Končí oprava baziliky na Svatém Kopečku
V bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce končí náročná 
rekonstrukce za 114 milionů korun. Nejznámější hanácké poutní místo bylo před 
dvěma lety prohlášeno národní kulturní památkou a ve stejném roce začala také 
oprava, na kterou se podařilo získat evropskou dotaci. Práce probíhaly uvnitř ba-
ziliky i na hlavním nádvoří a v zahradě. Nově budou přístupná i místa, do kterých 
byl doposud vstup zakázán.

V rámci obnovy dělní‑
ci opravili omítky, fasády, 
okna, dveře, ale také elek‑
troinstalace, osvětlení, vy‑
tápění a  ozvučení celého 
objektu. Důležitou sou‑
částí byla také instalace 
nových zabezpečovacích 
a protipožárních systémů.

Byla restaurována 
také umělecká díla (sochy, 
malby, vitráže, oltář, kaza‑
telna a celý historický mo‑
biliář baziliky). V rámci 
rekonstrukce se podařilo 
upravit i hlavní nádvoří včetně zahrady i tzv. Svaté schody a muzeum Matice svatoko‑
pecké.   Josef Pala

Kardinál Jozef Tomko

Snímek Leoš Hrdlička
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AKTUALITY
Řeholníci slavili 30 let svobody

O svátku Uvedení Páně do chrámu 2. února církev prožívá Den zasvěceného ži-
vota. Při této příležitosti se v diecézích na celém světě setkávají biskupové s ře-
holníky, řeholnicemi a dalšími zasvěcenými osobami. Nejinak tomu bylo 1. února 
v Olomouci, kde arcibiskup Jan Graubner s pomocným biskupem Antonínem Ba-
slerem slavili v kapli kněžského semináře mši svatou s více než stovkou řeholní-
ků, řeholnic a zasvěcených osob.

Arcibiskup Graubner podtrhl duchovní přítomnost i těch, kteří nemohli pro nemoc 
či stáří přijít, a vzpomněl také na komunity žijící v klauzuře. Biskup Basler v homilii 
zdůraznil vzácnost 
řeholního povolání 
a  jeho přímou ná‑
vaznost na vyvolení 
při křtu. Po mši sva‑
té a  malém občerst‑
vení, při kterém byl 
prostor pro osobní 
setkání, promluvil 
doc.  Jaroslav Brož 
z Katolické teologic‑
ké fakulty Univerzi‑
ty Karlovy v  Praze 
na té m a  Ma t k a 
Tereza – misionářka Ježíšovy žíznící lásky. Téma bylo vybráno vzhledem k letošnímu  
30. výročí návštěvy Matky Terezy v  olomoucké katedrále. P.  Brož vycházel ze svých 
bohatých zkušeností s  těmito řeholnicemi, s  kterými je v  kontaktu ve více zemích. 
Představil Matku Terezu jako ženu, která sloužila Kristu v chudých, dovedla se od chu‑
dých učit a její každodenní život se odehrával v neustálé adoraci Krista – přítomného  
v eucharistii, přítomného v potřebných a přítomného v jejím srdci.

 Sestra Alena Jindrová, SSJ

Nová církevní škola v Kyjově
Novou základní a  mateřskou školu otevře v  Kyjově od září olomoucké arcibis- 
kupství.

Rozhodnutí o jejím zápisu do rejstříku škol, což je poslední krok v procesu schválení 
státem, podepsali v minulých dnech pracovníci ministerstva školství.

„O vznik školy usilujeme už několik let, proto nás toto rozhodnutí pochopitelně těší,“ 
říká kyjovský farář P. Vladimír Mrázek.

Budova na Komenského třídě, kterou farnost pro zřízení školy před časem zakou‑
pila od Jihomoravského kraje, by podle něho v první fázi poskytla prostory pro první, 
druhou a šestou třídu a také pro jedno oddělení mateřské školy. Nyní je třeba dokončit 
některé úpravy budoucích učeben, sestavit učitelský sbor a připravit se na zápis dětí.

 Jiří Gračka

V olomoucké arcidiecézi chodí v neděli do kostela 
více než 7 % obyvatel

Výsledkem ankety mezi účastníky bohoslužeb z října 2019, které se podle odha-
du odboru církevních dat České biskupské konference zúčastnily téměř tři čtvr-
tiny všech pravidelných účastníků bohoslužeb, je to, že minimálně jednou týdne 
chodí v ČR do kostela 375 tisíc osob, což je 8,2 % z pokřtěných v ČR. Téměř pětina 
z účastníků jsou mladí do 20 let. Výsledek ankety, kterou si katolická církev v ČR 
organizuje jednou za 5  let, odpovídá průzkumům veřejného mínění; podle nich 
5 % respondentů udává, že chodí do kostela pravidelně jednou týdně.

Z  údajů získaných v  říjnové nedělní anketě mezi účastníky bohoslužeb a  odhadu 
počtu nepřítomných a nesečtených vyplývá, že v olomoucké arcidiecézi chodí každou 
neděli na bohoslužbu 97,4 tis. lidí, tj. 7,17 % obyvatel.  (ado)

Tříkrálová sbírka
Výnos  le tošní  Tř íkrá lové  sb í r -
ky v  olomoucké arcidiecézi činí 
32 216 419 Kč. V loňském roce se vy-
bralo 29 828 905 Kč.

V  průběhu letošního Tříkrálového 
koncertu zaslali posluchači a televizní di‑
váci DMS v hodnotě 922 151 Kč. Do far‑
ností bylo posláno poděkování prezidenta 
a ředitele ACHO koledníkům.

 Mons. Bohumír Vitásek
prezident ACHO

V Holešově bude otevřena  
pamětní síň  

sv. Jana Sarkandera
Letošní jubilejní rok 400  let od smrti 
sv. Jana Sarkandera si intenzivně připo-
mínají v Holešově: světcově posledním 
kněžském působišti. Do oslav se zde ve-
dle farnosti zapojuje také vedení města 
a místní základní umělecká škola.

Až do dubna probíhá v místním koste‑
le novéna: vždy 17. dne v měsíci se devět‑
krát po sobě věřící scházejí při modlitbě 
k  sv.  Janovi. Na 22.  března (15.30 hod.) 
připravují farníci divadlo o životě sv. Jana 
Sarkandera.

V  plánu jsou také dva koncerty. Při 
prvním z nich, 18. dubna, vystoupí s hud‑
bou ze Sarkandrovy doby žáci místní zá‑
kladní umělecké školy, a 2. května se pak 
uskuteční koncert k  poctě sv.  Jana v  po‑
dání Filharmonie B. Martinů a  Kühnova 
smíšeného sboru. Ve světové premiéře 
zde mimo jiné zazní Hymnus k  sv.  Janu 
Sarkanderovi skladatele Miloše Boka. 
ZUŠ se přitom do oslav Sarkandrova ju‑
bilea zapojuje také pořádáním výtvarné 
soutěže.

Velikou událostí bude 1.  května slav‑
nostní otevření stálé expozice sv. Jana Sar‑
kandera v bývalé oratoři kostela sv. Anny. 
Na jejím vzniku vedení města spolupra‑
cuje s farností i městským muzeem a za‑
řadí ji také do prohlídkového okruhu po 
místních pamětihodnostech. „Budou zde 
k  vidění artefakty připomínající Sarkan‑
drovu dobu – písemnosti, obrazy a další 
inventář,“ uvedl památkář Karel Bartošek 
z městského úřadu.

Hlavní poutní mše svatá se uskuteční 
v neděli 3. května v 9.30 hod.

Na podzim by pak série akcí měla vy‑
vrcholit odhalením památníku smíření. 
Ten podle Bartoška připomene historické 
soužití zdejšího katolického, protestant‑
ského a židovského obyvatelstva.

Bližší informace: www.faraholesov.tk; 
www.holesov.cz  (ado)
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Zakázané dotyky – nová kniha se zabývá sebeukájením  
z pohledu katolické morálky

Ke čtenářům se v tyto dny dostává nová kniha P. Jana Poláka nazvaná „Zakázané 
dotyky“. Autor – kněz olomoucké arcidiecéze – v ní rozebírá téma masturbace.

„Žít v prostředí prostoupeném smyslností a uchovat si přitom čistý štít je pro sou‑
časnou dospívající mládež z mnoha důvodů obtížnější než kdy předtím, a jednu z vel‑
kých překážek na cestě ke svobodnému a vyrovnanému lidství představuje i sebeukájení. 
V  českém prostředí se přitom dosud nenachází systematičtější teologicko ‑pastorační 
studie o tomto fenoménu. Předkládané dílo chce proto tuto mezeru aspoň částečně za‑
plnit: usiluje o komplexní pohled z pozice vývojové psychologie, Písma svatého, tradice 
církve i obecných dějin. Zároveň se věnuje otázkám výchovy a lidské formace různých 
životních stavů,“ shrnuje obsah své knihy P. Polák a dodává: „Mým hlavním cílem a přá‑
ním je pomoci všem křesťanským čtenářům vytvořit si o dané záležitosti solidní úsudek 
a poskytnout jim užitečná doporučení pro opravdový život z víry.“

Knihu „Zakázané dotyky. Masturbace pohledem katolické morálky“ vydalo naklada‑
telství Pavel Mervart v Červeném Kostelci roku 2019 (ISBN 978‑80‑7465‑400‑8). Publi‑
kaci o 144 stranách lze zakoupit v knihkupectvích, anebo přímo v e ‑shopu nakladatele – 
zde dokonce za nižší cenu a bez poštovného.  (ado)

Památník připomene návštěvu papeže
Obec Tupesy chce novým památníkem ze žuly a litého kovu připomenout histo-
rickou návštěvu papeže Jana Pavla II. v roce 1990.

Dílo sochaře Otmara Olivy má stát u cyklostezky spojující obě obce – nedaleko hři‑
ště, kde přistál vrtulník s papežem. Zlínský kraj přispěje na dílo částkou 500 tisíc korun.

„Papež Jan Pavel II. navštívil Velehrad 22. dubna 1990. Na Velehradě, ani v okolí však 
doposud neexistuje připomínka této významné události. Přitom návštěva Svatého otce 
téměř bezprostředně po sametové revoluci nebyla pouze událostí náboženskou, ale byla 
naprosto mimořádným impulzem pro směřování naší budoucnosti jak na domácím, tak 
mezinárodním poli. Je proto dobře, že zde taková připomínka vznikne a my ji finančně 
podpoříme,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.  Josef Pala

K oslavě Sarkandrova výročí se ve Zdounkách 
scházejí už od září

Devět poutí ke cti sv.  Jana Sarkandera připravili u  příležitosti 400. výročí jeho 
úmrtí a 25. výročí svatořečení ve Zdounkách – v  jednom z míst, kde světec za 
svého života jako kněz působil. K novéně za rodiny, za kněze a za úctu ke Kristu 
přítomnému v  eucharistii se scházejí zpravidla každý třetí čtvrtek v  měsíci od 
loňského září a zakončí ji v květnu.

Program setkání je vždy stejný: adorace s litaniemi ke sv. Janu Sarkanderovi a poté 
mše svatá, souběžně lze přijmout svátost smíření a také uctít ostatky světce.

Hlavní den oslav plánuje farnost na úterý 17. března, což je jednak výroční den úmrtí 
sv. Jana Sarkandera a ve Zdounkách zároveň každoroční adorační den. Hlavním cele‑
brantem mše svaté bude olomoucký pomocný biskup Antonín Basler.	  Pavel Skála

Zemřel kněz a politický vězeň Stanislav Lekavý
Ve věku nedožitých 90 let zemřel 18. ledna 2020 v Kroměříži P. Stanislav Lekavý, 
dlouholetý duchovní správce poutního kostela Panny Marie ve Zlatých Horách.

Život připravil knězi několik těžkých překážek.  
Ve svých 18 letech (1945) byl zatčen za nelegální šíření 
tiskovin a fyzicky týrán. Byl neustále stíhán a perzeku‑
ován státní policií. V roce 1968 započal dálkově teolo‑
gické studium, které bylo za dva roky na to zakázáno.

Ve studiu tedy pokračoval tajně. V  roce 1979 byl 
také tajně vysvěcen na kněze. Po listopadu 1989 prošel 
několika farnostmi. Ostravsko ‑opavský biskup Franti‑
šek Václav Lobkowicz ocenil P. Lekavého medailí svaté 
Hedviky za obětavou službu, záchranu kostela a  pří‑
kladný kněžský život.  (ps)

Zemřel profesor Nového  
zákona Petr Pokorný

Ve věku 86  let zemřel po krátké ne-
moci v  sobotu 18.  ledna  2020 Petr 
Pokorný, dlouholetý profesor Nového 
zákona Evangelické teologické fakul-
ty Univerzity Karlovy v Praze, který byl 
v  současné době největším českým 
novozákonním biblistou.

V  letech 1961až 
1985 pracoval v týmu 
pro Český ekume‑
nický překlad Bib‑
le. Napsal množství 
publikací, mimo jiné 
je spoluautorem ob‑
sáhlého Úvodu do 
Nového zákona nebo 

komentáře ke knize starověkých gnostiků 
Píseň o perle. Byl nositelem mnoha mezi‑
národních ocenění a  oborových medailí, 
včetně státního vyznamenání České re‑
publiky Za zásluhy.  Josef Pala

Uherskobrodská radnice 
ocenila tragicky zemřelého 

děkana
V předvečer nedožitých 48. narozenin 
někdejšího uherskobrodského děkana 
P. Josefa Pelce udělila 27. ledna 2020 
uherskobrodská Rada města tomuto 
tragicky zesnulému knězi mimořádnou 
cenu in memoriam.

Vedení tamní radnice posmrtně oce‑
nilo tohoto kněze za jeho podíl na rozvoji 
mezináboženského dialogu, spolupráci 
s  městem a  za podíl na obnově historic‑
ké památky, místního kostela Neposkvr‑
něného početí Panny Marie. P.  Josef Pelc 
působil v Uherském Brodě v  letech 2010 
až 2018.

Slavnostnímu ceremoniálu byl pří‑
tomen také bratr oceněného Pavel Pelc, 
představitelé církví, zástupci pastorační 
rady a další hosté.

„Otec Josef byl člověk, který měl mi‑
mořádný dar komunikace, kompromi‑
su a  dialogu. Byl v  něm také budova‑
telský duch a  vždy hledal způsob, jak 
lidi spojovat, nikoliv rozdělovat. Josef 
si tyto dary nenechával pro sebe, byl ke 
všem otevřený, vstřícný, snažil se podle 
svých sil pomáhat potřebným, přijímal 
ostatní i s  jejich chybami, vědom si chyb 
vlastních,“ přiblížil Pelcovu osobnost  
starosta Uherského Brodu Ferdinand  
Kubáník.  Josef Pala



OLDIN • 3 / 20206 ZPRAVODAJSTVÍ / KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

Hospodaření s časem
Dne 4. února se konala pro nás bohoslovce v našem kněžském semináři v Olomou‑

ci konference na téma „Hospodaření s  časem“. Přednášejícím byl pan Michal Chytil 
a  projekt, v  rámci kterého byla akce uspořádána, byl koordinován pracovníky České 
biskupské konference.

Během celého dne jsme se seznámili s různými metodami pro efektivnější správu 
času. Záměrně nebylo užito pojmu time ‑management, neboť v našem případě měla sna‑
ha dobře nakládat s ča‑
sem také lidský a  spi‑
rituální rozměr. Vždyť 
jednou budeme, dá ‑li 
Pán, jako kněží hledat 
vyvážený přístup k vyu‑
žití každého dne i s tě‑
mito přesahy.

Obsahem předná‑
šek byla témata jako 
např.  zpětnovazebná 
analýza, zásady zpraco‑
vání informací včetně 
delegování nebo také 
metoda GTD, což je metoda organizace práce, při které si člověk vytvoří systém různých 
seznamů úkolů a ty následně poslouží jako připomenutí. Zajímavé bylo ukotvení tématu 
v Písmu svatém (např. v evangeliu u Mt 25,34) a u některých osobností naší církve, jako 
byli např. sv. Benedikt z Nursie nebo sv. Tomáš Akvinský. Odpolední část byla zaměřena 
mimo jiné na praktické vyzkoušení metody pro plánování a zpracování informací.

Pro mě osobně bylo přínosné si uvědomit, že otázku jak hospodařit se svým časem, 
řeší spousta lidí, a čím dříve si ji zodpovím, tím lépe. Na druhou stranu mě to také utvr‑
dilo v přesvědčení, že pravým Pánem času je Bůh, jemu musí patřit prvenství ve všem 
a On je tím, s kterým chci sedět u svého diáře, u svých denních, týdenních a měsíčních 
plánů a nakonec to bude také On, který jednou zavře diář mého života a, jak doufám, mě 
uvede do míst, kde už čas nebude, ale jen věčnost.  Josef Janoušek

  bohoslovec 3. ročníku

Konec zkouškového?!
Předešlý měsíc jsme měli příležitost se hlouběji ponořit do všeho, co jsme tento se‑

mestr slyšeli na přednáškách na fakultě. Zkouškové období je čas opravdového klidu. 
Máme čas věnovat hodně prostoru studiu a četbě. Nervozita stoupá jen při blížícím se 
termínu nějaké zkoušky či zápočtu. O to větší je ale úleva, když odtud odcházíme se 
slovy vyučujícího: „Splněno!“ Zbytky případného stresu jsme pak mohli vyfiltrovat na 
faře ve Vysokých Žibřidovicích, kde část semináře společně trávila jeden víkend – ať už 
prací nebo lyžováním.

Nyní je čas se opět připravit na další semestr. S novými silami vyrážíme vstříc dal‑
šímu životnímu „zkouškovému“, které už není omezeno přesně určeným časem. S ode‑
vzdaností našemu Pánu a Panně Marii si tak vyprošujeme sílu a vytrvalost na další  
cestě.	 	  Daniel Martinek

  bohoslovec 2. ročníku

Ze života našich bohoslovců

Snímek Kateřina Pulkrábková / ČBK

Snímky Josef Kvapilík

Biskup Josef Nuzík požehnal 
nové interně

U  příležitosti Světového dne nemoc-
ných 11.  února požehnal pomocný 
biskup olomoucký Josef Nuzík nový 
pavilon interních a neurologických pra-
covišť v nemocnici ve Vsetíně.

„Požehnání patří tomuto místu, paci‑
entům, kteří zde přicházejí hledat pomoc 
ve své nemoci, ale i  zdravotníkům, jež 
zde pracují, a  všem, kteří se podílejí na 
chodu nemocnice,“ řekl při té příležitosti 
biskup. Pozdravil se také se zdravotníky 
na oddělení. Setkání s pacienty však mělo 
vzhledem ke stávajícímu zákazu návštěv 
z důvodů chřipkové epidemie jen symbo‑
lickou podobu.  (ps)

Sbírání poštovních známek
Za ty, kdo pomáhají misiím, a to sbě-
rem použitých poštovních známek, 
které se prodávají v Německu na fila-
telistických burzách, a  výtěžek po-
máhá v zemích třetího světa, bude na 
poděkování všem zasílatelům i  těm, 
kdo obětavě věnují čas odlepování, 
třídění a  odesílání ve středu 29.  dub-
na v 18. 30. hod. sloužena mše svatá 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 
Valašském Meziříčí.

Ve farnosti Valašské Meziříčí se tyto 
známky shromažďují, odlepují a  částeč‑
ně i třídí, a pak odesílají do Hnutí Rodina 
v Pardubicích.

Známky můžete i nadále posílat na 
adresu: Římskokatolická farnost Valašské 
Meziříčí, Ludmila Vránová, Křížkovského 
8/60, 757 01 Valašské Meziříčí

Kromě pomoci misiím známkami se 
žádné další činnosti naše skupina nevěnu‑
je. Moc prosíme, nezasílejte nám použité 
dioptrické brýle, dále nám nyní neposílej‑
te ani pohlednice. Pro ty, kdo mají zájem 
o  osobní odpověď, uveďte prosím, celou 
svou adresu.  Ludmila Vránová



INSPIRACE Z FARNOSTÍ DO FARNOSTÍ

OLDIN • 3 / 2020 7ŽIVÁ FARNOST

V minulém čísle OLDINu jsem uvedl některé odpovědi farních rad na prv-
ní položenou otázku. Dnes se podívejte na to, co mě zaujalo z odpově-
dí na druhou otázku. Jistě nepřehlédnete, že podmínky v jednotlivých 
farnostech jsou velmi odlišné a zkušenosti se nedají opakovat všude. 
Mně však tyto odpovědi přesvědčily, že když se chce, tak to jde. Všude 
jinak, ale vždycky dobře, i když se to nemusí podařit napoprvé a je třeba 
osvědčit vynalézavost i vytrvalost.

Co dělá farnost proto, aby získala další děti  
pro výuku náboženství? 

• Mnohdy samy děti dokážou přivést své 
kamarády do výuky náboženství. Kate‑
chetky připravují vánoční divadlo, do 
kterého zapojují děti.

• Naše farní zkušenost ukazuje, že misie 
začínají v církevní mateřské škole, kam 
přicházejí i  rodiče, kteří víru neprakti‑
kují.

• Dopisem oslovujeme rodiče dětí, které 
začínají školní docházku, a  nabízíme 
jim výuku náboženství. Pro všechny děti 
pořádáme slavnostní ukončení školního 
roku.

• Pro děti z  náboženství pořádáme na 
konci školního roku výlety (Velehrad, 
Olomouc). Ve škole si všímám i  dětí, 
které nechodí do náboženství, a proho‑
dím s nimi pár slov. Přihlášky do nábo‑
ženství se rozdávají ve škole.

• Citlivě apelujeme na povzbuzení kato‑
lického patriotismu tradičního kraje. 
Několik dětí jsme získali během Tříkrá‑
lové sbírky z  řad koledníků i  navštíve‑
ných.

• Pokud dítě v  dalším roku nepřijde do 
náboženství, oslovujeme jejich rodiče 
dopisem či telefonicky, nebo osobní ná‑
vštěvou.

• Podobné je to na farních brigádách, kte‑
ré nabízejí prostor a atmosféru pro roz‑
hovory i modlitbu.

• I  nepokřtěné bereme na farní tábory 
a  farní dětské dny, kde se snažíme jim 
dát dobrý příklad a předávat víru.

• Děti přijdou například díky Společenství 
dětí, které pořádá divadelní představení 
i pro veřejnost.

• Zapojení školy do Noci kostelů a občas‑
né zapojení skautů do liturgie.

• Vánoční a Velikonoční vyrábění pro děti 
na faře, zdobení vánočních stromků 
v kostele se skauty.

• Sami členové farní rady obešli rodiny, 
kde jsou děti, a nabídli výuku nábožen‑
ství celým rodinám.

• Vyzýváme účastníky bohoslužeb, aby 
upozornili své příbuzné na výuku nábo‑
ženství, případně aby nabídli doprová‑
zení dětí do náboženství.

• Zvláště u  rodin vlažných navrhujeme 
více pracovat s  křestními kmotry už 
v rámci přípravy na křest.

• Na farním dnu vystupuje místní mateř‑
ská škola celá. Farář je brán jako člen 
učitelského sboru. Jednou za rok přijde 
paní ředitelka na roráty a  farní snídani 
s  dětmi, i  „nekostelová“ učitelka při‑
jde na první svaté přijímání dětí, aby je 
podpořila. Pan farář se aktivně účastní 
zahájení školního roku ve školách, kde 
taky nabídne výuku náboženství.

• Aby se děti nebály přiblížit ke kostelu 
a cítily se u nás dobře, mají k dispozici 
sportovní hřiště zbudované pro ně ve 
farních prostorách.  arcibiskup Jan

Snímky Leoš Hrdlička
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Snímek Leoš Hrdlička

BUDE VÁS ZAJÍMAT

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 přednášek 
a workshopů z různých okruhů jako je ochrana životního pro‑
středí, 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 příjemné 
chvíle během koncertů, společného slavení bohoslužeb a odpo‑
činku.
Přihlašování: prostřednictvím internetových stránek Student‑
ského Velehradu

Pozvánka na pouť moravských Matic
Matice svatokopecká zve na 6. pouť moravských Matic, která se 
bude konat v neděli 24. května na Svatém Kopečku u Olomouce.
Program:
10.00 mše svatá v bazilice Navštívení Panny Marie
11.15 seznámení s historií poutního místa a pamětihodnostmi 

kostela
12.00 společná modlitba Anděl Páně, přesun na oběd
13.00 přivítání poutníků, oběd pro předem přihlášené členy 

Matic
14.30 připomínka 25. výročí návštěvy sv. Jana Pavla II. na Sva‑

tém Kopečku a 400. výročí umučení sv. Jana Sarkandera 
v Olomouci

15.45 adorace Nejsvětější Svátosti s uctěním relikviáře sv. Jana 
Pavla II.

Průběžné informace: www.maticesvatokopecka.cz

Informace pro návštěvníky Svatého Hostýna
Od poloviny měsíce února byl zvýšen poplatek za vjezd do areá‑
lu Svatého Hostýna na 100 Kč. Příjmy budou využity na provoz 
a rozvoj poutního místa. Počet povolenek v automatu zůstává 
nezměněn, 50 ks povolenek vydává automat do 13 hodin a 50 
ks od 13 hodin.

MSKA Olomouc informuje
Evangelium lesní moudrosti
K duchovnímu rozměru spoluzakladatelů skautingu E. T. Setona 
a J. Foglara – prof. Pavel Hošek, Ph.D. (Evangelická teologická 
fakulta UK Praha)
Arcidiecézní muzeum, středa 18. března, 17 hod.
Krize klimatu jako krize politiky?
Panelová diskuze – ve spolupráci s VKH Olomouc
Arcidiecézní muzeum, středa 22. dubna, 17 hod.
Beseda o současné politické situaci v ČR a ve světě
Erik Tabery, šéfredaktor Respektu
Nad autorovou úspěšnou knihou „Opuštěná společnost“
Arcidiecézní muzeum, středa 27. května, 17 hod.
Bližší informace: Filip Zaoral, tel. 739 515 523, e ‑mail: 
zaoralf@post.cz, www.mska ‑akademie.cz

Dvě postní knižní nabídky
Křížová cesta pro uspěchané 
(Anna Mátiková, FSP)
Tato křížová cesta chce dodat odvahu 
a  chuť k  modlitbě těm, kteří si na pobož‑
nost křížové cesty se všemi náležitostmi 
z různých důvodů netroufají.
Brož., 40 stran, 45 Kč
Sedm kroků k dobré zpovědi 
(Michal Zamkovský)
Knížka není jen zpovědním zrcadlem či 
seznamem hříchů, kterých se dopouštíme, 
ale především praktickým pomocníkem, jakousi „duchovní ma‑
pou“, která nám ukazuje, jak se vrátit zpět k milosrdnému Otci.
Průvodcem na této cestě je známý slovenský redemptorista Mi‑

chal Zamkovský. Svěžím, a přitom hlubo‑
kým způsobem vysvětluje v sedmi bodech 
základní atributy dobré zpovědi: jak si uvě‑
domit svou hříšnost a velikost Boží lásky, 
jaký je pravý význam zpovědi, co obnáší 
dobrá příprava nebo jak dosáhnout doko‑
nalé lítosti. Dále nabízí návod na prožití 
zpovědi jako setkání s  milujícím Otcem, 
popisuje, o čem má být kající skutek a jak 
vykročit do života po dobré zpovědi.
Brož., 72 stran, 125 Kč

Vydalo Nakladatelství Paulínky, Jungmannovo nám. 18, 110 00 
Praha 1, tel. 224 818 757

Pozvánka na valnou hromadu MSH
Valná hromada Matice svatohostýnské se koná na Svatém Hostý‑
ně v neděli 3. května. Zahájena bude slavnou mši svatou v bazili‑
ce v 9.15 hod. Prezentace členů Matice svatohostýnské od 8 hod.,  
zahájení valné hromady v 10.30 hod. v Jurkovičově sále.

Březnový Nezbeda a Cvrček
V březnovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou příběh Malý 
rebel z Pamplony o španělském mučedníku Jaime Ortiz Alzueto‑
vi, povídku Příliš malý potůček a další díl komiksu Bernadetta 
o životě sv. Bernadetty Soubirousové.
Březnový Cvrček učí malé čtenáře přemýšlet nad tím, jestli bu‑
dou dělat všechno stejně, nebo jestli něco mohou zlepšit.
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 ŠKOLY

Postní duchovní obnova VIR 
v kněžském semináři

O víkendu 13. až 15. března se jako každý rok uskuteční v Ar‑
cibiskupském kněžském semináři v Olomouci postní duchovní 
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

Noc kostelů 2020
Koná se v pátek 5. června; přihlášení je možné pouze elektronic‑
kou přihláškou.
Bližší informace: Luboš Nágl, tel. 587 405 403, 605 274 911, 
e ‑mail: nagl.lubomir@ado.cz

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 České biskupské konfe‑
rence)

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 – svatí Cyril a Metoděj (od dub-

na 2020)

Neděle v rodině
Nová webová stránka (www.nedelevrodine.cz), můžete ji vyu‑
žívat i v mobilu – najdete ji na Google Play pod názvem Nedě-
le v  rodině. Vhodná pro rodiny s dětmi. Najdete v ní podněty 
k  prožívání neděle v  křesťanském duchu, liturgické texty, na‑
hrávky a spoustu dalších nápadů.
Bližší informace: 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 4–12 let.
Termín a místo konání: 27.–29. března, Kroměříž
Kontaktní osoba: Julie Koblihová, tel. 604 981 715, e ‑mail: 
koblihova.julie@ado.cz

Víkendy pro seniory
Termín a místo konání: 17.–19. dubna, Velehrad – Stojanov;  
duchovní doprovod: P. Miroslav Jáně
Termín a místo konání: 29.–31. května, Svatý Hostýn; duchov‑
ní doprovod: P. Václav Ježík, SJ
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

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

Setkání žen na cestě života
Přednáší Mgr.  Hela Nováčková na téma: Komunikace doma 
i jinde
Úterý 10. března, Farní dům, Mlčochova 7, Olomouc
Bližší informace: Bc.  Marcela Řezníčková, tel. 720 110 750, 
587 405 250‑1, e ‑mail: reznickova.marcela@ado.cz

Škola partnerství 2020/2021
Kurz pro nesezdané páry ve věku 18 až 35 let, skládá se z šesti 
víkendů, které se konají v Rajnochovicích.
Vztahová témata se zde probírají do hloubky, mladí mají dosta‑
tek času na komunikaci v páru, zažijí spolu netradiční situace 
a naváží i nová přátelství s  lidmi prožívajícími stejné údobí ži‑
vota.
Bližší informace: Mgr.  Petra Girašková, tel. 720 110 750, 
587 405 250, e ‑mail: giraskova.petra@ado.cz
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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 nultého čísla časopisu Rodinný život. 
Nejdříve vycházel jako zpravodaj CPRŽ. Zájemcům doporučujeme objednat si celý ju‑
bilejní ročník časopisu Rodinný život, dozvíte se v něm spoustu zajímavostí z historie 
i aktuálního dění na CPRŽ.

Zprávy z Center pro rodinu

Mateřský klub Sedmikrásek 
při Centru pro rodinu  
Veselí nad Moravou

Maminky na rodičovské dovolené 
plní úlohu, ve které je nedokáží zastoupit 
žádné instituce. Mateřství chápeme jako 
poslání a povolání, které zasluhuje nejen 
společenské uznání, ale také konkrétní 
podporu. Mateřský klub Sedmikrásek při 
Centru pro rodinu Veselí funguje od roku 
2008 a navštěvují jej nejen maminky, ale 
i  tatínci dětí a  prarodiče s  vnoučaty, což 
podporuje mezigenerační soužití.

V průměru se každý čtvrtek schází 12 
maminek a  14 dětí. Krátká modlitba na 
úvod, hraná pohádka pomocí maňásků, 
zábavné hry a činnosti na zlepšení jemné 
motoriky, zpěv s  hudebními nástroji, ta‑
nečky s říkadly a písničkami, které jsou 
součástí každého setkání, rozvíjejí cito‑
vost dětí a pomáhají formovat vztah k li‑
dem, k přírodě a světu kolem nás. Velkým 
přínosem klubu je také to, že se děti už od 
útlého věku učí zapojit do kolektivu jiných 
dětí, učí se vzájemné komunikaci a  tím 
i prvnímu sociálnímu chování. Při nástu‑
pu do mateřské školy pak nemají problémy 
začlenit se do kolektivu. Společná činnost 
rodičů a prarodičů s dětmi přispívá velkou 
měrou k duševnímu, citovému i manuál‑
nímu rozvoji schopností dětí, naplňuje 
jejich potřeby a posiluje vzájemné vazby. 
Pro maminky je to příležitost popovídat si 
s ostatními maminkami a vyměnit si zku‑
šenosti při výchově svých ratolestí a sdílet 
se se svými radostmi i starostmi. Tím, že 
se schází pravidelně, navazují s ostatními 
maminkami nová přátelství a utváří krás‑
né společenství, kde vládne pohoda a po‑
rozumění. Děti mají k dispozici plně vyba‑
venou klubovnu, tělocvičnu a na zahradě 
nově zbudované dětské hřiště. Součástí 
klubu je i knihovna s literaturou zaměře‑
nou na manželství, rodičovství a výchovu. 
Na závěr bych chtěla za sebe říci, že se‑
tkání s maminkami a jejich dětmi neobo‑
hacuje jenom je samotné, ale i mě, která 
s  nimi ráda trávím čtvrteční dopoledne 
a tak se na sebe navzájem můžeme každý 
týden těšit.

Mateřský klub Sedmikrásek probíhá 
v  klubovně Centra pro rodinu v  Zarazi‑
cích každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 hod. 
(i o prázdninách).

Nové maminky, těšíme se na vás!

 Lenka Zemanová

Z Centra pro rodinu Svitavy
Děkanátní centrum pro rodinu Svitavy má sídlo na faře v Moravské Třebové. Farnost 

Moravskou Třebovou spravují františkáni. Fara má pěkné a prostorné zázemí na různé 
aktivity, setkávání včetně třiceti lůžek celkem ve čtyřech pokojích. Setkávají se zde ma‑
minky na mateřské dovolené, konají se přednášky, duchovní obnovy, burzy dětského 
oblečení, příměstské tábory. Tyto prostory je možné si pronajmout třeba na duchovní 
obnovu s vlastním knězem nebo na jiné víkendové aktivity.

Náš kraj je citelně poznamenán tím, že jsme sudetská oblast a misie nejsou jen slovo, 
ale jsou denní realitou jak ve službě kněží, tak v práci centra pro rodinu. Nicméně to 
nechceme vzdát a společně se snažíme hledat cestu jak na to. To, čemu se u nás daří, 
jsou adorační dny, různá společenství – modlitební, mládežnická, manželská. Po pří‑
pravě snoubenců svatbou nic nekončí, jak si mnozí myslí, ale mají vše před sebou. Proto 
společenství manželů – rodin považuji za velmi potřebné. Mám velkou radost, že u nás 
vzniklo společenství mladých manželů. Tito mladí manželé vyrostli na nových přípra‑
vách pro snoubence a společenství věřících je pro ně důležitou součástí vztahu a života 
v církvi. Jsou to mladí lidé, kteří se po studiích vrátili do farnosti – děkanátu a my už 
zakoušíme, že naše práce a služba bude mít své pokračovatele.  Zdeňka Lišková

Duchovní obnovy pro manžele
Centrum pro rodinu ve Zlíně připravuje každoročně jednodenní adventní a postní 

duchovní obnovy pro ty, kdo žijí v  manželství. Obnovy, které probíhají v  prostorách 
Centra pro rodinu na Jižních Svazích, případně v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, 
jsou určitým doplněním toho, co nabízí bohatý program především velkých zlínských 
farností v centru města a na Jižních Svazích.

Jedná se přitom o akce spíše menšího rozsahu – počet jejich účastníků se většinou 
pohybuje okolo dvaceti. Někteří z nich se přitom pravidelně vracejí, protože jim vyho‑
vuje právě tato forma obnov.

Vlastní program setkání, který je zcela věcí pozvaného kněze, je zpravidla rozložen 
do tří bloků, dvou dopoledních a jednoho odpoledního. Mezi nimi je vždy prostor pro 
zamyšlení, pro svátost smíření, ale i pro rozmluvu. A celá obnova je pak uzavřena mší 
svatou.

V posledních letech jsou k vedení těchto duchovních obnov zváni často kněží, kteří 
mají z minulosti vazby ke Zlínu či Zlínsku, často rodáci. A jejich slova bývají opravdu 
působivá.

Nejbližší duchovní obnova pro manžele proběhne v sobotu 14. března v prostorách 
Centra pro rodinu Zlín od 9 do 15 hod. a povede ji P. Petr Kopřiva, SDB.

Přihlásit se je možné přímo v kanceláři centra, telefonicky (577 212 020; 732 376 193) 
nebo přes webové stránky http://cpr ‑zlin.cz  Emília Osohová
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Rodinný život 1/2020  
(Život s nevěřícím partnerem)

Co obnáší pro věřícího křesťana sou‑
žití s  nevěřícím partnerem? Jaké výzvy 
vnáší do každodenního manželského 
a rodinného živo‑
ta? První letošní 
číslo Rodinného 
života s  názvem 
„Život s  nevěří‑
cím partnerem“, 
si klade za cíl 
zprostředkovat 
vám, našim čte‑
nářům, různé po‑
hledy a zkušenos‑
ti manželských 
dvojic, které se na 
společnou cestu životem vydali i přes ten‑
to zásadní (nikoli nepřekonatelný) rozdíl.

Na co se můžete těšit:
• Staré známé, přesto stále inspirující 
rubriky Pohledem církve (P. Karel Skočov‑
ský), Kázání na všední den (P. Karel Skle‑
nář), pokračování souboru textů Man‑
želství – cesta ke svatosti (MUDr.  Jitka  
Krausová)
• Otevřené a upřímné rozhovory o úska‑
lích (a radostech) života s nevěřícím part‑
nerem
• Hluboké zamyšlení na téma mladých 
lidí a jejich výchovy pro manželství z po‑
hledu jedné z  našich čtenářek (Okénko 
čtenářů)
• Laskavé a vtipné fejetony Neděle ztra‑
ceného vejce (Luboš Nágl) a O víře nejen 
na papíře (Magdalena Strejčková)
• Duchovní obohacení od anděla Cheru‑
bína (Anna Němcová) a Babiččiny teolo‑
gie (Jitka Štěpánková); o novou netradiční 
dávku inspirace se svými krátkými úvaha‑
mi postará Karolína Zvoníčková (Pán Bůh 
z Instagramu)
• Pozvánka na oslavu 30. výročí existen‑
ce Centra pro rodinný život a časopisu  
Rodinný život, která se uskuteční 16. květ‑
na 2020.
• Na stránkách časopisu najdete chutné 
recepty  – fazolové ragú detektiva Nicka 
Cartera, tipy na zajímavé knihy k tématu, 
a samozřejmě vyhodnocení her a soutěží 
z minulého čísla. Další nápady, plná znění 
článků, inspirativní texty a  podněty pro 
váš rodinný život najdete na našich webo‑
vých stránkách (www.rodinnyzivot.eu).

Předplatné jubilejního ročníku si 
můžete objednat poštou (Centrum pro 
rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 
Olomouc), telefonicky (587 405 250) nebo 
e ‑mailem (rodinnyzivot@ado.cz).

 Pavlína Nováková  
a Markéta Matlochová

HLASY A OHLASY
Jak technologie ovlivňují nás a naše vztahy

V rámci Národního týdne manželství, který probíhal v celé České republice v týdnu 
od 10. do 16. února, proběhly také v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži přednášky 
a aktivity zaměřené na podporu manželství a rodiny.

Pravidelná středeční studentská mše svatá byla obětována za manžele, rodiny a za 
vztahy, které vytváříme. Každý z přítomných na začátku mše svaté mohl přinést zapá‑
lenou svíci před oltář jako poděkování či prosbu o požehnání pro svou rodinu. Školní 
kaplan P. Petr Káňa v úvodu homilie poděkoval všem přítomným manželům a rodičům 
za příklad jejich života a snahu vytvářet dobré vztahy a zázemí pro svou rodinu a děti.

Po mši svaté následovala přednáška Martina Kvapilíka ve studentském klubu gym‑
názia s názvem V síti – jak technologie ovlivňují nás a naše vztahy.

Přednášející se zamýšlel nad možnými přístupy k technologiím, nad pravidly a způ‑
soby jejich používání, nad možnými úskalími a nežádoucími účinky na každého člověka, 
který je využívá, a nad dopadem na vztahy, které vytváříme nebo ve kterých již žijeme.

Během celého týdne se zaměstnanci nebo studenti mohli zapojit do plnění drobných 
úkolů, které byly zaměřeny na jednotlivé aspekty lásky k  druhým lidem. K  dispozici 
byly informační letáčky a brožurka s myšlenkami papeže Františka z exhortace Amoris  
laetitia.   Justina Šustková

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Tříkrálová sbírka  
v Uherském Brodě

Ve farnosti Uherský Brod letos tříkrálo‑
ví koledníci, kromě zpěvu koledy a  prosby 
o  příspěvek do sbírky, zvali své sousedy do 
farního kostela do tiché Boží přítomnos‑
ti – na tichou adoraci ve stylu Nikodémovy 
noci, která proběhla v neděli 5.  ledna večer. 
Účastníci mohli využít i  možnosti setkat se 
s  knězem, požádat dvojici laiků o  přímluv‑
nou modlitbu, nebo se zapojit do opisování 
Bible. Za obyvatele města se farnost modlila 
už během adventní doby. Pozvání přijali ne‑
jen farníci. A  to bylo pro nás povzbuzením 
v podobném evangelizačním díle dále pokra‑
čovat. 	František Bílek

pastorační asistent  
Charita Uherský Brod
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Vstupy do škol s náboženskými tématy

Poselství křesťanských Velikonoc
Sobota 7. března, 9.30–13 hod., sál kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc
Seminář Poselství křesťanských Velikonoc je úvodním seminářem s  tímto tématem.  
Zabývá se popisem událostí jednotlivých velikonočních dnů, a  jak tyto události slaví 
křesťané dnes. Velikonoční téma doplní program Velikonoce moderním jazykem a Ve‑
likonoce v kostele.

Kostel – význačná budova naší obce
Úterý 28. dubna, 15.30–18 hod., sál kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc
Program je připraven pro děti mladšího a staršího školního věku. Je vhodný také pro děti 
v rámci doprovodného programu Noci kostelů.

Den slovanských věrozvěstů – svatí Cyril a Metoděj
Úterý 26. května, 15.30–18 hod., sál kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc
a sobota 30. května, 10.00–13.00 hod., farní sál, Pod Kamennou 1000, Luhačovice
V programu se zaměříme na život a dílo těchto našich světců a na jejich odkaz pro dneš‑
ní dobu. Účastníci se seznámí s památkami na tyto věrozvěsty v naší diecézi a dostanou 
podněty, jak tyto osobnosti našich dějin přiblížit dětem přitažlivou formou.

Svatý Jan Sarkander
Kaple svatého Jana Sarkandera, Olomouc (připravujeme, datum bude upřesněno)
Možnost prohlídky nově opravené kaple s náměty, jak tohoto světce srozumitelně při‑
blížit dětem.
Semináře jsou určeny začínajícím lektorům projektu Vstupy do škol z řad kněží, pasto‑
račních asistentů, katechetů a dalších zájemců, kteří mají touhu dnešním dětem přiblížit 
křesťanství a jeho základní poselství o Boží lásce.
Pokud se nemůžete seminářů zúčastnit, rádi k vám do vašeho děkanátu nebo farnosti 
po domluvě přijedeme.

Více informací: Mgr.  Helena Polcrová, Centrum pro školy, Biskupské nám. 841/2,  
779 00 Olomouc, e ‑mail: polcrova.helena@ado.cz, tel. 587 405 255

Centrum pro školy informuje

Rok Bible
Pro letošní Rok Bible připravilo Cen‑

trum pro školy v  rámci Vstupů do škol 
s náboženskými tématy program: Bible – 
základ naší kultury.

Obsahem semináře je naučit lektory 
jak představit nevěřícím dětem posvát‑
nou knihu křesťanů a pomoci jim se v ní 
orientovat. Na konkrétních ukázkách 
děti pochopí, jak tato kniha ovlivnila naše 
hodnoty a tradice. Cílem je pomoci dětem 
najít kladný vztah k této knize, aby ji vní‑
maly jako přínos pro svůj život a  ne jen 
jako povinnou školní četbu.

Materiály ze semináře lze použít 
i v katechezi jako úvod k práci s Písmem 
svatým.

Seminář má délku 90  minut a  rádi 
s ním přijedeme do vašeho děkanátu či 
farnosti.

Více informací a objednávky: Hele‑
na Polcrová, Centrum pro školy, e ‑mail: 
polcrova.helena@ado.cz, tel. 587 405 255

Snímek Zbyněk Šišpera / Člověk a víra

Postní aktivita: „Poznáváním 
Písma poznávám Krista“
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 parafrázují‑
cí výrok sv.  Jeronýma, má podtrhnou 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 je k dispo‑
zici na webu: www.katechetiolomouc.cz

 Patricie Plášilová, P. Roman Vlk
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Snímek Jiří HusekSnímek Kleinwächter holding s.r.o

Přehled poutních slavností  
na Svatém Hostýně v roce 2020

 22. 3. Svatojosefská pouť mužů
 27.–28. 3. Pěší pouť farnosti Louka – Svatý Kopeček u Olo‑

mouce – Svatý Hostýn
 25. 4. Dvacátá sedmá celostátní pouť hasičů
 1. 5. Patnáctá prvomájová pouť rodin
 3. 5. Valná hromada Matice svatohostýnské
  Pouť Klubu křesťanských žen
  Třináctá pouť bohoslovců za povolání
 8. 5. Třetí pouť Marys’Meals (proti hladu ve světě)
 10. 5. Osmnáctá pouť podnikatelů
 17. 5. Osmnáctá pouť včelařů
 30. 5. Pouť dobrodinců díla Dona Boska v Havířově
 1. 6. Dvacátá pouť píšících křesťanů
 6. 6. Desátá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
 13. 6. Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na 

Svatý Hostýn
 14. 6. Třetí pouť krojovaných
 16. 6. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní po‑

svěcení
 19. 6. Pouť členů Apoštolátu modlitby
 20. 6. Sedmá pouť přátel autoveteránů
  Šestá pouť schól
 27. 6. Pouť dětí na začátku prázdnin
  Jedenáctá pouť zrakově postižených
 30. 6.–1. 7. Pěší pouť Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý Hostýn
 2.–4. 7. Pěší pouť Svatý Hostýn – Štípa – Velehrad
 4. 7. Pouť obce Jankovice
 11. 7. Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
 2. 8. Osmá pouť dechových hudeb
 8. 8. Třetí pouť kuchařů a cukrářů
 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie – titulární slavnost
 16. 8. Hlavní pouť
 22. 8. Dvanáctá pouť pedagogů
 23. 8. Tradiční orelská pouť
 29. 8. Arcidiecézní pouť rodin a  dětská pouť na konci 

prázdnin
 5. 9. Dvacátá osmá muklovská pouť
 6. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
 12. 9. Třicátá františkánská pouť
 26.–28. 9. Pěší pouť Velehrad – Svatý Hostýn
 4. 10. Růžencová pouť
 10. 10. První den dušičkové pouti
 11. 10. Druhý den dušičkové pouti
 17. 10. Dvacátá druhá svatohubertská myslivecká pouť
 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku

Bližší informace: Matice svatohostýnská, z. s., Svatý Hostýn 
č.  115, 768 72 Chvalčov, tel. 573 381 693  – 573 381 694, e ‑mail: 
matice@hostyn.cz

Duchovní cvičení na Velehradě 2020
 6.–8. 3. Postní duchovní obnova pro všechny – Mons. Voj‑

těch Šíma
 13.–15. 3. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty – P. Pavel  

Hof írek
 20.–22. 3. Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoa‑

ntonínské – Mons. Adam Rucki
 27.–29. 3. Rekolekce pro katechety a animátory farních spo‑

lečenství – Mons. Vojtěch Šíma
 2. 4. Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance 

Charity – Mons. Vojtěch Šíma
 17.–19. 4. Víkend pro seniory – P. Miroslav Jáně
 15.–17. 5. Duchovní obnova pro lektory a  všechny zájem‑

ce o  Boží slovo v  praktickém životě – P.  Marián  
Pospěcha

 21.–27. 6. Duchovní cvičení pro řeholní sestry – P. Jan Žalu‑
da

 19.–23. 7. Duchovní cvičení pro všechny – Mons. Aleš Opa‑
trný

 23.–26. 7. Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky – 
Mons. Aleš Opatrný

 5.–8. 8. Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety – 
P. Jan Žaluda

 16.–19. 8. Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpě‑
váky – P. Marcel Javora

 20.–24. 8. Duchovní cvičení pro všechny – Mons. Josef Žák
 23.–28. 8. Duchovní cvičení pro vysokoškoláky – P. Michal 

Altrichter, SJ
 16.–19. 9. Duchovní cvičení pro všechny – P.  Miloslav  

Kabrda
 27.–29. 10. Setkání seniorů – P. Miroslav Jáně
 5. 11. Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance 

Charity – Mons. Vojtěch Šíma
 13.–15. 11. Duchovní obnova pro všechny – P. Pavel Hof írek
 26.–29. 11. Adventní duchovní cvičení pro všechny ‑ Mons. 

Vojtěch Šíma
 2.–5. 12. Adventní duchovní cvičení pro všechny – P. Milo‑

slav Kabrda
 6.–10. 12. Adventní duchovní cvičení pro všechny – P. Anto‑

nín Dąbrowski, OFM

Bližší informace: www.stojanov.cz, Římskokatolická du‑
chovní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, e ‑mail: 
velehrad@stojanov.cz, tel. 572 571 420, 733 741 896
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Když jste se dozvěděl, že nádor je ne-
operovatelný, co vás napadlo?
František: Že jsem dostal nemoc jako 

každý desátý v této republice. Nijak jsem 
to neřešil… Když už, tak si zbytek života 
užiju…

Co bylo dál?
František: Začal jsem jezdit na che‑

moterapie jednou za 14 dní. Z toho jsem 
se 10 dní kroutil a zvracel, a pouhé 4 dny 
žil normálně. Chtěli mi dát deset chemo‑
terapií, ale že se uzdravím, mi negaranto‑
vali, tak jsem léčbu přerušil a teď čekám… 
jako by na smrt…

Leona: Když manžel skončil s  che‑
moterapií, byl plný síly. Postavil plot, byli 
jsme na dovolené v  Luhačovicích, projel 
si na kole kraj, kde se narodil. Když se ale 
řekne rakovina slinivky, to je nejhorší…

František: Přitom je tomu už rok, co 
mi ji zjistili.

Proč jste se rozhodli pro domácí hos-
picovou péči?
Leona: Protože přišly bolesti a museli 

jsme to řešit. Od začátku jsem věděla, že 
manžel zůstane doma, a když jsem zavo‑
lala do Charity Zábřeh a v  telefonu jsem 
uslyšela paní Novákovou, ten její hlas mě 
velmi uklidnil. Je důležité vědět, že někdo 
stojí při vás, že pomůže. Sestřičky k nám 
jezdí každý den a od začátku do nás hučí: 
„Klidně zavolejte, nebojte se zavolat.“  
Neobtěžujeme je. Ty ženský jsou úžasný, 
ulevilo se mně, ta tíha není jen na nás. 
A už vůbec mě nenapadlo, že tato služba 
je zadarmo.

František: Nejsme věřící, ale ten jejich 
takový „pánbíčkářský“ jako by duchov‑
ní přístup a  komunikace jsou suprové.  
Dokáží se do nás vcítit.

Prožít dny naplno, i když jsou poslední. 
Panu Františkovi je doma oporou Charita Zábřeh

Směna za směnou, čtyři podřízení, bolest v  zá-
dech. A pak výpověď pro nadbytečnost, odstup-
né a  pracovní úřad. „Aspoň konečně zajdu k  lé-
kaři a vyřeším ta záda,“ vzpomíná pan František 
(52 let). Loni v únoru měl nastoupit do nové práce, 
místo toho ale začal dojíždět na chemoterapie. 
Ukázalo se, že za bolestí je rakovina. Pan Franti-
šek ukončil léčbu, chtěl si život ještě užít, být s ro-
dinou, to je to nejdůležitější… Téměř půl roku mu 
pomáhá domácí hospicová péče Charity Zábřeh, 
která je zapojena do společného projektu Hospi-
cové péče Caritas v Olomouckém kraji. Zdravotní 
sestřičky jsou oporou také jeho ženě Leoně.

Jak konkrétně vám domácí hospico-
vá péče pomáhá?
František: Když bych za léčbou do‑

jížděl, trpěl bych. Potřebuji totiž řešit 
proměnlivý zdravotní stav okamžitě. Ses‑
třičky k nám domů jezdí každý den, jed‑
nou za týden přijede i  doktorka. Můžu 
jim kdykoliv zavolat a do půl hodiny jsou 
tu, upraví mi léčiva, aby bolest odezněla 
a podobně. Komfort až domů.

Jsou to cizí lidé, kteří se pohybují 
u vás doma, vstupují do rodinné inti-
mity, jak to vnímáte?
František: Už nejsou cizí, jsou sou‑

částí naší domácnosti, zeptají se co a jak, 
doplníme léčivo do dalšího dne. Popoví‑
dáme si, jaké byly Vánoce, jaké je počasí, 
jak kloužou silnice…

Leona: A někdy už manžel pomaličku 
vstává a to sestřičky vycítí. Sbalí se, je čas 
vypadnout.

František: Jsem rád, když si odbudu 
celou tu proceduru, všichni zmizí a  já si 
vytvořím polohu, při které je mi nejlíp. 
Rakovina je nemoc o bolestech. Člověku 
není někdy nejlíp.

U domácí hospicové péče je podmín-
ka, aby u  nemocného byl 24  hodin 
denně jeho příbuzný, kdo se bude 
o něj starat. Je to v silách rodiny?
František: Manželka se musí rozhod‑

nout, jestli odejde z práce, přijde o výdělek 
pro rodinu a  bude dostávat 8 000 korun 
za „údržbu“ manžela, se kterým je třicet 
let. Stát by měl tyto pečující více podpo‑
řit, protože některé to může i  zruinovat. 
Přitom starat se o  lidi na konci života 
v nemocnici vyjde o moc dráž, než když 
zůstanou doma. A co se nemocného týká, 
doma se cítí jinak než někde mezi dvace‑

ti hýkaly… O tom žádná, doma je doma. 
V  nemocnici člověk nemá svůj koutek, 
kam by si zalezl a  přemýšlel. Sestry tam 
toho mají hodně, na pokoji osm lidí. Tady 
má sestřička mě, a pokud má nějaké sta‑
rosti, tak to nedává najevo. Vidím, jak to 
ulehčuje mně, a přál bych si, aby tato služ‑
ba ulehčila i  dalším lidem, kteří jsou na 
tom stejně.

Vypadá to, že jste smířený. Jak člo-
věk dojde ke smíření?
František: Celkem jsem smířený, tedy 

jestli je to smíření… Člověk spíš čeká, až 
to přijde. Když je mu hodně špatně, říká 
si, dneska by to už mohlo přijít. A když je 
mu zase dobře, říká si, dneska ještě ne…

Jak si dodáváte vzájemně sílu?
Leona: Znám Františka skoro třicet 

let – dodává sílu celé rodině, i  teď, když 
je nemocný. Děti jsou víc doma, dokonce 
s námi byly i na Silvestra. Uvědomují si, že 
to přijde… A s Františkem se bavíme jinak 
než dřív, zeptám se stokrát za den, jak mu 
je… Je to jiný. Jsem strašně unavená, tíží 
mě balvan… Nějak žijeme, ale to čekání je 
na houby, nemůžeme si nic plánovat…

František: Týdenní plánování nemá 
smysl, to už je moc.

Ale děláte si při tom „čekání“ nějaké 
radosti? Co je pro vás důležité?
František: Pro mě je důležitá rodina.
Leona: Jsme na sebe daleko hodněj‑

ší. Povídáme si o životě a o tom, že jsme 
pyšní na děti. Taky vzpomínáme, jak jsme 
spolu začínali, žili... Někdy se vracíme 
zpátky… Mohli jsme být na sebe fajn ce‑
lých těch třicet let!

Za rozhovor děkuje 
 Karolína Opatřilová

Snímek Charita Zábřeh
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„Děkujeme koledníkům za to, že i  letos přinášeli k  lidem 
domů radost. Někteří se s nimi radovali z narození Pána Ježíše, 
jiné potěšil zpěv a úsměv a všem těmto lidem koledníci dali příle‑
žitost udělat něco dobrého pro druhé, přispět na pomoc potřeb‑
ným lidem. Peníze, které tříkrálové skupinky vybraly, jsou sečte‑
ny, ale co zkusit spočítat, s kolika lidmi se při koledování setkaly. 
Kolik bylo těch, kteří se stali o něco lepšími, protože dokázali při‑
spět na pomoc potřebným?“ zamýšlí se prezident Arcidiecézní 
charity Olomouc Mons. Bohumír Vitásek.

Tříčlenná rodina z Lobodic přišla  
při požáru o dům

Jeden z rodinných domů v Lobodicích zachvátil v lednu po‑
žár. Shořela střecha, elektrika, prostory byly zakouřené a prolité 
vodou. Přesto je možné dům opravit. Pomůže s tím i Tříkrálová 
sbírka. „V domě bydlela tříčlenná rodina, která přišla o vše. Nyní 
přebývá ve škole, což jí zařídilo vedení obce, a veškeré věci má 
s sebou v pár taškách. Naše Charita těmto lidem koupila postele. 
Obec pro ně ještě vyhlásila sbírku, která zaplatí opravy domu. 
Přidáme i část vykoledovaných peněz, a to na zapojení nové elek‑
triky,“ uvádí ředitelka Charity Kojetín Helena Gračková. Lidé na 
Kojetínsku letos přispěli Třem králům 121 802 korun.

Olomoučtí za domácí hospicovou péči  
a lidi bez domova

Charitu Olomouc podpořila Tříkrálová sbírka 2 000 000 
korunami. Ty přispějí na rozvoj domácí hospicové péče v Olo‑
mouckém kraji, dále rekonstrukci hygienického zázemí pro lidi 
bez domova a stavbu výtahu v Azylovém domě sv. Anežky. „V do‑
mově se staráme o nemocné a nemohoucí starší lidi bez přístřeší 
a pro ně je velmi obtížné zdolat tamní schodiště. Výtah velmi po‑
může,“ zdůvodňuje mluvčí Charity Olomouc Eva Štefková.

Zlínskem vede přes 2 000 km tříkrálové pomoci
Ve Zlíně lidé přispěli do sbírky více než 2 330 000 korunami. 

„Pokud bychom vyskládali bankovky a mince pěkně za sebe, na‑
měříme úctyhodných 2 063 kilometrů pomoci,“ vypočítává koor‑
dinátorka sbírky z Charity Zlín Pavla Romaňáková.

Zlínský výtěžek podpoří děti a mladé s diagnózou SMA a dys‑
trofiemi, u  kterých ztráta nervových buněk zapříčiňuje úbytek 

Arcidiecéze olomoucká: králové vykoledovali rekordních 
více než 32 milionů korun

Pomoc s opravou vyhořelého domu, který je aktuálně 
pro tříčlennou rodinu neobývatelný. Podpora novope-
čené maminky - té po zaplacení dluhů nezbývají pení-
ze na plínky, sunar a další potřebné vybavení pro dítě. 
Nákup schodolezu, který lidem na vozíčku umožní pře-
konat úzké schodiště doma, na úřadě nebo u  lékaře.  
To a mnohem víc bude možné díky štědrosti dobrých 
lidí a také ochotě téměř 17 500 Tří králů, kteří vyrazili 
na koledu po celé arcidiecézi olomoucké. Výtěžek Tří-
králové sbírky čítá neuvěřitelných 32 216 419 korun. 
Podařilo se tak překonat loňský rekord o  2 387 514  
korun.

svalové hmoty. Díky Tříkrálové sbírce si užijí letní tábor. Zlínští 
myslí i na lidi se zdravotním či tělesným postižením. „Občas se 
obracejí na mou kolegyni s tím, že by potřebovali ze zdravotních 
důvodů pobyt v lázních nebo u moře a také někoho blízkého, kdo 
je tam doprovodí, což si nemohou dovolit. A právě na tohle jim 
chceme přispět,“ přibližuje Pavla Romaňáková.

Svitavská podpora rodin v nouzi  
a lidí na vozíčku

Ve Svitavách se podařilo vybrat přes 590 000 korun. Tyto pe‑
níze podpoří například rodiny s dětmi, které jsou tak zadlužené, 
že nemají peníze na jídlo nebo nenadálé investice, jako je třeba 
rozbitá pračka. „Letos sbírka podpoří mladou ženu, které se zrov‑
na narodilo miminko. Bydlí u své psychicky nemocné maminky. 
Když rodina poplatí všechny dluhy, nezbývají jí peníze na plínky 
nebo sunar,“ říká ředitelka Charity Svitavy Vendula Kouřilová.

Podle ní výtěžek ze sbírky pomůže zaplatit ještě schodolez, 
který budou vozit s sebou pečovatelky k lidem s pohybovými ob‑
tížemi. „Pomohou tak klientům i do úzkých schodů u nich doma, 
nebo u  lékaře a  na úřadech. Přístroj je zaveze dokonce až do 
auta,“ pokračuje ředitelka svitavské Charity s tím, že tuto pomoc 
ocení zvlášť lidé, kteří se kvůli svému hendikepu vůbec nedostali  
ven.

Pomoc přímo doma pro lidi s duševním  
onemocněním na Strážnicku

Charita Strážnice hlásí 491 000 korun a  letos otevře novou 
službu – Sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním. 
„Provozujeme sociálně  terapeutickou dílnu pro lidi s duševním 
onemocněním, ale tato služba je ambulantní, proto je třeba po‑
dobnou službu rozšířit i  do terénu, aby se pomoc dostala také 
k těm lidem, kteří v důsledku své duševní nemoci nemohou do 
Strážnice přijet. Někteří z nich sedí celé dny doma u rodičů a je 
pro ně komplikované vydat se do společnosti. Doma jim po‑
můžeme rozhovorem, uspořádat si smysluplně den, s nácvikem 
péče o domácnost, popř. s vyřízením různých papírů,“ říká ředitel 
Charity Strážnice Zdeněk Bína. Služba podpoří duševně nemoc‑
né na Strážnicku.  Karolína Opatřilová

Arcidiecézní charita Olomouc

Snímek Pavel Langer / Člověk a víra



BŘEZEN  2020
1. 3. neděle
 10.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá pro 

Matici svatokopeckou • biskup Antonín Basler

1. 3. neděle až 7. 3. sobota
 Hejnice – exercicie pro biskupy • arcibiskup Jan Graubner, 

biskup Antonín Basler a biskup Josef Nuzík

7. 3. sobota
 16.30 hod. • Olomouc – Svatý Michal – zahájení výstavy 

s názvem Rudolf Jan • arcibiskup Jan Graubner

8. 3. neděle
 8.00 hod. • Vranov u Brna – mše svatá pro druhé setká‑

ní tříleté Školy řízení institutu a  formace • biskup Josef  
Nuzík

 9.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 
mše svatá a setkání s apoštolským nunciem • arcibiskup 
Charles Balvo

 16.00 hod. • Strážnice – výroční členská schůze Orla •  
arcibiskup Jan Graubner

9. 3. pondělí – 11. 3. středa
 Velehrad – setkání kněží a  jáhnů moravské církevní pro‑

vincie • arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler 
a biskup Josef Nuzík

15. 3. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá k 100. výročí 

narození Chiary Lubichové • arcibiskup Jan Graubner a  
biskup Antonín Basler

17. 3. úterý
 17.00 hod. • Olomouc – kaple sv.  Jana Sarkandera – mše 

svatá k 400. výročí umučení sv. Jana Sarkandera • arcibis‑
kup Jan Graubner

 17.00 hod. • Holešov  – mše svatá k  400. výročí umučení 
sv. Jana Sarkandera • biskup Josef Nuzík

 17.30 hod. • Zdounky  – mše sv.  k  400. výročí umučení 
sv. Jana Sarkandera • biskup Antonín Basler

18. 3. středa
 9.15 hod. • Olomouc – kaple sv. Jana Sarkandera – mše 

svatá pro kněžskou konferenci olomouckého děkanátu • 
arcibiskup Jan Graubner

19. 3. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost sv. Josefa – mše 

svatá • biskup Josef Nuzík

21. 3. sobota
 11.00 hod. • Slezské Rudoltice – mše svatá ke cti sv. Josefa 

• biskup Josef Nuzík
 14.00 hod. • Olomouc – Panna Maria Sněžná – mše svatá 

pro diecézní setkání varhaníků • biskup Antonín Basler
 15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a ře‑

holní povolání děkanátů Svitavy a Konice • arcibiskup Jan 
Graubner

24. 3. úterý
 9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

Kněžský den • arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín 
Basler a biskup Josef Nuzík

 17.00 hod. • Praha – katedrála – mše svatá k výročí volby 
papeže Františka • arcibiskup Jan Graubner

25. 3. středa
 17.00 hod. • Napajedla – pouť za úctu k životu – po mši 

svaté průvod na hřbitov k  hrobu Aničky Zelíkové •  
arcibiskup Jan Graubner

27. 3. pátek až 29. 3. neděle
 Dřevohostice  – víkend s  bohoslovci • arcibiskup Jan  

Graubner

28. 3. sobota
 15.00 • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a řeholní 

povolání děkanátů Olomouc a Přerov • biskup Antonín 
Basler

Z  DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ

Uzavřeno k 18. 2. 2020
Změna programu vyhrazena


