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Pozdrav olomouckého
arcibiskupa
k Velikonocům 2020
Drazí bratři a sestry,
dnes, kdy píši tyto řádky, nevím, jak se bude situace vyvíjet,
jestli budeme slavit Velikonoce
společně a bude se číst můj pozdrav. V tyto mimořádné dny se
situace rychle mění a my jsme
odkázáni spíše na rychlé vzkazy prostřednictvím emailu. Těším se na chvíli, kdy vás budu
zvát ke společnému děkování
Bohu... (strana 2)

4

2

OLDIN • 4 / 2020

OLDIN • 4 / 2020

VELIKONOČNÍ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA

LIST Z KALENDÁŘE

Pozdrav olomouckého arcibiskupa k Velikonocům 2020
Drazí bratři a sestry,
dnes, kdy píši tyto řádky, nevím, jak se
bude situace vyvíjet, jestli budeme slavit
Velikonoce společně a bude se číst můj
pozdrav. V tyto mimořádné dny se situa‑
ce rychle mění a my jsme odkázáni spíše
na rychlé vzkazy prostřednictvím emailu.
Těším se na chvíli, kdy vás budu zvát ke
společnému děkování Bohu.
Dnes prosím: Vezměme tuto situa‑
ci tak, že nás rozšířenou nemocí zastavil
sám Bůh, a ptejme se, co nám tím chce
říci. Zastavil naši činnost a vnutil nám
pracovní klid k soukromým duchovním
cvičením a samotu, abychom si udělali čas
na Boha a vychutnali si jeho přítomnost.
Už ve Starém zákoně řekl Hospodin
lidem mnohokrát, že nestojí o jejich dary,
ale že chce je samotné. Dnes zastavil naši

činnost a my těžko neseme například zá‑
kazy veřejných bohoslužeb. Chybí nám
svátosti. Nechce nám tím Bůh říci, že od
nás chce, abychom přestali s pouhým zvy‑
kem či plněním povinností? Abychom,
až to bude možné, chodili na bohoslužby
daleko častěji? Abychom přestali žít pro
sebe a podle sebe, že od nás čeká úpl‑
né darování sebe Bohu? To nepřeháním.
Darování se Bohu není jen pro kněze a ře‑
holnice. Jde o odpověď pokřtěných na
jeho dar nám. On za nás už přece život
dal, když zemřel na kříži!
Co znamená vzdát se sebe? Nemá Bůh
právo chtít, abychom se svobodně zřekli
svých názorů a postojů, kritik a hádání,
a pokorně přijali Boží slovo do našich
skutků ve vší jeho náročnosti a sjedno‑
cování se v lásce s těmi, které pověřil,

2. duben – Mezinárodní den dětské knihy – výročí narození H. Ch. Andersena v roce
1805
2. 4. 2005 zemřel sv. Jan Pavel II., římský papež v letech 1978 až 2005 (15 let)
7. 4. 1990 přijali v Olomouci biskupské svěcení dva nově jmenovaní pomocní biskupové olomoučtí – Mons. Jan Graubner a Mons. Josef Hrdlička (30 let)
18. 4. – Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel – vyhlášen na zasedání UNESCO v roce 1983
22. 4. 1990 papež Jan Pavel II. při své první historické návštěvě Československa

Vzkříšení Krista – miniatura Guglielma
Giraldiho
aby mohl být novým způsobem příto‑
men mezi námi? Zakusíme‑li přítomnost
Zmrtvýchvstalého uprostřed nás, když
budeme v jeho jménu – v jeho lásce, pro‑
žijeme pravé Velikonoce a vítězný Kristus
se dá poznat i mnoha lidem kolem nás.
Současná situace ukazuje, jak svět
bez lásky snadno propadá strachu, který
se šíří jako pandemie a ochromuje život.
Mysleme na biblické: Láska zahání strach.
Otevírat se Bohu a nechat Boha milovat
skrze nás je nejjistější cestou k vítězství
nad strachem z nemoci i ze smrti samot‑
né. Jestli se víra projevuje láskou, pak
skutky lásky posilují velikonoční víru.
Čím štědřejší budeme ve skutcích lásky,
tím víc vyrosteme ve víře.
Každému z vás přeji pravou veliko‑
noční radost, která vyrostla z Kristova
vítězství i v nás samých a všem ze srdce
žehnám.
 arcibiskup Jan

Papež Jan Pavel II. na Velehradě 22. dubna 1990
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Česká televize připravila v době karanténních omezení
přímé přenosy bohoslužeb
V mimořádné situaci pandemie COVID-19 zareagovala televize veřejné služby
na potřeby těch, kteří nemohou navštěvovat pravidelné bohoslužby a připravila
mimořádné přímé přenosy. Na tom, jak budou přenosy rozděleny mezi jednotlivé
denominace a odkud se uskuteční, proběhla rychlá konstruktivní dohoda s Českou biskupskou konferencí a s nekatolickými církvemi sdruženými v Ekumenické
radě církví v ČR. Všechny bohoslužebné přenosy si mohou diváci naladit na programu ČT2.
Nedělní 45mi‑
nutové bohoslužby
budou z produkč‑
ních důvodů vy‑
sílány z jediného
místa, a to z Ko‑
munitního cent‑
ra Matky Terezy
v Praze‑ Hájích.
Začátky bohoslu‑
žeb budou jednot‑
né, a to v 10 hod.
Neděle 5. dubna
(Květná neděle)
bude vysílána kato‑
Snímek Lucie Horníková / Člověk a Víra
lická mše.
Rovněž tak na rozdělení přenosů v průběhu velikonočních svátků proběhla rychlá
dohoda mezi ČBK, ERC a ČT.
Zelený čtvrtek (9. dubna) odvysílá přenos brněnské studio České televize, konkrét‑
ně od 17.30 hod. 65minutový přenos mše svaté z římskokatolického kostela sv. Jakuba
v Brně.
Velký pátek (10. dubna) patří již tradičně na obrazovkách České televize přenosům
z nekatolických církví a nejinak tomu bude i letos. Hodinový přenos je připraven z far‑
ního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 10-Strašnicích a začíná v 10 hod..
Bílá sobota (11. dubna): Nejdelším z mimořádných bohoslužebných přenosů bude
přímý přenos římskokatolické velikonoční vigilie, která začne v 20.30 hod. a bude trvat
dvě hodiny.
Boží hod (12. dubna): Hodinový přímý přenos slavnosti Vzkříšení Páně připravuje
Česká televize z kostela sv. Václava na Zderaze v Praze, ve kterém se schází věřící Církve
československé husitské. Slavnostní bohoslužbě bude předsedat patriarcha této církve
Tomáš Butta.
Všechny bohoslužebné přenosy si mohou diváci naladit na ČT2.
 www.cirkev.cz
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Koronavirus ochromil celou Českou republiku

První prohlášení českých a moravských biskupů vydala Česká biskupská konference na svém zasedání v Hejnicích 6. března 2020. Vyzývá v něm věřící, kteří mají
příznaky nemoci dýchacích cest, mají podezření z nákazy koronavirem nebo jsou v ka‑
ranténě, aby se zdrželi účasti na bohoslužbách. To stejné bylo určeno také pro kněze
a další pomocníky při liturgii.
Biskupové vyzývají věřící, aby se řídili pokyny kompetentních státních úřadů a ne‑
podceňovali daná upozornění.
„Jako věřící nezapomínejme na skutky křesťanského milosrdenství, na nemocné
a ohrožené pamatujme modlitbou a nezapomínejme ani na účinnou pomoc těm, kdo
ji potřebují.“
O týden později (12. 3. 2020) napsal svým diecézánům list olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Reaguje v něm na aktuální situaci v souvislosti s šířením této
nemoci.
Drazí bratři a sestry,
spolu s biskupy Čech a Moravy jsme
vydali společné prohlášení k současné si‑
tuaci, kdy rozhodnutím ministra zdravot‑
nictví se zakazují akce včetně nábožen‑
ských shromáždění s účastí přesahující
100 osob. Menších shromáždění do 100
osob se omezení zatím netýká.
V této situaci můžete splnit nedělní
povinnost účasti na mši svaté i poslechem
televizního či rádiového přenosu a svá‑
tečním klidem od práce. Kostely zůstanou
otevřené a podle místních poměrů bude
možné v některých hodinách přijmout
svaté přijímání nejen v neděli, ale i ve
všední dny. Využívejte i duchovní svaté
přijímání, tedy při sledování mše svaté
v rozhlase či televizi vyjádřete touhu po
přijetí Krista a přivítejte ho ve svém srdci.
Zajímejte se o konkrétní nabídky ve va‑
šich farnostech. Některé farnosti mohou
využít přenos mše svaté i prostřednictvím
webkamery.
Dokud bude mimořádná situace trvat,
nebudeme používat svěcenou vodu v kro‑
penkách a vynecháme pozdravení poko‑
je. U vstupu do kostela je vhodné umístit

dezinfekční gely a vybídnout věřící k jejich
užívání. Všechny, kteří mají projevy chřip‑
ky nebo nachlazení, prosím, aby z ohledu
k jiným zůstali doma. Donášení svatého
přijímání domů starým a nemocným li‑
dem se neomezuje. Podobně jsou možné
návštěvy kněží a nemocničních kaplanů
v nemocnicích a domovech důchodců
i přes zákaz návštěv, protože kaplani jsou
považováni za personál.
Zároveň vás prosím, abyste nepro‑
padali žádné panice a epidemii strachu.
Panika, která se šíří, vypovídá o strachu
ze smrti a ztrátě Boha. Všichni jsme smr‑
telní. Ale křesťan se smrti nebojí, protože
věří v Ježíše, který řekl: „Já jsem vzkříšení
a život, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel,
bude žít a žádný kdo žije a věří ve mne,
neumře navěky“ (Jan 11,25–26). A když
sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých
vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých
vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu
i vás“ (Řím 8,11).
A křesťan přeci nepatří sám sobě, jeho
život patří Kristu, který učí: „Kdo by chtěl
svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však
svůj život pro mě a pro evangelium ztratí,

5

A protože se situace mění k horšímu každým dnem, vláda České republiky vydala 15. března 2020 krizové opatření, k němuž následující den vydal stanovisko k dalším opatřením v rámci katolické církve místopředseda ČBK Jan Graubner.
Drazí bratři a sestry,
situace se během několika dnů opět
změnila a nyní se nacházíme v naprosto
výjimečné situaci, kdy je celá naše země
v karanténě. Je to rozumné opatření, je
třeba ho respektovat a omezení pohybu
dodržovat. Neneseme v těchto dnech
odpovědnost jen sami za sebe, ale také
za všechny ty, s nimiž se setkáváme.
Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční
a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na
zdraví a na životě.
Z nařízení vlády vyplývá, že není
možné konat veřejné bohoslužby, a to
ani v malém počtu. Duchovní ovšem
mohou podle bodu I. g. 3 tohoto nařízení
vykonávat individuální duchovní péči
a službu. To tedy znamená, že kostely
mohou být otevřeny a kněz zde může

Když jsme se na konci loňského roku dozvěděli ze sdělovacích prostředků, že v „daleké“ Číně začala řádit nějaká epidemie, málo kdo
v Evropě tomu přikládal větší důraz. A nyní – po čtvrt roce – začíná
toto neznámé rizikové onemocnění COVID-19 zneklidňovat a strašit
lidi i u nás. Sdělovací prostředky nepřetržitě informují o stále se zvětšujícím počtu nakažených – bez jasné prognózy, kdy se situace alespoň trochu zlepší. Slyšíme různé katastrofické scénáře, lidé vykupují
potraviny, začíná se šířit panika a k tomu ke všemu se zavírají i kostely (což nebylo ani v době morových nákaz).
Není proto divu, že věřící lidé vzhlížejí více k Bohu a pomoc hledají
u svých pastýřů.
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být připraven takovouto individuální
službu poskytnout. Stejně tak je mož‑
né – bude‑li to opravdu nutné – aby du‑
chovní navštívil věřící v jejich domově
a udělil například svátost pomazání ne‑
mocných nebo viatikum. Obhajitelné je
i slavení bohoslužby vysílané například
přes televizi, rádio nebo sociální sítě,
avšak s jen takovým počtem osob, bez
něhož by nebylo možné bohoslužbu
uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají
svou službu se souhlasem vedení nemoc‑
nic a opatřeni ochrannými pomůckami.
Milí spolubratři kněží a jáhnové, spo‑
léháme na vaši rozumnost. Snažme se
všichni být k dispozici, ale nechovejme
se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost
být v kontaktu se sobě svěřenými telefo‑

nem nebo přes sociální sítě. Svým příklad‑
ným dodržováním zásad karantény dávej‑
me svým spoluobčanům dobrý příklad.
Drazí, to, co nám vždy zůstane, je
modlitba. Prosíme, nezapomínejme se
modlit za sebe i za druhé, za nemocné
a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdra‑
votníky a další, kdo v těchto dnech čelí
obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty,
kdo svými rozhodnutími za nás nesou
odpovědnost a za brzké ukončení této
epidemie. Přijměme tuto podobu postní
doby jako svého druhu duchovní cviče‑
ní, jako nabídku od Pána, kterou nám dal
způsobem, jaký bychom si sami nepřipra‑
vili, ale který může být pro každého z nás
i pro církev příležitostí ke skutečné změně
smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Po‑
peleční středu.

Otec arcibiskup Jan Graubner k této mimořádné situaci (která nemá v našich novodobých dějinách obdoby), kdy věřící
nemohou jít na mši svatou, napsal speciální modlitbu.

Snímek Leoš Hrdlička

zachrání ho“ (Mk 8,35). Neriskujme zby‑
tečně, buďme poslušnými občany, ale ná‑
sledujme svého Pána, který nás učí sloužit
těm nejslabším s výhledem na věčný život.
V dějinách máme mnoho světců, kteří
obětovali své životy ve službě nemocným.
Mimořádné těžkosti volají po mimořád‑
né službě lásky. Myslete na svatou Matku
Terezu.
Zároveň zvu každého z vás k modlit‑
bě. Připojme se k těm, kteří se už začali
spojovat každý večer ve 20 hodin v mod‑
litbě za ukončení epidemie, za všechny
nemocné, za překonání strachu, za po‑
moc pro všechny zasažené, za odpuštění
hříchů i usmíření Boha, za to, abychom
byli opravdovými křesťany, kteří nejen
věří v život věčný, ale také s ním počíta‑
jí, abychom byli svědky a prostředníky
Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme
na předky, kteří vyprosili ukončení moru
a z vděčnosti pak stavěli mariánské slou‑
py a kostely. Každý podle svých možnos‑
tí se zapojte aspoň modlitbou Otče náš
a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu
milosrdenství nebo růžencem.

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.
Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.
Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.
Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,
že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků,
hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin,
nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád.
K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.
Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.
Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.
Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,
vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,
chovali se jako páni světa a vládci stvoření,
upravovali si zákony i pravidla myšlení.
Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní,
a absolutní je už jen naše nabubřelé já.
Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.
Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.
Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko.
Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši,
že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.
Jiní prchají před válkou, která se vede proto,
aby měl někdo větší zisk, vliv a moc,
aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.
Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,
jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo
i bídu chudáků v rozvojových zemích.
Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost,
chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,
práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,
na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,
protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.
Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci,
milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit,
a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.
Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.
Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí
jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země
bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.

Snímek Miroslav Novotný / Člověk a Víra

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.
Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu.
Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě,
který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.
Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.
Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.
Obrať nás a my se k tobě vrátíme.
Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.
Vrať nám radost ze své ochrany
a bezbožné budeme učit tvým cestám,
svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.
Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on,
když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.
Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe,
nechat se vést moudrostí tvého slova,
aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království,
království spravedlnosti, lásky a pokoje.
Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,
že nás, Bože, nezklameš. Amen.
 Jan Graubner
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Noste roušky, vybízí biskup Nuzík i Charita. Šijí se také
v kněžském semináři
Všichni se teď přesouváme jen mezi prací, domovem a obchody s jídlem. Další krok, který bychom měli společně udělat, je začít nosit
roušku. Třeba tu ušitou doma. Nebo klidně šátek či šálu. Důležité je
mít na veřejnosti zakrytý nos a ústa, vybízí Charita ČR.
Textilní rouška podle ní sice nenahradí respirátor FFP3, ale pořád funguje jako prevence přenosu viru. „Nechrání vás, ale ostatní před vámi.
Koronavirus má totiž inkubační dobu zhruba 5 až 14 dní. Takže i když
sami nemáte žádné příznaky, znamená to, že pro lidi kolem sebe můžete být rizikem. Proto je důležité, aby každý, kdo jde z domu, měl
roušku nasazenou,“ píše Charita ČR ve své zprávě.
A k jejímu nošení povzbuzuje věřící
také olomoucký pomocný biskup Josef
Nuzík. „S rouškami je to teď jako s koro‑
navirem. Nejdříve jsme se tomu smáli, ale
pak nám došlo, že musíme zvolit zodpo‑
vědný přístup. Mnozí odborníci nám do‑
poručují nosit roušky, abychom zabránili
šíření viru. Proto jsem začal roušku nosit
a vybízím vás, noste ji také,“ říká.

K ochraně úst a nosu Charita doplňu‑
je: „Možná se cítíte hloupě, protože na vás
ostatní zírají. Ale to se bude dít jen do té
chvíle, než většina z nás bude chráněná
alespoň základním prostředkem, jako je
bavlněná rouška. Tu je možné nosit opa‑
kovaně po vyprání na 90 stupňů (případně
30 minut na 60 stupňů), dá se taky přežeh‑
lit, nebo dát na 3 minuty zabalenou v sáč‑

ku do mikrovlnné trouby. Je důležité, aby
byla rouška před vložením do mikrovlnky
vlhká, aby nedošlo k jejímu vznícení, jak
varují hasiči na svých sociálních sítích!“
Na svém webu pak nabízí několik dalších
užitečných informací, jak si roušku doma
vyrobit a proč ji nosit.
Ty, kdo už roušky doma šijí a vyrobí
jich víc, než sami potřebují, by pak cha‑
ritní pracovníci rádi zapojili. „Zavolejte
nám. Předáme roušky potřebným,“ prosí
například Charita Moravská Třebová.
A do šití se pustili také v Arcibiskup‑
ském kněžském semináři v Olomouci.
K látkám, nůžkám a šicímu stroji tu za‑
sedla sestra Kamila z Kongregace milo‑
srdných sester sv. Kříže. Své výrobky
poskytuje ostatním řeholnicím, zaměst‑
nancům semináře i bohoslovcům. Těch
nyní v prostorách kněžského semináře
přebývá asi čtvrtina, ostatní tráví čas ka‑
rantény doma.
S využitím článku na webu Charity ČR

Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu
Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého společně nabízejí duchovní a psychoterapeutickou pomoc na telefonu – všem, kdo
v čase epidemie potřebují podporu nebo
povzbuzení.
Touto službou chtějí obě instituce vytvořit
bezpečný prostor vám, kteří jste se v důsledku nucené karantény a z ní vycházejících opatření dostali do psychické nepohody a míra vašich obav a úzkostí přesahuje
pro vás únosnou mez. Také v případě, kdy
potřebujete duchovní podporu nebo povzbuzení: využijte nabízených kontaktů.
K dispozici vám jsou odborníci několika oborů, kte‑
ří se při telefonickém rozhovoru s vámi budou snažit
zvládnout vaši nastalou situaci nebo vás nasměrují tak,
aby se vám v dané situaci dostalo co nejlepší pomoci. Po‑
moc nabízíme na základě telefonického rozhovoru, a to
na uvedených telefonních číslech. Nedovoláte‑li se na
vámi vybrané číslo, volejte na jiné z uvedených.

Duchovní a psychoterapeutická pomoc
P. Lukáš Engelmann, kněz, psychoterapeut, tel. 731 402 155
P. Jindřich Kotvrda, kněz, psychoterapeut, tel. 739 389 136 (9–17 hod.)
P. Roman Macura, kněz, psychoterapeut, tel. 603 787 013
Duchovní pomoc
S. Lucie Cincialová, řeholnice, tel. 731 600 081
S. Klára Maliňáková, řeholnice, psychoterapeutka pod supervizí, tel.
731 646 963
Dominik Opatrný, teolog, nemocniční kaplan, tel. 731 788 901
P. Pavel Stuška, kněz, tel. 731 621 190
P. Václav Tomiczek, kněz, nemocniční kaplan, tel. 736 647 693
Psychoterapie
Kateřina Hamplová, krizová intervence, tel. 775 115 446
Richard Kořínek, psychoterapeut, tel. 604 777 004
Arnošt Krtek, psychoterapeut, tel. 722 667 878
Růžena Krtková, psychoterapeutka, tel. 722 667 878
Zdeněk Meier, psychoterapeut, tel. 603 496 710
Markéta Pešoutová, psycholožka, tel. 722 667 878
Petra Potměšilová, psycholožka, tel. 603 293 252
Peter Tavel, kněz, psychoterapeut, tel. 777 443 143
Carmen Švýcarská, psychoterapeutka, tel. 604 322 522
Kristýna Černíková, krizová intervence, tel. 602 349 782
Poradenství pro rodiče
Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeutka a koordinátorka projektu,
tel. 733 522 339
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INSPIRACE Z FARNOSTÍ DO FARNOSTÍ
Pokračujeme ve zveřejnění vybraných odpovědí farních rad na položenou otázku. Podmínky v jednotlivých farnostech jsou velmi odlišné
a zkušenosti se nedají opakovat všude. Mně však upřímně zaujalo,
kolik krásných věcí se u nás děje. I když jde jen o heslovité názvy,
doufám, že přinesou radost a některé i povzbuzení k odvaze pustit se
do něčeho podobného.

Co nabízí naše farnost svému okolí?
Nestačí oslovovat, je třeba vytvo‑
řit vztah s lidmi, pracovat s nimi, mluvit
s nimi, dostat se k nim blíže, pak lze navá‑
zat i na vztah k Bohu a tradicím.
Misijní jarmark o misijní neděli, kte‑
rý děláme před kostelem, přitahuje i lidi,
kteří nechodí do kostela. Betlémské svět‑
lo rozvážejí děti do všech obcí farnosti.
Přitom předvedou čtvrthodinové pásmo
scének, koled a přání. Do Tříkrálové sbír‑
ky se zapojuje stále více dětí a mladých,
takže je jich dost na rozsáhlou farnost.
Veřejnost to vnímá jako tradiční a při‑
rozenou součást Vánoc. Cítíme potře‑
bu usilovat o to, aby okolí mohlo vnímat
křesťany skrze tyto každodenní osobní
pozitivní zkušenosti a nejen přes zjedno‑
dušující a jednostranné pohledy někte‑
rých médií. Farní táborák, křížová cesta
nebo májová pobožnost v lese, Baterková
pouť.
Náš kostel je přístupný celé léto díky
seniorům, kteří se v kostele střídají. Rozje‑
li jsme program: „Citerový seminář“, který
má účastníky z celé republiky, podporu
Proglasu i TV Noe i okolních starostů.
Každým rokem pořádáme Běh pro Cha‑
ritu, kterého se účastní děti, rodiče, spor‑
tovci, senioři bez rozdílu vyznání a všich‑
ni se rádi vracejí. Boží Tělo slavíme venku.
Zavedli jsme půlnoční adorace mužů
a půlnoční růženec. Farní ples je otevřený

pro všechny. Farní mládež pořádá Draki‑
ádu pro celou dědinu. O jarních prázdni‑
nách je na faře třídenní pobyt pro 40 dětí
„Doba sněhová“, kam přijdou i děti málo
praktikující. Spontánně vznikají společen‑
ství: Matek (jednou týdně), biřmovaných
(měsíčně), modlitební skupina mladých,
adorace mladých jedno nedělení odpo‑
ledne v měsíci. Osvědčila se nám výuka
náboženství ve škole, kam snadněji při‑
vedou děti své kamarády, tam jsou misie.
Centrum pro rodinu nabízí prostřednic‑
tvím městské matriky přípravu na man‑
želství i nevěřícím párům.
Hrozila reorganizace tříd městské ma‑
teřské školy s křesťanským zaměřením
pro nezájem rodičů. Zapojení farní rady
přineslo zvýšení zájmu a spokojenost na
obou stranách. Pořádáme akce otevřené
pro všechny: farní zabijačka, farní ples,
velmi navštívený listopadový Den poesie
v rámci celostátního festivalu, velikonoční
beránek, noc kostelů s nabídkou občerst‑
vení a neformálních rozhovorů na farním
dvoře, otevřené brány, ukončení školního
roku, farní den, svatojánské žehnání vína
s následnou degustací ve farním sklepě,
koncerty duchovní hudby, dobrá spolu‑
práce s hudební školou a farní poutě, farní
bazárek, divadla, misijní koláč, nabízíme
možnost uspořádat adventní koncerty
v kostele školám, kroužkům, národopis‑

Snímky Leoš Hrdlička

nému souboru. Schola chodí zpívat do
nemocnic a domovů.
Neokatechumenátní společenství zve
na evangelizaci pořádanou po pět veliko‑
nočních neděl na náměstí. Ti nejzkuše‑
nější také evangelizují po domech. Široká
nabídka služeb Charity a církevní školy.
Každý druhý rok organizujeme Noc kos‑
telů ve formě výletu do jiných farností.
Jezdí s námi i ti, kdo chodí do kostela málo
či vůbec. Mikulášská besídka v kostele je
pořádaná pro celou obec, takže přijdou do
kostela i nevěřící rodiče s dětmi a shléd‑
nou scénku připravenou dětmi z nábo‑
ženství. Vstupy do škol s křesťanskými
tématy, besedy na gymnáziu.
Každoroční farní den připravují pod
vedením faráře rodiče prvokomunikantů.
Tím je zajištěno, že to nejsou stále stejní
lidé. Maminky dvakrát ročně uspořádají
bazárek dětského oblečení. Nikodémo‑
va noc – tříkráloví koledníci rozdávají
pozvánku na tichou návštěvu betléma
v kostele, kde je také příležitost k adora‑
ci Eucharistie, rozhovoru s knězem či ke
zpovědi, nebo přímluvné modlitbě. Míst‑
ní škola obhospodařuje farní zahradu
v rámci polytechnické výchovy.
Farní středisko Charity má 16 dobro‑
volníků, kromě jiného navštěvují naše bý‑
valé farníky v domově pro seniory v jiné
obci, nebo zajišťují doprovod seniorů na
bohoslužby a společná setkávání. Na faře
nabízíme jednou za měsíc promítání fil‑
mů, různé výstavy a zveme do farní čajov‑
ny. Jsme zemědělská obec. Poslední do‑
bou nás trápí sucho. Proto jsme obnovili
jarní prosebné průvody do polí a intenziv‑
ní modlitby k Panně Marii za déšť a byli
jsme podivuhodně vyslyšeni. Učíme se
spoléhat na Boží milost a důvěřovat v Boží
blízkost a starostlivost v praktickém živo‑
tě.
 arcibiskup Jan
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AKTUALITY
Opatření vyhlášená vládou České
republiky v souvislosti s epidemií
koronaviru postihla a ještě postihne četné církevní akce, které se měly
konat v nejbližší době. Proto v tomto
čísle OLDINu vypouštíme pravidelnou dvoustranu věnovanou avizovaným akcím.

Neděle v rodině
Stránku www.nedelevrodine.cz
můžete 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 nedě‑
le v křesťanském duchu, liturgické tex‑
ty, nahrávky a spoustu dalších nápadů.
Bližší informace: Mgr. Markéta
Matlochová, tel. 720 110 750, e
‑mail:
matlochova.marketa@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 dostatek času
na komunikaci v páru, zažijí spolu ne‑
tradiční situace a naváží i nová přátel‑
ství s lidmi prožívajícími stejné údobí
života.
Bližší informace: Mgr. Petra
Girašková, tel. 720 110 750, 587 405 250,
e‑mail: giraskova.petra@ado.cz

Studentský Velehrad
Vysokoškolské katolické hnutí ČR
zve všechny studenty vysokých škol
a mladé pracující lidi na akci Student‑
ský 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 spek‑
trum přednášek a workshopů z růz‑
ných okruhů jako je ochrana životního
prostředí, větší občanská angažovanost
nebo diskuse o vztazích – to své si vy‑
bere opravdu každý. Návštěvníci se bu‑
dou moci setkat s řadou významných
osobností a strávit dohromady příjem‑
né chvíle během koncertů, společného
slavení bohoslužeb a odpočinku.
Přihlašování: prostřednictvím in‑
ternetových stránek Studentského Ve‑
lehradu

Výstavu o Rudolfu Janovi zahájil Marek Eben
i apoštolský nuncius
„Pestrý kaleidoskop jubilejních akcí v průběhu roku 200. výročí zvolení třetího
olomouckého arcibiskupa“ – tak zní podtitul výstavy velkoformátových fotografií „Rudolf Jan 2019“, která je k vidění v křížové chodbě olomouckého kostela
sv. Michala.
Její vernisáž v sobotu 7. března zahájila skladba Rudolfa Jana „Sonáta f moll“ v podání
seskupení Desigual kvartet a po ní místní farář P. Antonín Štefek přivítal všechny přítom‑
né, mezi nimi také členy Čestného výboru Jubilejního roku Rudolfa Jana – olomoucké‑
ho arcibiskupa Jana Graubnera, hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka, hejt‑
mana Zlínského
kraje Jiřího Čun‑
ka – i partnery
projektu a všech‑
ny příznivce.
Speciálně při‑
vítání adresoval
apoštolskému
nunciovi Charle‑
si D. Balvovi, po‑
slancům, senáto‑
rům a starostům
a poděkoval všem
zapojeným foto‑
grafům z projek‑
tu Člověk a Víra.
Arcibiskup Jan Graubner poděkoval všem, kdo se na projektu podíleli, a zdůraznil, že
vzpomínková akce má mít také lidský, emotivní rozměr. „Na působení třetího z olomo‑
uckých arcibiskupů nebylo obtížné navázat. Během dvanáctiletého – a tedy vlastně ne‑
příliš dlouhého – období se ukázal býti prozíravým správcem zdejší arcidiecéze, úspěš‑
ným vizionářem a k tomu i nadšeným olomouckým patriotem. Při vědomí přesahu jeho
idejí a aktivit může‑
me říci, že na Rudol‑
fa Jana navazujeme
v praktické rovině
stále – tedy i my
dnes,“ upozornil ar‑
cibiskup Graubner
a dodal, že právě
tento poznatek byl
součástí celé řady
jubilejních akcí, kte‑
ré se v uplynulém
roce konaly v Olo‑
mouci i na mnoha
dalších místech.
Snímky Dominik Novák / Člověk a Víra
„Děkujeme Pánu, že
naší diecézi před dvěma sty lety poslal jako pastýře arcibiskupa Rudolfa Jana, jehož srdce
bilo pro Olomouc. Mějme na paměti, že prokázání úcty k odkazu našich předků vypo‑
vídá o nás samých a o naší době a že vděčnost je projevem Boží bázně a láskyplnosti
v našich životech,“ uzavřel arcibiskup Graubner svůj příspěvek.
Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk poděkoval všem za spolupráci a za projekt,
jehož rozsah je obdivuhodný. Zdůraznil vliv Rudolfa Jana na rozvoj celého kraje, nejen
Olomouce: jako kníže arcibiskup dbal Rudolf Jan na správu arcidiecéze, na srdci měl
rozvoj náboženského a kulturního života, podporoval i technický pokrok a nebál se ino‑
vací.		
 Jiří Gračka
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Zlínská nemocnice otevřela nový pavilon, na jednom místě
koncentruje paliativní péči a léčbu bolesti
V tuzemsku unikátní koncept, který 17. února představila Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, spojuje na jednom místě léčbu bolesti, paliativní péči o vážně
nemocné a umírající, ale také duchovní službu a sociální i psychologickou pomoc
pro pacienty a jejich blízké.
Ve zlínské nemocnici je nyní tato péče pod jednou střechou, lidé ji najdou v prosto‑
rách nově zrekonstruovaného pavilonu 10. Slavnostního otevření budovy se zúčastnil
hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a řada dalších hostů. Krajská nemocnice Tomáše
Bati investovala do stavebních úprav a dovybavení ambulantního provozu devět milionů
korun z vlastního rozpočtu.
V nově zrekonstruovaných prostorách jsou umístěny dvě ambulance pro léčbu bo‑
lesti, zákrokový sálek a stacionář pro infuzní terapii podávanou při této léčbě. Dále je
pacientům a jejich blízkým k dispozici podpůrný a paliativní tým zlínské nemocnice,
který zde působí více
než rok, a tvoří jej lékaři,
zdravotní sestry, zdra‑
votně sociální pracovni‑
ce, psychologové a ne‑
mocniční kaplani.
U příležitosti Svě‑
tového dne nemocných
nově zrekonstruovaný
pavilon 13. února požeh‑
nal biskupský delegát pro
pastoraci
nemocných
Mons. Bohumír Vitásek
z Olomouce (na snímku).
„Spolupracujeme se
zdravotníky, pacienty a jejich rodinami napříč odděleními v naší nemocnici. Cílem pa‑
liativní péče je tišení bolesti a dalších příznaků nemoci, včetně psychických, sociálních
a spirituálních obtíží, a tak zachovat dobrou kvalitu života až do konce. Může jít ruku
v ruce s běžnou léčbou, přičemž poměr těchto dvou medicínských přístupů závisí na
vývoji onemocnění,“ uvedla vedoucí lékařka týmu MUDr. Alena Kočendová, která se
rozvoji paliativní medicíny ve zlínské nemocnici věnuje už řadu let a svým úsilím do‑
kázala, že se specializovanou péči podařilo rozvinout do dnešní podoby. Koncentrace
péče o pacienty a jejich blízké do jednoho místa podle jejích slov znamená velký posun
k lepšímu.		
 Egon Havrlant

Církev převzala správu zámku a Podzámecké zahrady
v Kroměříži
Na konci února 2020 převzalo Arcibiskupství olomoucké od státu správu Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži. Církev získala zámek
i zahradu už před čtyřmi lety.
Nyní bude celý provoz památek zajišťovat nezisková organizace Správa Arcibiskup‑
ského zámku a zahrad v Kroměříži, kterou založilo arcibiskupství, aby společně s Muze‑
em umění Olomouc chránila, udržovala a zpřístupňovala veřejnosti oba objekty a sbír‑
kové předměty v nich.
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner se k nové situaci vyjádřil celkem stručně: „Pře‑
jeme si, aby provoz směrem k lidem pokračoval tak, jak byl. Pokud se podaří ještě nějaká
zlepšení, budeme rádi, budeme se o to snažit. Velké kulturní dědictví chceme odpověd‑
ně spravovat, jak nás k tomu zavazuje odkaz biskupa Karla z Liechtensteinu‑Castelcorna
i jeho následovníků, kteří kroměřížský zámek i jeho sbírky budovali.
 Josef Pala

Zemřel trvalý jáhen Stanislav Horák
Ve věku 86 let zemřel 18. února 2020 v Prostějově trvalý jáhen Mgr. Bc. Stanislav
Horák, důchodce ve farnosti Tištín.
Pocházel z Olomouce, kde se narodil 15. září 1933, jáhenské svěcení přijal v Olo‑
mouci 9. července 1994 z rukou arcibiskupa Jana Graubnera. Pohřben byl v Tištíně
24. února 2020.		
 (jpa)
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Pro ministranty se chystají
tábory, poutě
i turnaj ve florbalu
Arcidiecézní ministrantská rada vydala leták s přehledem akcí, které chystá
pro letošní rok. Vedle několika bohoslužeb v katedrále nebo národní pouti
na Velehradě ho tvoří i táborové pobyty, sportovní utkání i celoroční hra.
Ta probíhá pod názvem Ministrant – rytíř Kristův až do 7. září a materiály k ní lze
stáhnout na webu www.ministranti.info
Ministranti jsou během roku zváni
na několik akcí do olomoucké katedrály:
Missu chrismatis ve čtvrtek 9. dubna od
9.30 hod., arcidiecézní pouť ke sv. Janu
Sarkanderovi v sobotu 9. května od 10
hod., kněžské svěcení v sobotu 27. červ‑
na od 9.30 hod., svěcení jáhnů v sobotu
11. července od 9.30 hod. a svatováclav‑
skou pouť v pondělí 28. září od 10 hod.
Po poslední z nich pak bude následovat
ministrantský florbalový turnaj „Svato‑
václavský pohár“, k účasti na něj je třeba
se přihlásit do 23. září.
Jedním z vrcholů roku bude pro mini‑
stranty také jejich pouť, která se uskuteční
v sobotu 5. září v olomoucké katedrále;
mše svatá začíná v 10 hod.
V létě pak mohou ministranti vyrazit
i na jeden ze dvou táborů: ministrantský
tábor na Arše v Rajnochovicích probíhá
v turnusech od 16. července do 29. srpna,
od 20. do 23. července se pak koná minist‑
rantský putovní tábor do Jeníkova u Hlin‑
ska.
 (ado)

Floorball Quinta Cup
V pátek 8. května se uskuteční v tě‑
locvičně Gymnázia J. A. Komenského
v Uherském Brodě již osmý ročník flor‑
balového turnaje vícečlenných rodin Flo‑
orball Quinta Cup. Letos nad tímto tur‑
najem převzal záštitu umělecký vedoucí
Hradišťanu a tvůrčí osobnost Jiří Pavlica.
Do turnaje se může přihlásit každá kato‑
lická rodina, která má minimálně tři děti
na základní škole. Rodiče společně s dět‑
mi vytvoří pětičlenné družstvo. Pokud má
rodina více dětí, může mít náhradníky.
Pokud rodina nemá sportovní vybavení,
nevadí. K zapůjčení budou hole i brankář‑
ská maska. Pokud chcete prožít spoustu
zábavy, setkat se s dalšími rodinami a také
se osobně setkat se skvělým muzikantem
Jiřím Pavlicou, můžete se až do 3. května
přihlásit u P. Jindřicha Peřiny na e‑mailové
adrese: jindrich.perina@atlas.cz nebo na
telefonu 604 980 955. Zápisné za rodinu
činí 350 Kč. Přijeďte do Uherského Brodu
prožít se svými dětmi něco netradičního.
Těším se na setkání s vámi.
 P. Jindřich Peřina
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Co nového na Svatém Kopečku

Co připravujete na Svatém Kopečku
v letošním roce?
Pro mě má největší význam a sym‑
boliku obnova 120 let staré lipové aleje
mezi bazilikou a Norbertinem. Společně
s bratry premonstráty a věřím, že i za pod‑
pory veřejnosti, musíme skácet více než
dvacet stoletých stromů a zasadit nové.
Tedy zahodit vše staré a nemocné a ote‑
vřít se novému životu, který Bůh zázračně
vlévá do živé přírody kolem nás i do nás
samotných, našich vztahů. Naší snahou je
nechat se vést, tak jak to dokázala Panna
Maria.

Před 25 lety navštívil Svatý Kopeček
papež Jan Pavel II. Chystáte k této
příležitosti nějakou speciální akci?
Mnozí z nás máme toto nezapome‑
nutelné setkání s papežem hluboko ve
svých srdcích. Je krásné vzpomínat, ale
důležitější je každodenní prožívání naše‑
ho vztahu k Panně Marii a Ježíši, tak jak
to dokázal Jan Pavel II. Toto bude hlav‑
ním mottem připomínky návštěvy přímo
v den výročí, tedy ve čtvrtek 21. května
odpoledne. Navážeme na to hned v ne‑
děli 24. května poutí moravských Matic.
Kromě hlavní poutní mše svaté v 10 ho‑
din chystáme v rámci doprovodného pro‑
gramu povídání o významu a symbolice
korunování milostných sošek a hlavně
chceme blíže osvětlit (pokud je to vůbec
možné) ten hluboký a životodárný vztah
Jana Pavla II. k Panně Marii.
V souvislosti s náročnou rekonstrukcí celého poutního areálu je
pro veřejnost uzavřeno Svatokopecké muzeum i tzv. Svaté schody. Kdy
se veřejnost může těšit na jejich otevření?
Nemám rád slovo muzeum. I když
probíhá nákladná obnova baziliky a celé‑
ho poutního místa, naším cílem je ukázat,
že všechno to staré umění, stříbro, zlato
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Před třiceti lety byli Jan Graubner a Josef Hrdlička
jmenováni biskupy

Od loňského září stojí v čele Matice svatokopecké nový předseda
RNDr. Ladislav Šnevajs, který se 16. února účastnil jednání valné hromady Matice velehradské na Velehradě, kde jsme ho požádali o rozhovor.
Za tři roky oslaví Matice svatokopecká sté výročí od založení. Co
je smyslem jejího poslání v dnešní
době?
Stoletá historie je pro Matici svato‑
kopeckou velkou zátěží. Mnozí se na nás
dívají přes prsty a dávají nám najevo, že
patříme na smetiště dějin. Naším úkolem
je zahodit vše staré, zbavit se nánosů z mi‑
nulosti a najít nový živý způsob prožívání
naší víry a tajemného spojení s marián‑
ským poutním místem. Jednoduše řeče‑
no chceme duchovně, hmotně a kulturně
podporovat, aby Svatý Kopeček u Olo‑
mouce byl místem nabádajícím k setkání
s živým Bohem.
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NAŠI BISKUPOVÉ

Před třiceti lety – 17. března 1990 – Svatý stolec zveřejnil jména nově jmenovaných pomocných biskupů olomoucké arcidiecéze. V pohnuté době po pádu komunistického režimu se jimi stali Jan Graubner,
dnešní arcibiskup, a Josef Hrdlička, dnes emeritní pomocný biskup. Biskupské svěcení pak oba přijali
7. dubna 1990.
Na okamžik, kdy se od arcibiskupa Františka Vaňáka o návr‑
hu na své jmenování pomocným biskupem dozvěděl, vzpomíná
dnes Jan Graubner takto: „Koncem února 1990 mě arcibiskup
Vaňák pozval a položil mi stručnou otázku: ‚Svatý otec vás chce
jmenovat pomocným biskupem. Přijmete?‘ Namítal jsem, že na
to nemám. Nedal se odradit a pokračoval: ‚Já se neptám, jestli
na to máte, ale jestli poslechnete Svatého otce.‘ Potvrdil jsem, že
poslušnost jsem slíbil. ‚No, tak můžeme napsat do Říma, že při‑
jímáte,‘“ popisuje.

Snímek Josef Pala

jsou jen prostředky a překonanou a ne‑
dokonalou snahou přiblížit Boží velikost,
lásku a tajemnost.
Z nov u op akuji, ne chce me , ab y
byl poutní areál muzeem, ale místem
umožňujícím osobní setkání s živým
Bohem.
Snad se podaří na jaře roku 2021 před‑
stavit veřejnosti první plody této snahy.
Prosíme o vaši modlitbu a pomoc.
 Josef Pala

Jedna z jeho prvních cest ještě před svěcením vedla také do
Trnavy, na svěcení tamních pomocných biskupů. „Čas před bo‑
hoslužbou jsem využil k prohlídce kostelů a přemýšlení nad tím,
jaké biskupské heslo si mám zvolit. Před mariánským obrazem
v jednom z kostelů jsem si pak vybral slova Panny Marie ze svat‑
by v Káně Galilejské ‚Co vám řekne, učiňte‘,“ vzpomíná arcibiskup
Graubner a pokračuje: „Na biskupskou službu jsem připraven
nebyl, ale později jsem si uvědomil, kolik jsem dostal výchovou
v rodině, formací v Díle Mariině, příkladem kněží a pastorační
zkušeností v živých farnostech. Při pohledu do dějin diecéze mě
kromě jiných zaujal biskup Bruno budováním funkční organiza‑
ce diecéze, kardinál Dietrichstein velkorysostí a rekatolizací skr‑
ze církevní školství, biskup Karel II., který pozvedal zničené lidi
i zemi třicetiletou válkou budováním krásy, ctihodný A. C. Stojan
obnovou Velehradu a Hostýna i lidovou zbožností a duchovními
cvičeními pro široké vrstvy, arcibiskup Prečan způsobem hospo‑
daření a nekrvavý mučedník komunismu Matocha svou věrnos‑
tí.“
Téměř každý den v tomto čase obnovy církevního života po
pádu komunistického režimu byl podle arcibiskupa Graubnera
nabit převratnými událostmi. „Již 7. dubna jsem spolu s Mons.

Svatý Jan Sarkander
Karel Antonín Kavička – Józef Budniak – Jan Graubner – Josef Hrdlička
– Halina Szotek
Autorskou a editorskou péčí historika PhDr. Karla Kavičky vyšla obsáhlá monografie
o sv. Janu Sarkanderovi, na které se spoluautorsky podílelo více odborníků, například met‑
ropolita moravský Mons. Jan Graubner či emeritní biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička.
Kniha slovem i obrazem podrobně přibližuje celé sarkandrovské téma, pohnutou dobu na
přelomu 16. a 17. století a nevynechává ani citlivé skutečnosti rozdílného pohledu na po‑
stavu tohoto světce, které jeho kanonizace v roce 1995 v českém ekumenickém prostře‑
dí vyvolala. Kniha také přináší některé dosud málo známé skutečnosti ze světcova života,
kupříkladu osvětluje okolnosti jeho sňatku a následného ovdovění, které předcházely jeho
kněžské službě.
V roce 400. výročí Sarkanderovy mučednické smrti (17. března 1620) je to mimořádný vy‑
davatelský počin, který svým rozsahem překračuje hranice olomoucké arcidiecéze.
Martin Leschinger – FLÉTNA
Váz., přebal, A 4, křídový papír, 496 stran, 1195 Kč
Snímek Archiv olomouckého arcibiskupství

Josefem Hrdličkou přijal biskupské svěcení. Koncem dubna jsme
už na Velehradě prožívali velkou událost první papežské návště‑
vy v postkomunistické zemi od pádu železné opony. Mezi pri‑
ority patřilo obnovení kněžského semináře a teologické fakulty
v Olomouci, církevního gymnázia v Kroměříži a kanonizace
blahoslaveného Jana Sarkandra,“ vyjmenovává. Během prvních
dvou let došlo také k velké reorganizaci diecéze a v rámci ku‑
rie vznikla pastorační centra. První fázi návratu do normálních
poměrů ukončila o půl druhého roku později smrt arcibiskupa
Vaňáka, jehož nástupcem byl pak v listopadu 1992 jmenován prá‑
vě Jan Graubner.
Na první roky své biskupské služby vzpomíná také Josef
Hrdlička. „Prvním úkolem, který mi dal otec arcibiskup Vaňák,
byl ten, abych zajel na Slovensko, zjistil, kde tam zrovna pobývá
Matka Tereza, a pokusil se ji přivézt do Olomouce. Úkol jsem
splnil a nikdy nezapomenu na srdečnost, s jakou mě ona tehdy
v Čadci přijala a povzbudila. Pár dní poté přijela do Olomouce
a přivezla k nám naději, oduševnělost a chvíle úžasného sdílení,“
říká biskup Hrdlička, který si za své heslo zvolil Kristova slova
z Janova evangelia „Nazval jsem vás přáteli“. „Vždy jsem cítil, že
jestli se má církev stát milující rodinou, musí být doslova pro‑
krvena vztahy důvěry, přátelství a sdílení. To je ještě víc než jen
fungující struktura a majetkové zabezpečení. Při nesčetných ná‑
vštěvách farností na mne zapůsobilo, že v bohoslužbě jsme cítili,
jako bychom se znali odjakživa. Přitom šlo o lidi, které jsem viděl
poprvé a možná i naposled. Pán Ježíš je úžasným pojítkem všech
věřících, společným jmenovatelem, přítelem, bohatstvím a jisto‑
tou. Poznal jsem, že evangelium je dokonalá Boží nabídka pro
člověka, projekt Ducha Svatého pro jednotlivce, rodiny, společ‑
nost i národy, jaký nemůže nabídnout žádný program politických
stran nebo nějaké lidské řešení,“ dodává.		
 Jiří Gračka
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HLASY A OHLASY
S Komenským o smyslu půstu i lidského života
„Půst – okno pro Boha“ byl název
postní duchovní obnovy, kterou uspořá‑
dala kyjovská farnost společně s Orelskou
jednotou Kyjov v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v sobotu 7. března. Vedl ji
velehradský duchovní správce P. Josef Ču‑
nek, SJ.
P. Čunek se inspiroval osobností Jana
Ámose Komenského a jeho odkazem.
Komenský nahlíží na člověka jako na nej‑
dokonalejšího z celého Stvoření a přes
veškeré svoje reformní úsilí ve školství
nezapomíná na to, že „cíl lidského života
leží mimo tento život, ve věčném živo‑
tě, na nějž se musí člověk soustavně při‑
pravovat.“ Celá příroda ukazuje na své‑
ho Tvůrce, na Stvořitele. Člověk se však
musí podle tohoto zakladatele moderní
pedagogiky teprve tvořit, a to výchovou.
Zejména v mládí a společně ve školách.
Škola má být univerzální, musí obsahovat
výuku ve znalostech (eruditio), mravní
výchovu (mores) a náboženskou výchovu
(religio). I když Komenský klade důraz na
to, aby se vyučovalo v souladu s přírodou,
připomíná, že vědění, ctnost a víru příro‑

da sama netvoří. „Ty se získávají modlit‑
bou, učením a činností,“ píše ve své Velké
didaktice.
„Být člověkem tě může naučit je‑
nom Bůh,“ říká P. Čunek. „Křesťanem se
člověk stává, až potká Krista. Ježíš nás
přišel naučit skutečnému lidskému živo‑
tu.“ Křesťanství je tak podle něho nikdy
nekončící školou, tréninkem a Bůh vy‑
chovatelem, který nás vede. Člověk má
jít dál, nezůstávat jenom u rozvíjení tě‑
lesné a duševní roviny své osobnosti, ale
má kultivovat rozměr duchovní, který ho
teprve dělá člověkem. Sem patří ctnosti
trpělivosti, laskavosti, statečnosti, skrom‑
nosti a odpouštění, a těm člověka může
naučit jenom Bůh. „Neposlušnost svědo‑
mí, rozumu, Bohu je příčinou všeho zla,“
připomíná P. Čunek.
„Pravý Bůh nás vede ke svobodě a čis‑
té srdce k souhlasu rozumu, svědomí
a srdce ke spolupráci a životu s Bohem.
Půst by měl být od špatných myšlenek
a příležitostí ke snaze srovnávat své my‑
šlení s myšlením Božím. Dívat se Božíma
očima na stvoření a poznávat jak je Bůh
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Postní almužna pomáhá nejen lidem v nouzi.
Získají i ti, kteří si odříkají pro druhé

Založena nová tradice
První krojovaný ples uherskobrod‑
ského děkanátu se uskutečnil v sobotu
15. února 2020. Přes poměrně pestrou
nabídku konkurenčních akcí se kulturní
dům v Dolním Němčí naplnil tanečníky,
kteří přišli, jak se dalo usuzovat podle kro‑
jů, ze širokého okolí. Dorazili také kněží
děkanátu a mnozí z nich, v čele s děkanem
P. Svatoplukem Pavlicou, v kroji. A vedli si
dobře i na tanečním parketu. Večer zpes‑
třila skvěle připravená humorná scénka,
ve které exceloval P. Bohumil Svítok, fa‑
rář ze Starého Hrozenkova. Za přípravu
a příjemné prostředí je třeba poděkovat
farníkům z Dolního Němčí vedeným fa‑
rářem P. Petrem Hof írkem. Doufáme, že
byla založena nová tradice a těšíme se na
další ročník.
 Pavel Lisoněk
Těšov

krásný, moudrý a štědrý. Půst může zna‑
menat děkování Bohu a nechání se vést
jeho moudrostí,“ uzavřel P. Josef Čunek.
 Marie Budíková
Kyjov

ZPRÁVY Z KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE
Apoštolská návštěva v semináři
Komu se poštěstí, že může doma hostit apoštolského nuncia?
Této pocty se o druhém březnovém víkendu dostalo bohoslov‑
cům kněžského semináře v Olomouci.
Již uvítání předznamenalo srdečnost celé návštěvy – otce
nuncia jsme již na prahu budovy přivítali vynikající meruňkovicí
z Hrušek. Celovečerního seminárního programu, jehož hlavními
body byla modlitba růžence a kompletáře, se následně účastnil
posilněn vydatnou večeří. Pomazánku z olomouckých tvarůžků,
jak sám řekl, ještě nikdy neochutnal.
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Po nedělní snídani otec nuncius přijal spontánní nabídku otce
rektora využít čas a krátce navštívit Svatý Kopeček. Po návratu
pak celebroval mši svatou, které se účastnili nejen seminaristé se
svými představenými, ale také představení a studenti Teologické‑
ho konviktu a komunita sester žijících v semináři. V homilii otec
nuncius připodobnil naši seminární formaci k události Proměně‑
ní Páně, o které se četlo v evangeliu: „Toto období vašeho pobytu
v konviktu a v semináři pro vás může být srovnatelné s pobývá‑
ním na hoře Tábor. Jste v Ježíšově přítomnosti. Ve svých studiích
objevujete to, jak on je naplněním Zákona a Proroků i naplně‑
ním Božích příslibů. Ve své modlitbě a společné liturgii prožíváte
význam a krásu liturgického slavení. Je to privilegovaný čas ve
vašem životě a navzdory občasným obtížím i vy můžete být po‑
koušeni, abyste jako Petr navrhovali ‚postavit stany‘ a prodloužit
tyto okamžiky.“
Po slavnostním nedělním obědě jsme měli možnost vyslech‑
nout vyprávění otce nuncia o jeho rodině, povolání ke kněžství
a studiích, a položili jsme mu několik otázek. Kromě jiného nás
velmi zaujala jeho odpověď, ve které popsal svoji diplomatickou
misi v Jižním Súdánu, kde se snažil přispět k mírovému řešení
v probíhající občanské válce.
Mons. Charles Balvo skvěle navazuje na odkaz svého před‑
chůdce Giovanniho Coppy tím, že při návštěvách na území naší
země vystupuje nejen jako diplomat, ale také jako skutečný pas‑
týř.
 Josef Valenta a Pavel Fiala, bohoslovci

Vcítit se do lidí v nouzi, podat jim pomocnou ruku, odříci si a tím mnohem víc získat.
Třeba zdraví, nové poznání, klid v duši nebo
jen dobrý pocit. Také to se skrývá za Postní
almužnou, která pomáhá potřebným. Nejen
věřící si v postní době odříkají pro chudé,
nemocné a to, co ušetří, vhazují do postních krabiček. V olomoucké arcidiecézi
(Olomoucký, Zlínský a část Pardubického
a Jihomoravského kraje) se letos rozdalo
23 660 „postniček“.
Loni dobří lidé v olomoucké arcidiecé‑
zi do Postní almužny nastřádali 2 397 744
korun. Přesto Postní almužna není v pra‑
vém slova smyslu sbírkou. „Jde o způsob
duchovní formace života věřících. V post‑
ní době, ve které více než jindy vnímáme
Kristovo utrpení z lásky k nám, chceme
více vnímat ty, kteří také trpí a mají méně
peněz a možností pro svůj život než my.
Chceme se přiblížit Kristu i jim tím, že si
odřekneme něco, co nepotřebujeme nut‑
ně k životu (sladkosti, alkohol apod.) a od‑
povídající obnos dáme do postní kasičky.
Podělíme se o dary, které od Boha dostá‑
váme, s těmi, kteří jich mají méně,“ říká
prezident Arcidiecézní charity Olomouc
Mons. Bohumír Vitásek. Charita pak ve
spolupráci s farností použije vybrané
peníze na charitativní účely. Podle něho
duch Postní almužny pomáhá dospělým
v prožívání postní doby a může ukázat
smysl odříkání i dětem.
Každý rok si odříká sladkosti a šetří
pro druhé osmnáctiletá Johanka z Uher‑
ského Brodu. „Když si člověk odřekne,
co mu dělá dobře na žaludek, uvědomí si,
jaký má nadbytek jídla. V ulicích míjíme
spoustu kaváren a restaurací a přitom jsou
země, kde není jídlo, a lidé mají hlad. Díky
postní almužně si vždy uvědomím, jak se
tu máme dobře,“ míní slečna.

Studená sprcha je nejen odříkání
ale posílí i zdraví
Z dětství si pamatuje příběh z jedné
knížky. Byl o chlapci, který přišel k peně‑
zům a hned za ně nakoupil vše, co má rád.
Pak si ale uvědomil, že se s nikým neroz‑
dělil, že je lakomý. A litoval. Aby vše na‑
pravil, začal šetřit, třeba tím, že se začal
sprchovat studenou vodou.

„Lidé si nemusí odříkat jen sladkosti
a jídlo, tak k postu přidávám i studenou
sprchu. A zůstalo mi to po celý rok,“ usmí‑
vá se Johanka a připomíná, že když si co‑
koliv odpustíme, tak nám to přinese i něco
pozitivního. „Například, když se začneme
sprchovat studenou sprchou, nejenže
ušetříme, ale přestaneme bývat i nachla‑
zení v době, kdy se mění počasí. A když
se odnaučíme jíst sladkosti, přestane nám
bývat špatně anebo objevíme třeba jinou
potravinu, která chutná,“ uzavírá.

Uherskobrodsko: za rodiny
ve finanční tísni
Člověk se může ocitnout v krušné
situaci lusknutím prstu. František Bílek
z Charity Uherský Brod už při své práci
viděl mnohé. Loni podle něho Postní al‑
mužna na Uherskobrodsku zajistila na
přechodnou dobu například rodinu, které
zemřel tatínek.
„Zůstala po něm maminka se čtyřmi
dětmi a než se podařilo vyřídit veškerou
administrativu a dostaly sociální dávky,
ocitly se v nouzi. Bylo třeba zaplatit škol‑
ní poplatky, například autoškolu jednomu
z dětí. Dále jsme přispěli početné rodině,
jejíž maminka je na mateřské dovole‑
né a s výplatou tatínka se nedaří pokrýt
všechny náklady. Díky almužně mohli dě‑
tem koupit nové matrace do postelí,“ zmi‑
ňuje některé příklady František Bílek.

Šumpersko: podpora chudých
dětí, aby nebyly vyčleněné
z kolektivu
Charita Šumperk loni pomáhala
z postní almužny zejména zadluženým
lidem, maminkám v nouzi a těm, kteří pe‑
čují o nemocné příbuzné. Příspěvek uhra‑
dil potřebným třeba zimní boty, oblečení,

jízdenky, nájem, odeslání doporučeného
dopisu, nový občanský průkaz, jídlo nebo
hygienické potřeby.
„Postní almužna pomohla ještě zapla‑
tit hippoterapii dítěti s handicapem. Jiným
dětem jsme proplatili sportovní pomůcky
anebo školní výlet, aby nebyly vyčleněné
z kolektivu. Dále jsme zaplatili rekvali‑
fikační kurz týrané ženě, což jí pomůže
najít si práci a být soběstačná,“ upřesnila
ředitelka Charity Šumperk Jana Bieliková.
Podle ní bývají od lidí v postních krabič‑
kách nejen peníze, ale také tipy na druhé,
kteří potřebují pomoc. Charita se na po‑
třebné ptá také kněží.
„Díky za to, že se dozvíme o dalších
lidech v tíživé situaci, kterým pak může‑
me podat pomocnou ruku,“ dodává Jana
Bieliková.

Olomoucko: pomoc týrané
mamince tří dětí
Charita podpořila na Olomoucku cel‑
kem 90 rodin se 110 dětmi a 20 manžel‑
ských párů a jednotlivců. Více přibližuje
Eva Kubečková, koordinátorka Krizové
pomoci Charity Olomouc. „Díky post‑
ní almužně jsme pomohli ženě s třemi
malými dětmi, která odešla od partnera
kvůli domácímu násilí. Poskytli jsme krát‑
kodobý krizový pobyt a následně vyřídi‑
li náhradní ubytování v azylovém domě
s utajovaným bydlením a psychickou te‑
rapeutickou podporou pro týrané ženy.
Z Postní almužny jsme uhradili cestu
pro rodinu do tohoto zařízení, nakoupili
potraviny a školní potřeby pro dvě starší
děti,“ uvádí Eva Kubečková.
„Postničky“ lidé vrátí zpět do kostelů
nebo farností o Květné neděli 5. dubna.
 Karolína Opatřilová
Arcidiecézní charita Olomouc
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Noční raut s maminkou. Byl to sen?
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Stanley vystudoval vysokou školu. Gratulujeme

Metastázy. Když se dožije Vánoc, bude to zázrak.
Maminka si dala vše do pořádku a slíbila rodině,
že vydrží do Štědrého dne, aby svým milým nezkazila svátky. Byl listopad, tehdy ještě nebrala
silné prášky na bolest. „Jezdil jsem k ní každou
volnou chvíli, a když jsem odjížděl domů, nevěděl
jsem, jestli tu bude, až se zase vrátím. Od začátku prosince jsem si vzal v práci neplacené volno
a nastěhoval se k našim. Zůstali jsme u ní táta a já.
Bylo to jednoduché rozhodnutí,“ říká pan Petr.
Od 18 let byl pryč z domu, světoběžník. Studoval
v Žilině a pak s rodinou bydleli daleko v Karlových
Varech a Hodoníně. Teď měl Petr poslední šanci
být s maminkou. Poslední měsíc jejího života.
„Je bolestivé přihlížet, jak váš blízký
odchází fyzicky i mentálně. Je bezmocný,
můžete se jen snažit zpříjemnit mu kaž‑
dou minutu jeho ubývajícího života. Ně‑
kdy mě maminka odstrkovala, nadávala.
V té dobrotě, kterou jsem jí chtěl dát, jsem
ji otravoval…“ popisuje těžké chvíle pan
Petr.
Zdravotní sestřičky z Charity Zábřeh
začaly do domácnosti jezdit 18. prosince.
Maminka prospala celý den, kolikrát ne‑
dala dohromady souvislou větu, ale když
uslyšela auto a v okně zasvítila červená
barva jejich uniforem, vyskočila jako srn‑
ka, i když jen na chvíli. „Sestřičky nám
vždy rozzářily domácnost, až si člověk
říkal:,Zůstaňte tu pořád a maminka bude
žít.‘ Naučily mě píchat morfium, zacházet
s kyslíkovou láhví a další věci. Vyplakal
jsem se jim na rameni. Zaslouží obdiv za
to, jak s námi fungovaly, vážím si jich,“ říká
Petr.
V noci chtěla maminka chodit. Někdy
spolu bezcílně bloumali po domě, chvíli
sedli a odpočívali, a pak zase vstali. Proč,
kam? Jindy hráli karty a druhý den zase
prospala. Celý život kouřila, teď zvládla
jen dvakrát potáhnout z cigarety.
Jedno ráno na tom byla zle, pan Petr ji
vláčel, nemohla ani mluvit. Tu noc klim‑
bal v kuchyni a najednou kouká a ona
stojí ve dveřích. „Říkal jsem si:,Spím? Je to
pravda?‘“ vypráví pan Petr.
„Co chceš?“ zeptal se jí.
„Mám hlad jako prase,“ ona na to.
„Vždyť jsi týden nejedla.“
„No právě! Co tady máme?“
Pan Petr jí nabídl čočkovou polévku,
chutnala jí. Co měli dál? Jogurt, puding,
croissant…
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Třicátník Stanley má vysokoškolský titul. Původně „adoptivní dítě“,
poté spolupracovník Arcidiecézní charity Olomouc na Haiti a nyní
čerstvý absolvent vysoké školy Práv a ekonomiky. „Jménem všech
studentů a žáků, kteří jsou v programu Adopce na dálku, chci vám –
dárcům z České republiky moc poděkovat. Myslíte na nás a pomáháte
nám,“ vzkazuje Stanley.

„Dej mi od každého trochu,“ požádala.
A když uviděla na stole vánoční cukroví,
ochutnala a poručila si k němu mléko na
zapití (nikdy v životě cukroví nejedla). Pak
se ptala po ovoci. A na závěr vykouřila dvě
celé cigarety a vše zapila skleničkou vína.
Byla spokojená, šťastná, vyrovnaná.
„Víš, co to znamená?“ řekla najednou.
Pan Petr to uvnitř věděl, ale neodpo‑
věděl, jen mu vyhrkly slzy do očí a samo‑
volně stékaly po tvářích.
Myslela si, že už je Štědrý den, ale
nebyl. Ještě zemřít nemohla. Slíbila pře‑
ce všem, že jim nepokazí vánoční svátky.
Něžně, maminkovsky, objala syna, pohla‑
dila ho po tvářích a naposledy ho políbila.
Chytla ho za ruku. „A teď mě můžeš jít
uložit. Je to naposled. A neplač, vše je jak
má být, vše je jak má být.“

To pana Petra zlomilo, stáli spolu
a plakali. Maminka ho utěšovala a děko‑
vala mu. „Zvláštní. Pak jsem ji uložil a bylo
to naposledy, co byla při plném vědomí,“
dodává Petr.
Na Štědrý den se sešla celá rodina,
mamince rozsvítili v pokoji velkou svíčku.
Zemřela druhý den. „V ten moment jsme
s tátou seděli u její postele, drželi ji za
ruce, hladili ji a objímali. Její tvář se zklid‑
nila, vyhladila, rozjasnila… V nastalém,
zvláštním až posvátném tichu, se zhlubo‑
ka nadechla a tiše, téměř neslyšně, dlou‑
ze vydechla. Měla takový klidný úsměv,“
vzpomíná Petr. S posledním výdechem
maminky v pokoji zhasla i svíčka. Jako by
ji někdo sfoukl.
Služba je součástí projektu Charity
Hospicová péče Caritas.
 Karolína Opatřilová

Dubnový Nezbeda a Cvrček
V dubnovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou v rubrice Hrdinové s velkým srdcem
osudy Jiřího Stránského, velký test Velikonoční události a rozhovor Do Indonésie
za studiem s Barborou
Hubáčkovou. Dále zde
naleznou povídky Moje
předsevzetí a Rozumná
vlaštovka. Nechybí ani
rubriky pro šikovné ruce,
pro bystré hlavy a oblíbe‑
ný humor.
Dubnový Cvrček provází
malé čtenáře velikonoční‑
mi událostmi.
Více informací:
www.casopisnezbeda.cz

Stanley má narozeniny 1. ledna, v ten‑
to den Haiťané slaví svou nezávislost. Vy‑
hlásili ji v roce 1804 jako první původně
zotročení lidé na světě. Stanley žil s ta‑
tínkem v hlavním městě Port au Prince,
kde chodil do školy. Jeho otec však zemřel,
proto se odstěhoval za maminkou do Baie
de Henne. Díky českým adoptivním ro‑
dičům zde dokončil základní školu, poté
pokračoval na střední škole v Gonaïves.
Ve studiu na vysoké škole v tomtéž městě
ho podporovala Arcidiecézní charita Olo‑
mouc. Na oplátku jí pomáhal s projektem
Adopce na dálku a také při misích Charity
v Karibiku.
Spolupráci se Stanleym zahájila před
lety bývalá pracovnice Charity Kristý‑
na Lungová. „Vždy mi ochotně pomohl
a poradil, a to nehledě na odměnu. Při mé
monitorovací cestě byl vždy po ruce. Od
jiných se odlišoval spolehlivostí, obrov‑

skou pokorou a dochvilností,“ vzpomíná
Kristýna.
Že Charita platila Stanelymu studium,
bylo pro něho velmi důležité. „Díky vyso‑
koškolskému vzdělání snad lépe seženu
práci, na Haiti je jí nedostatek. Díky Cha‑
ritě uživím sebe i svou rodinu,“ zdůvod‑
ňuje mladík, proč o spolupráci s Charitou
tolik stál. Podpora vzdělání je podle něho
pro Haiťany důležitá. „Státní školy na
Haiti totiž nefungují, protože stát nepla‑
tí učitele. Děti přijdou do školy, sedí tam
osm hodin, ale učitel nikde. Proč? Protože
nedostal výplatu,“ popisuje situaci Stanley.
A problémů je víc. Haiti téměř nic nevyrá‑
bí, je závislé na dovozu. Spousta lidí pra‑
cuje v zemědělství, ale nic nevypěstuje,
protože zde nejsou semena pro pěstování
dalších plodin. „Máme hodně polí, ale už
nemáme zavlažovací kanály na zavlažová‑
ní půdy, což je další potíž,“ dodává Stanley.

Stanley si splnil sen a je důkazem, že
podpora haitských studentů má velký
smysl. Děkujeme vám…
 Karolína Opatřilová
Arcidiecézní charita Olomouc

Rodinný život
Doprovázení nemocných
Dříve či později narazí na limity vlastního těla každý z nás. Vrásky, šediny a nemoci k lidskému údělu nevyhnutelně patří a pro každé‑
ho z nás představují náročnou zkoušku. V aktuálním čísle našeho časopisu jsme se pokusili podívat na téma nemoci z různých úhlů
a nabídnout Vám tak prostor k zamyšlení.
Co v tomto čísle najdete?
•Upřímný a osobní úvodník P. Karla Skočovského o nemoci jako střípku milosti
•Bohatou a inspirující rubriku rozhovorů, v níž se s vámi o své zkušenosti s nemocí a stárnutím
(vlastním i cizím) podělí např. MUDr. Marie Svatošová, fotograf Jindřich Štreit či Lubomír Vraj,
vedoucí sociálního úseku Domova pro seniory
•Sestra Pavla a Alain Winter nabídnou vhled do každodenní práce nemocničního kaplana
•V rubrice Téma se prostřednictvím rozhovoru s Mgr. Bc. Alexandrou Čubovou, vedoucí Cha‑
ritní hospicové poradny, dotkneme problematiky konce života a hospicové péče.
•Vztahy a výchova nás potěší vtipnými příběhy: Luboš Nágl bude Dědečkem v záloze, Magdale‑
na Strejčková si vybere svůj Mezičas k nadechnutí
•V Duchovním životě najdete laskavou a osvědčenou Babiččinu teologii a pozdrav od anděla
Cherubína
•MUDr. Jitka Krausová vypráví životní příběh ctihodného Niklause Wolfa, církevně povoleného
léčitele, s P. Martinem Sklenářem objevíme význam svátosti nemocných
Na stránkách časopisu najdete i chutný recept, tipy na zajímavé knihy k tématu, anketu a pozván‑
ky na zajímavé akce. Svou činnost představí Centrum pro rodinu Vysočina. Další nápady, inspirativní texty a podněty pro Váš
rodinný život najdete na našich webových stránkách – www.rodinnyzivot.eu
Předplatné si můžete objednat pomocí formuláře na stránkách časopisu, poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2,
779 00 Olomouc), telefonicky (587 405 250) nebo e‑mailem: rodinnyzivot@ado.cz. Na požádání pošleme ukázkové číslo časopisu
v papírové podobě nebo elektronicky.

Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ
DUBEN 2020
ZA PŘEDPOKLADU ZRUŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU
5. 4. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – žehnání ratolestí, průvod,
mše svatá z Květné neděle • arcibiskup Jan Graubner
9. 4. čtvrtek
9.30 hod. • Olomouc – dóm – Missa Chrismatis • arcibis‑
kup Jan Graubner
18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá na památku
Večeře Páně • arcibiskup Jan Graubner
10. 4. pátek
18.00 hod. • Olomouc – dóm – obřady Velkého pátku •
arcibiskup Jan Graubner
11. 4. sobota
20.30 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – velikonoční
vigilie • biskup Antonín Basler
21.00 hod. • Olomouc – dóm – velikonoční vigilie – křest
dospělých • arcibiskup Jan Graubner
12. 4. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zmrtvýchvstání
Páně • arcibiskup Jan Graubner
14. 4. úterý
Hradec Králové – Stálá rada České biskupské konfernce –
arcibiskup Jan Graubner
16. 4. čtvrtek
17.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář
– mše svatá s nešporami a udělení lektorátu • arcibiskup
Jan Graubner

19. 4. neděle
10.00 hod. • Dubany – mše svatá a žehnání restaurovaných
varhan • biskup Josef Hrdlička
10.30 hod. • Strání – mše svatá a žehnání fary • arcibiskup
Jan Graubner a biskup Josef Nuzík
10.30 hod. • Otrokovice – mše svatá na poděkování
k 25. výročí stavby kostela • biskup Antonín Basler
20. 4. pondělí
11.00 hod. • Zlín-Příluky – žehnání nově vybudované ha‑
sičské stanice • arcibiskup Jan Graubner
25. 4. sobota
10.15 hod. • Svatý Hostýn – 27. pouť hasičů • arcibiskup Jan
Graubner
14.00 hod. • Kobylí na Moravě – mše sv. k 100. výročí Orel‑
ské jednoty • biskup Antonín Basler
15.00 hod. • Tovačov – zámek – zahájení výstavy k 200. vý‑
ročí Rudolfa Jana • arcibiskup Jan Graubner
15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a ře‑
holní povolání děkanátů Zábřeh a Šumperk • biskup Josef
Nuzík
27. 4. pondělí až 29. 4. středa
Špindlerův Mlýn – Plenární zasedání České biskupské
konference • arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín
Basler a biskup Josef Nuzík

18. 4. sobota
14.00 hod. • Velehrad – mše svatá u příležitosti 70. výročí
„Akce K“, – 30. výročí návštěvy Jana Pavla II. – 10. výro‑
čí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka • arcibiskup Charles
Balvo a arcibiskup Jan Graubner
15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a ře‑
holní povolání – děkanátů Kyjov a Veselí nad Moravou •
biskup Antonín Basler

Uzavřeno k 20. 3. 2020
Změna programu vyhrazena

