
A
rc

ib
is

ku
ps

tv
í o

lo
m

ou
ck

é 
• 

B
is

ku
ps

ké
 n

ám
ěs

tí 
2,

 7
71

 0
0 

O
lo

m
ou

c 
• 

w
w

w
.a

do
.c

z

ROČNÍK 30 • KVĚTEN 2020 • ČÍSLO 5

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

Několik zajímavých čísel z návštěvy papeže  
Jana Pavla II. v Olomouci (21. 5. 1995)
Kanonizační slavnosti Jana Sarkandera a Zdislavy z Lemberka 
se na neředínském letišti v Olomouci zúčastnilo čtvrt milionu 
poutníků, což je polovina počtu shromážděných při první pa-
pežově návštěvě na Velehradu v roce 1990. Nejpočetnější za-
hraniční výpravy dorazily z Polska (třetina všech účastníků), ze 
Slovenska a Rakouska.                                                      (strana 10)

Poděkování arcibiskupa Graubnera všem 
pracovníkům Charit v arcidiecézi
Všem, kdo se v olomoucké arcidiecézi zapojují do 
charitního díla, poslal v těchto dnech boje s epidemií 
svůj list arcibiskup Jan Graubner.          (strana 2)



Poděkování arcibiskupa Graubnera všem pracovníkům 
Charit v arcidiecézi

Buď připraven!
Jak pomáhají skauti v době koronaviru
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Milí pracovníci Charit,
vím, že jste v této napjaté situaci na roztrhání, proto Vám nebudu psát dlouhý dopis, ale chci Vám stručně vyjádřit veliké a upřímné 

poděkování. Nemám moc informací o tom, jak se daří každému z Vás a jaké jsou podmínky zrovna u Vás, ale to, co vím, je dost pro 
to, abych Vás provázel svou modlitbou daleko více než běžně. I tak jsem denně posílal ráno a večer požehnání všem naši pracovníkům 
a mezi nimi jsem jmenoval pracovníky Charit, ale dnes máte spolu s nemocnými mimořádné místo v mých modlitbách.

Jsem hrdý na Vaši službu, která si dlouhodobě získala důvěru lidí i úřadů, takže na vás spoléhají, a Vy na mnoha místech rozšiřujete 
službu potřebným a ohroženým. Mám radost, že přibývá dobrovolníků, bez nichž některé věci dělat nejde. Je to dobré znamení, že lidé 
chtějí a dovedou pomáhat. Vám děkuji za jejich organizování.

Ještě jednou každému z Vás děkuji a všem vyprošuji Boží ochranu před vlastním onemocněním i vyčerpáním. Ujišťuji Vás, že 
v každé chvíli, kdy sloužíte z lásky, Bůh není daleko, ale je ve Vás a dokonce ve Vás aktivně působí a skrze Vás dělá své dílo záchrany, 
protože On je Láska.

Vám i Vašim rodinám a všem spolupracovníkům i dobrodincům ze srdce žehná   Jan Graubner

I  pro skauty  – stejně jako pro koho-
koliv jiného – je současná situace mimo-
řádná. Skautské družinky jsou zvyklé se 
každý týden potkávat, oddíly měly naplá-
nované víkendové výpravy, výlety a  jiné 
akce. A najednou nic. Lidé se nesmí schá-
zet, aby tu nemoc – koronavirus – nešířili 
dál. To samozřejmě platí i pro skauty, kteří 
museli přerušit svou běžnou činnost.

Možná jste ve zprávách viděli reportá-
že o lidech, organizacích, firmách a jejich 
snaze v  těchto týdnech pomáhat potřeb-
ným kolem sebe. Mezi těmito lidmi půso-
bí také mnoho skautů.

Všem, kdo se v olomoucké arcidiecézi zapojují do charitního díla, poslal v těchto dnech boje s epidemií 
svůj list arcibiskup Jan Graubner.

Snad každý v  uplynulých týdnech pocítil následky nové nemoci, 
která se rozšířila jako lavina po celém světě. Jsou zavřeny nemoc-
nice, školy, kostely… Vše dosud nevídané.

Proč?
To je jednoduché! Ve skautském slibu, 

který mnozí z nich složili u slavnostního 
ohně na táboře, mimo jiné stojí: Slibuji na 
svou čest, jak dovedu nejlépe, duší i tělem 
být připraven pomáhat vlasti i bližnímu.

Stejný důvod motivoval i 23letou stu-
dentku Veroniku Schneiderovou, která se 
krátce po vypuknutí epidemie rozhodla 
přiložit ruku k dílu ve Zlíně.

„Přijde mi to jako samozřejmost za-
pojit se do pomoci těm, kteří to nyní 
potřebují. Zvlášť když jsem skautkou. Pl-
ním pouze to, co jsem slíbila, a věřím, že 
i  ostatní skautští dobrovolníci mají stej-
nou motivaci. Mimo jiné je to velmi pří-

jemná forma odpoutání se od negativních 
informací, které se na nás teď valí ze všech 
stran,“ vysvětluje.

Ve Zlíně v  březnu vzniklo tzv.  skaut-
ské krizové centrum. To sdružuje ochotné 
skauty a ve spolupráci s dalšími dobrovol-
níky nebo úřady pomáhá tam, kde je tře-
ba. Podobným způsobem to funguje i na 
dalších místech po celé naší zemi.

A jak přesně tedy skauti v posledních 
týdnech pomáhají?

Způsobů je celá řada. Někteří se za-
pojili do výroby látkových roušek na ústa, 
jiní nakupují pro seniory, roznáší hotová 
jídla nebo koordinují další dobrovolníky. 
A několik skautů se dokonce podílí na vý-
robě ochranných štítů pro zdravotníky na 
3D tiskárnách.

Možných aktivit je víc než dost, práce 
se tak najde pro dospělé skauty nad 18 let 
i pro mládež.  Vojtěch Jurák

Snímky cs-cz.facebook.com/skaut
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LIST Z KALENDÁŘE

1. květen – Mezinárodní den rodiny
8. květen – Mezinárodní den Červeného kříže –  výročí 

narození Henriho Dunanta, zakladatele ČK v roce 
1828

8. 5. 1945 skončila druhá světová válka (75 let)
16. 5. 1870 se narodil Karel Kašpar, kardinál, pražský  

arcibiskup v letech 1931 až 1941 (150 let)
18. 5. 1920 se narodil sv. Jan Pavel II., římský papež v le-

tech 1978 až 2005 (100 let)
21. 5. 1995 navštívil papež Jan Pavel II. Olomouc, kde 

prohlásil za svaté blahoslaveného Jana Sarkande-
ra a blahoslavenou Zdislavu z Lemberka (25 let)

22. 5. 1923 se narodil v Bratislavě P. JUDr. Jan  
Mařík, nejstarší kněz olomoucké arcidiecéze žijící na odpočinku v Kutné Hoře  
(97. narozeniny)   (jpa)
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Snímek Archiv Arcibiskupství olomouckého

Kardinál Karel Kašpar

Před 75 lety skončila druhá světová válka.

Papež Jan 
Pavel II. 
v Olomouci 
před pěta-
dvaceti lety



Papežovo poselství Urbi et Orbi: Zranění se stala nadějí
Liturgii Zmrtvýchvstání Páně sloužil Svatý otec František v bazilice sv. Petra  
v neděli 12. dubna opět pouze za symbolické účasti několika osob, ale v přímém 
televizním a internetovém přenosu.

Bohoslužba slova vyvrcholila zpěvem Janova evangelia (Jan 20,1–9) v latině a řečti-
ně, jak je zvykem při této slavnosti. Namísto kázání následovala chvíle ztišení. Bohosluž-
bu zakončil zpěv mariánského hymnu Regina Caeli, po kterém papež pronesl veliko-
noční poselství Urbi 
et Orbi, jež zakončil 
slovy: „Drazí bratři 
a sestry! Lhostejnost, 
sobectví, rozdělení, 
zapomnění opravdu 
nejsou slova, která 
chceme slyšet v této 
době. Chceme je od-
stranit z každé doby! 
Zdá se, že převažují, 
když jsme přemože-
ni strachem a  smrtí, 
to znamená, když ve 
svém srdci a  svém 
životě nenecháváme 
vítězit Pána Ježíše. On, který již porazil smrt a otevřel nám cestu k věčné spáse, ať vyže-
ne temnotu z našeho ubohého lidstva a uvede nás do Svého zářivého dne, který nezná 
setmění.“   (Podle Vatikánského rozhlasu)

Svatý týden v katedrále: Nebojte se, zaznívá  
od zmrtvýchvstalého Krista o velikonoční neděli

Za zpěvu velikonočního „aleluja“ zahájil arcibiskup Jan Graubner společně s bis-
kupem Josefem Nuzíkem, kněžími a asistencí v katedrále sv. Václava v Olomouci 
mši svatou z neděle Zmrtvýchvstání Páně. Společně s nimi se modlilo také více 
než sedm set lidí sledujících bohoslužbu přes internet.

Úlohy kazatele se tentokrát zhostil biskup Josef Nuzík, který zdůraznil, že součástí 
oslavy Velikonoc bývají mnohé zvyky a tradice, za současné situace se ovšem mnoho 
z nich nepovede uskutečnit. „Tou hlavní velikonoční tradicí je ovšem tradice duchov-

ní a  v  jejím středu stojí 
Kristovo zmrtvýchvstání. 
A letošní Velikonoce nám 
dávají příležitost zamyslet 
se nad smrtí ještě inten-
zivněji mimo jiné i  kvůli 
těm, kdo umírají na koro-
navirus,“ připomenul.

Proti přirozenému 
strachu ze smrti tu ale sto-
jí poselství víry, které nám 
Veliká noc předává: „Ježíš 
říká ženám u hrobu i apo-
štolům ‚Nebojte se‘, a  tak 
odpovídá i  na náš strach, 
na naši nejistotu. Kéž se 

na nás toto slovo z Ježíšových úst projeví a dotkne se každého lidského srdce, aby se i na 
nás projevila Kristova moc větší než každé zlo,“ zdůraznil biskup Nuzík.

Před koncem slavnostní bohoslužby popřál arcibiskup Graubner všem přítomným 
i těm, kdo bohoslužbu sledovali v přímém přenosu, velikonoční radost z Kristova vítěz-
ství „nad hříchem, nad smrtí i nad strachem a koronavirem“ a dodal: „Nezapomínejme, 
že čím víc radosti a lásky druhým prokážeme, tím víc je budeme mít sami.“ Na závěr pak 
všem udělil své požehnání spojené s plnomocnými odpustky.  (ado)

AKTUALITY

Snímek Dominik Novák / Člověk a Víra

Snímek Petr Klinkovský
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Úprava bohoslužeb 
a Noc kostelů

Z  rozhodnutí ministra zdravotnictví 
jsou od 27. dubna 2020 dovolené bo-
hoslužby za popsaných podmínek 
s účastí do 15 osob.

Hygienická opatření kvůli nebezpečí 
nákazy covid-19 zavřela naše kostely na 
několik týdnů. Věřím, že za tuto dobu ne-
dobrovolného omezení v mnohých lidech 
vyrostla touha po kostele, jako „domu 
modlitby“.

Předpokládá se, že budou postupně 
dovolovány větší počty účastníků a  od 
8. června skončí omezování počtu. Proto 
se do 8.  června ruší všechna přislíbená 
biřmování a poutě.

Přislíbená uvolnění nám postup-
ně umožní konat bohoslužby a  letos 
i připravit mimořádnou „Noc kostelů“.

Mnozí, a to nejen věřící, uvítají, když 
jim v  této situaci nabídneme otevřený 
kostel pro ztišení a vyjádření své vděčnos-
ti či prosby. Doporučujeme duchovním 
správcům a farním koordinátorům „Noci 
kostelů“, aby připravili v  kostelích pro-
gram při zachování všech aktuálně plat-
ných nařízení následujícím způsobem:
• Není potřeba připravovat program, stačí 

jen otevřít vyzdobený a osvětlený kostel 
pro ztišení a modlitbu

• Vystavit Eucharistii a ponechat čas k ti-
ché či moderované adoraci

• Nabídnout prostor pro duchovní rozho-
vor či svátost smíření

• Připravit nástěnku či jiný způsob, kde 
návštěvníci kostela mohou napsat a ode-
vzdat své prosby nebo vyjádřit svou 
vděčnost

• Je vhodné, aby farnici vítali návštěvníky 
před kostelem a  informovali je o  letoš-
ním mimořádném způsobu prožívání 
Noci kostelů.  arcibiskup Jan
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Pomohla před morem, zachrání i před koronavirem? Ostatky 
svaté Pavlíny lze uctít v katedrále

Od 7. dubna jsou v katedrále sv. Václava vystaveny ostatky sv. Pavlíny, patronky 
města Olomouce a  také ochránkyně před morovou nákazou. Lidé se k ní – při 
dodržení všech bezpečnostních pravidel – mohou přicházet modlit každý den.

„Už v minulosti se ukázalo, že přímluva svaté Pavlíny pomohla nejen Olomoučanům 
před zhoubnou nemocí. Chceme se k ní obracet i nyní a prosit, aby Bůh na její přímluvu 
dal zdraví nemocným, aby zastavil šíření epidemie koronaviru, dal svou pomoc a útěchu 
všem, na které tato situace a související bezpečnostní opatření těžce doléhají, a také aby 
posiloval všechny, kdo v této krizi pečují o nemocné i potřebné,“ shrnul olomoucký po-
mocný biskup Josef Nuzík.

Ostatky sv. Pavlíny ve zdobeném relikviáři jsou vystaveny na stupních hlavního ol-
táře v katedrále a lze je dobře vidět od mříže oddělující presbytář od zbytku chrámové 
lodi. Katedrála je volně přístupná každý den od 7 do 19 hod. Samozřejmostí přitom 
je, že návštěvníci dodrží všechna aktuální bezpečnostní opatření: zachovají odstup od 
ostatních lidí minimálně dva metry, nebudou se zdržovat ve skupinách větších než dvě 
osoby (s výjimkou rodinných příslušníků) a nezapomenou ani na roušku přes nos a ústa.

Ke sv. Pavlíně, mučednici z doby Diokleciánova pronásledování křesťanů, se oby-
vatelé Olomouce modlí už od roku 1623 jako k ochránkyni před morem. „Zachránila 
je ovšem i před dopadem válečných operací ve Slezsku roku 1633 nebo před dalšími 
vlnami moru v letech 1633 a 1634,“ uvedl P. Miroslav Herold z olomoucké jezuitské ko-
munity. Právě v jezuitském kostele Panny Marie Sněžné na dnešním námětí Republiky 
byly ostatky světice nejprve uchovávány. Jezuité podle P. Herolda sčítali věřící, kteří ke 
cti sv. Pavlíny pili víno nebo vodu z lampičky, přivezené do Olomouce od hrobu světice 

v Římě. „Jen od roku 1678 do 
roku 1771 se z  ní napilo více 
než 194 tisíc osob, přes deset 
tisíc jich nahlásilo uzdravení 
a  99 případů známe i  s  po-
drobnostmi,“ dodal.

Ostatky římské mučedni-
ce, popravené i s rodiči za to, 
že se všichni nechali pokřtít, 
přinesl do Olomouce jezui-
ta P.  Mikuláš Lancicius roku 
1623  – v  době, kdy ve městě 
zuřil strašlivý mor, který si 
mezi obyvatelstvem vyžá-

dal přes sedm tisíc obětí. Městská rada uspořádala v říjnu toho roku prosebný průvod 
s ostatky sv. Pavlíny z jezuitské koleje do kostela sv. Mořice v naději, že světice vyslyší 
modlitby lidu a vyprosí zažehnání nelítostné epidemie. A z vděčnosti, že se tak stalo, pak 
rada o dva týdny později vyhlásila sv. Pavlínu patronkou města.

Znovu se Olomoučané ke sv. Pavlíně obraceli ještě v letech 1626, 1633, 1634, 1637, 
1675 a 1715. Největší průvod s  jejími ostatky se konal právě v roce 1715, za zuřícího 
moru, na který ještě dnes upomínají dva sloupy – Nejsvětější Trojice na Horním náměstí 
a morový sloup Panny Marie na Dolním náměstí. Uctít ostatky sv. Pavlíny ovšem mohou 
lidé i v současnosti, každý rok počátkem června – při slavnostech města Olomouce, kdy 
se tyto relikvie na počest Pavlínina svátku vezou ve slavnostním průvodu ulicemi města.

 (ado)

Květnový Nezbeda a Cvrček
V květnovém výtisku Nezbedy 
čtenáři naleznou reportář, jak 
skauti pomáhají v době korona-
viru, dokončení rozhovoru Do In-
donésie za studiem s Barborou 
Hubáčkovou, ohlédnutí za historií 
i současností svátku našich mami-
nek a povídku Líný rybář. 
Květnový Cvrček učí malé čtená-
ře pečovat o dary od Boha.
Více informací:
www.casopisnezbeda.cz

Podělte se o své dobré skutky, 
mohou inspirovat ostatní,  

vybízí arcibiskup Graubner
Někdo rozdává roušky, jiný nakupuje 
starým sousedům, někteří se společ-
ně modlí a zase další cvičí v rodinách 
s  malými dětmi, které teď nejsou ve 
škole, vyšší míru trpělivosti a odpuště-
ní. Podělte se s  druhými o  tyto skut-
ky lásky, vybízí nyní arcibiskup Jan 
Graubner a ke sdílení těchto zpráv na-
bízí diecézní web.

To, že ke skutkům lásky mají nyní lidé 
uzavření kvůli epidemii ve svých domo-
vech vhodné prostředí, zmínil olomoucký 
arcibiskup ve svém kázání při velikonoč-
ní vigilii. A k věřícím se také hned obrátil 
i s prosbou: „Pošlete mi zprávy nebo mi-
nutová videa se svědectvím svých skut-
ků lásky, která našla cestu, jak druhým 

pomoci, jak povzbudit a  zahnat strach, 
jak tvořit hezkou rodinu i v náročné situ-
aci, jak přes všechnu slabost je možné být 
dnes lepší než včera,“ vyzval. Nejde podle 
něj o to se chlubit, ale svými dobrými zku-
šenostmi inspirovat druhé.

Svá svědectví o  snahách žít intenziv-
něji podle evangelia mohou lidé zasílat na 
e -mail svedectvi@ado.cz. Poslané texty 
nebo krátké videovzkazy budou posléze 
zveřejňovány na webových stránkách Ar-
cibiskupství olomouckého (www.ado.cz).

 (ado)

Mimořádná nabídka pro rodiny
V těchto dnech, kdy jsou školy uzavře-
né a rodiče musí svým dětem věnovat 
zvýšenou péči nejen ve školní výuce, 
ale také v  organizaci jejich volného 
času v době karantény, nabízíme bez-
platné zaslání starších výtisků Nezbe-
dy a Cvrčka.

Více informací naleznete na strán-
kách: www.casopisnezbeda.cz

Máte -li zájem, napište nám (e -mail: 
info@casopisnezbeda.cz) nebo nám zavo-
lejte (tel. 739 344 031, 739 380 836). Bez-
platně zašleme starší výtisky nejen pro 
vás, ale i pro vaše blízké.  (nezbeda)
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Televize Noe pro vás a s vámi
Desátým květnem vstupuje televize Noe do patnáctého 
roku svého života. V průběhu oněch požehnaných let roz-
šířila své vysílání na celých čtyřiadvacet hodin, zvětšil se 
její pracovní tým, přibylo externích spolupracovníků, pod-
statně se změnilo i technické zázemí a vybavení. Vysílání je 
snadno dostupné na území celé republiky, tím se mnohoná-
sobně rozšířil okruh diváků. Přes všechny vývojové změny 
vyrůstá televize Noe ze stále stejných pevných kořenů.

Základ naší práce se změnit nemůže: Stále a bez výhrad chceme být televizí dobrých 
zpráv. Jsme rádi, že hlavně těm, na které spolu s nemocemi a věkem doléhá samota, se 
stáváme víc než blízkými společníky. Silně jsme to prožili v  době uzavřených koste-
lů, kdy tolik lidí prožívalo naším prostřednictvím mše svaté, naslouchalo inspirujícím 
promluvám duchovních nebo sledovalo hodnotné filmy a pořady o světcích či význam-
ných poutních místech. Vel-
ké ohlasy od diváků máme 
na pořady o charitě, misiích 
a  jiném zprostředkování 
pomoci, ale také na pořa-
dy folklorní, populárně vě-
decká zastavení v  přírodě 
nebo hlubinách vesmíru 
nebo koncerty v  nádher-
ných sakrálních i světských 
prostorách. Každodenními 
průvodci programem a spo-
lečníky osamělých jsou mo-
derátoři Živě s Noe.

Od samých začátků se 
svými diváky a příznivci bu-
dujeme blízké společenství, chceme jim být co nejblíže, v každém místě u nich doma. 
Navštěvujeme proto farnosti i další zajímavá místa ve všech diecézích.

Jako nekomerční televize existujeme a rosteme díky Bohu i finanční podpoře samot-
ných diváků, kteří od nás dostávají třikrát do roka zvláštní tištěný Zpravodaj, a pro ty, 
kteří nám sdělili datum narození, je také určen pořad blahopřání k životním jubileím. 
Všem podporovatelům i touto cestou velmi děkujeme. Velké poděkování patří také těm, 
kteří se za nás modlí. I my modlitbu potřebujeme.  Redakce televize Noe

ČBK podporuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci  
proti bezmoci!

Česká biskupská konference, jako zřizovatel Charity ČR, jednoznačně pod-
poruje vyhlášenou Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci. Čeští 
a moravští biskupové proto vyzývají věřící, aby dle svých možností, na tuto 
sbírku přispěli. Katolická církev se tak v této zcela mimořádné situaci aktiv-
ně hlásí na pomoc společnosti a státu, a chce podpořit finančně ty, kteří to 
nyní nejvíce potřebují.

„Protože se v  kostelích nekonají veřejné bohoslužby, nejsou ani kostelní sbírky, 
z toho důvodu organizuje církev pomoc nejpotřebnějším u nás prostřednictvím Cha-
rity,“ říká olomoucký arcibiskup Jan Graubner, místopředseda ČBK a předseda Komise 
pro Charitu.

Sbírka je dle Charity ČR „určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pan-
demii onemocnění covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nut-
né k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou 
pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemoc-
ným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této 
výjimečné situaci ocitli v tísni.

Číslo sbírkového účtu: 44665522/0800, VS: 90619
DMS ve tvaru CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777
DMS ve tvaru TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777
Platební kartou pomocí portálu DARUJME www.darujme.cz/projekt/1202849
Peníze získané z veřejné sbírky budou průběžně rozdělovány konkrétním potřeb-

ným lidem na základě zmapování jejich nepříznivé situace prostřednictvím tzv. sociál-
ního šetření, které provádějí sociální pracovníci sítě Charity po celé ČR.	  (ado)

Zemřel dominikán  
P. Jordán Vinklárek

V  pondělí 30.  března  2020 zemřel 
v Charitním domově ve Staré Bolesla-
vi dominikánský kněz P. Jordán Jaro-
mír Vinklárek. Zemřel ve věku 95  let, 
69 letech řeholních slibů a  55 letech 
kněžství. Byl posledním dominikánem 
české provincie, který vstoupil do řádu 
před násilným přerušením řeholního 
života v roce 1950. Vynikal velkou hor-
livostí o spásu duší v době komunistic-
kého pronásledování i za nově nabyté 
svobody.

Narodil se 25.  ledna 1925 ve Všecho-
vicích nedaleko Kelče, v kraji pod Svatým 
Hostýnem. Dětství strávil na Podkarpat-
ské Rusi, kam odešli jeho rodiče za prací. 
V roce 1939 odsud museli poměrně dob-
rodružně prchat přes Rumunsko, Jugoslá-
vii a Rakousko zpět do Československa.

Aby pomohl rodině, pracoval v Baťo-
vých závodech ve Zlíně. Po válce pokra-
čoval ve studiu na FF UK, studoval ang-
ličtinu a  češtinu. Byl svědkem promluvy 
arcibiskupa Berana na svátek Božího Těla 
v roce 1949 a provokací StB, které ho po-
hnuly stát se knězem a vstoupit do domi-
nikánského řádu.

Při likvidaci klášterů komunisty byl 
v  dubnu 1950 internován s  ostatními 
spolubratry v  Broumově a  poté odveden 
k PTP, kde byl až do roku 1953. Poté pra-
coval na stavbách a ve zdravotnictví.

V roce 1960 vstoupil do semináře v Li-
toměřicích a po jeho absolvování byl roku 
1964 vysvěcen na kněze. Působil na Vyše-
hradě, v Jáchymově, v Chlumu nad Ohří, 
ve Stodě u Plzně a krátce v Brně. Po celou 
dobu udržoval tajné styky s řádovými spo-
lubratry. Po pádu komunistického režimu 
měl v  olomouckém klášteře na starosti 
formaci bratří studentů, krátce též vyučo-
val na teologické fakultě. Od roku 2000 
působil v  Praze, přednášel o  duchovním 
životě, věnoval se doprovázení řady lidí 
a pastoraci návštěvníků kostela.

V  září  2019 utrpěl úraz, který jej 
upoutal na lůžko. Byl v péči sester boro-
mejek v nemocnici Pod Petřínem a domo-
vě v Řepích, poslední týdny svého života 
strávil v charitním domově ve Staré Bole-
slavi.  (ado)

Snímek Pavel Zuchnický



OLDIN • 5 / 2020 7ZPRAVODAJSTVÍ

Dopis řeholníkům a řeholnicím 70 let po násilném rušení  
klášterů v socialistickém Československu

Milé sestry, milí bratři,
zatímco nás epidemie takřka přes noc uzavřela v klášteřích a my nevycházíme ani 

kvůli službě, kterou jsme dosud „venku“ běžně konali, před sedmdesáti lety byla situace 
opačná. Během jedné noci byli téměř všichni řeholníci a  řeholnice ze svých klášterů 
vyhnáni, vyvezeni jinam.

V noci ze 13. na 14. dubna 1950 řeholní bratři (Akce K), z 27. na 28. září pak sestry 
(Akce Ř). I tehdy, stejně jako dnes, se jednalo o bezprecedentní situaci, i když se nedá 
říci, že nikdy v dějinách se nic podobného nestalo.

Chceme nyní, 70 let od obou „Akcí“, společně poděkovat Bohu za svobodu. Chceme 
děkovat za všechno dobré, co z utrpení našich sester a bratří v době totality vzklíčilo. 
Za každou jednotlivou řeholnici, řeholníka, kteří s Boží pomocí nepřestali tvořivě hle-
dat správné postoje a vším těžkým, všedním i krásným, čím procházeli, vyzráli až ke 
svatosti. Chceme poděkovat též za naši vzájemnou pospolitost, z níž se dnes můžeme 
radovat – i pro ni byla bolestná totalitní zkušenost přínosem.

A chceme Boha společně prosit, abychom i my v naší době, jako společenství i jako 
jednotlivci, naplňovali své poslání správným způsobem a skutečně přispívali ke spáse 
lidí a oslavě Boží. Dom Donato Ogliari, současný benediktinský opat z Montecassina, 
vyjádřil úkol zasvěcených osob ve své přednášce na Vranově u Brna v listopadu 2019 
následovně: „Zasvěcený člověk se nepozná podle askeze a podřízenosti pravidlům, ani 
podle dokonalého, bezúhonného morálního života (je -li takový život vůbec možný), ale 
podle schopnosti vyzařovat svým životem Boží světlo, podle schopnosti žít životem zce-
la zaměřeným na spojení s Bohem a bratry, životem trvale vnímavým k vnuknutím Du-
cha Svatého ve světle Kristova evangelia, životem, který nakonec dosáhne takové prů-
svitnosti, že se v něm Bůh stane lidem viditelným.“ Kéž se nám takové společné i osobní 
zprůsvitňování daří.

Bohoslužby, výstavy a setkání původně připravované k 70. výročí Akce K budou pře-
sunuty na pozdější termíny (setkání želivské na 9. srpen, termín setkání velehradského 
bude ještě upřesněn).

Akci Ř bychom pak 27.  9. rádi připomněli poutí zasvěcených osob k  hrobu paní 
Zdislavy, patronky severních Čech: do koncentračních klášterů v jejím kraji bylo před 
70 lety svezeno velké množství řeholnic, které pak pracovaly v tamních továrnách. Dá-
-li Pán a bude možné pouť uskutečnit, půjde jistě o pouť s rysy nepohodlí – v bazilice 
v Jablonném v Podještědí bude v tu dobu probíhat rekonstrukce. Bude to drobný projev 
solidarity s těmi, kdo před sedmdesáti lety zakusili nesrovnatelně větší nepohodlí.

Milé sestry, milí bratři! Kéž těch společných 24 hodin v duchovním spojení není jen 
vzpomínkou na naše sestry a bratry, kteří před 70 lety prožívali těžké chvíle, ale také 
vyjádřením naší důvěry v Pána spolu se žalmistou: „Já v tvé milosrdenství však doufám, 
moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal“ (Žl 13,6).

Praha a Brno, duben 2020
	  arciopat Petr Prokop Siostrzonek, OSB, předseda KVPMŘ

 sestra Krista Ludmila Chládková, OP, předsedkyně KVPŽŘ

Dohoda mezi ČBK a ERC o duchovní službě u Policie ČR
Dne 14. dubna 2020 byla podepsána mezi Českou biskupskou konferencí a Eku-
menickou radou církví Dohoda o podmínkách vzniku a působení duchovní služby 
v prostoru Policie České republiky a u ostatních bezpečnostních sborů.

Účelem dohody, kterou podepsal předseda ČBK kardinál Dominik Duka a předseda 
ERC Daniel Ženatý a generální sekretář ERC Petr Jan Vinš, je stanovit v souladu s právní-
mi předpisy a v duchu bratrské jednoty podmínky pro vzájemnou spolupráci při zajišťo-
vání duchovní služby v prostoru Policie ČR a ostatních bezpečnostních sborů. Duchovní 
služba byla u Policie ČR zavedena 7. června 2019 pokynem policejního prezidenta.

Duchovní služba bude poskytována na ekumenickém základě a budou ji vykonávat 
osoby pověřené jednotlivými církvemi a vyslané ČBK a ERC – kaplani. Jedná se nabídku 
pomoci všem osobám činným v Policii, případně jejich rodinným příslušníkům a blíz-
kým. Nejedná se o misijní službu, každý má právo ji přijmout nebo odmítnout.

Úkolem duchovní služby je například nabízet pomoc při řešení osobních krizí či 
těžkostí, které vznikají v pracovním, osobním a rodinném životě pracovníků Policie. 
Duchovní služba není chápána jako náhrada práce psychologů či lékařů. Při poskytování 
duchovní služby spolupracují kaplani s psychology, pracovníky skupin krizové interven-
ce a dalšími odborníky.   (čbk)

Před 70 lety komunisté  
zlikvidovali činnost  

církevních řádů
V noci ze 13. na 14. dubna 1950 obklí-
čili členové komunistických policejních 
složek a Lidových milicí kláštery sed-
mi nejpočetnějších mužských řeholí, 
řeholníci byli nahnáni do připravených 
autokarů a  rozvezeni do internačních 
táborů. Touto „bartolomějskou nocí“ 
začala takzvaná Akce K, zaměřená na 
likvidaci církevních řádů a kongregací. 
Druhý zásah byl proveden v noci z 27. 
na 28. dubna a třetí fáze, zaměřená na 
ženské kláštery, následovala na pod-
zim 1950. Podle údajů České biskup-
ské konference bylo celkově postiženo 
247 klášterů mužských a 670 ženských 
s 2528 řeholníky a 11 896 řeholnicemi.

Tuto tragickou událost našich novo-
dobých dějin si připomnělo jen několik 
lidí (kvůli koronavirové pandemii), kteří 
se o Velikonočním pondělí 13. dubna sešli 
na Velehradě, kde byla instalována pamět-
ní deska. Byli mezi nimi i dva pamětníci 
„bartolomějské noci“ – dva jezuitští kně-
ží: P. Vlastimil Ovčáčík a P.  Josef Hladiš. 
Autorem desky je sochař Otmar Oliva. 
Slavnostní odhalení desky je naplánová-
no na podzim a zúčastní se jej apoštolský 
nuncius v ČR Charles Balvo.

 Josef Pala



Je sobota 20.  května  1995 a  na olo-
mouckém letišti v Neředíně stojí arcibis-
kup Jan Graubner, olomoucký primátor 
Ivan Kosatík, papežská tribuna a  voda. 
Maně se člověku vybavuje Máchovo va-
rování: „Pátek, nešťastný je den, nechoď, 
dceruško k vodě ven.“ Jenže voda nevoda, 
ven se musí. Naštěstí je sobota, Mácha byl 
včera a tato sobota je pro neředínské letiště 
naopak šťastný den. Ne, že by neředínské 
letiště výjimečná přistání nezažilo. První 
letadlo tu přistálo už v  dávných dobách 
rakousko -uherského mocnářství 21.  srp-
na 1910. Byl to Blériot Ing. Jana Kašpara, 
nadšeně vítaný krojovaným hanáckým li-
dem a představiteli Orla. Další v řadě je-
denadvacátých srpnů už tak šťastný nebyl. 
Uhnízdily se tu od 21. srpna 1968 na dlou-
hých dvacet let ruské vojenské helikopté-
ry Mi-4 a po čase ještě i některé mnohem 
bojovnější verze jejich bratříčků. Vrčely 
velmi silně do života Olomoučanů. A ni-
kdo se na jejich přílety netěšil. Na rozdíl 
od dnešního příletu vládního vrtulníku 
s  výsostnými znaky, který se nad obzo-
rem vyloupl z olověných mraků, vydatně 
napuštěných vodou. Stroj dosedl elegant-
ně na travnatou plochu, motor se zasta-
vil a  listy vrtule svěsily unavená ramena. 
Nenápadná papežská ochranka zaostřila 
pohledy do prostoru letiště, na které už 
dnes, den před papežskou mší a svatoře-
čením Jana Sarkandera a  paní Zdislavy, 
doputovalo mnoho poutníků. Pro jistotu 
stráví deštivou noc pod širým nebem, aby 
si zajistili dobré místo na zítřejší setkání 
s  papežem. Až ráno pozdraví Svatý otec 
v  úvodu bohoslužby poutníky, bude jich 
tu na dvě stě padesát tisíc. Dveře helikop-
téry se otevírají a v nich se objevuje dobře 
známá postava muže v bílém, tak dlouho 
očekávaná. A s ní i první úsměv Jana Pav-
la II. na olomoucké půdě. Teď patří všem 
prokřehlým a promočeným, kteří jej přišli 
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Ani papežská ochranka nedokázala odolat.
Postřehy z návštěvy Jana Pavla II. v Olomouci před 25 lety

přivítat. Těch úsměvů ale bude za dva dny 
papežovy návštěvy v Olomouci nepočíta-
ně. Od oficiálních a zdvořilostních, až po 
srdečný a hlasitý smích na setkání s mlá-
deží na Svatém Kopečku. „Svatý otče, s ra-
dostí Vás vítám v  Olomouci,“ jsou první 
slova, která slyší papež z úst olomoucké-
ho arcibiskupa. Po uvítacím ceremoniálu 
odjíždí papež do arcibiskupské rezidence, 
kde později povečeří, setká se s  mnoha 
dalšími biskupy a kněžími a před spaním 
ještě podnikne neplánovanou procházku 
do nedaleké Sarkandrovy kaple a katedrá-
ly sv. Václava. Než po náročném dni uleh-
ne pod žlutobílou peřinu, stihne ochranka 
ještě udělat důkladný průzkum rezidence, 
za jaký by se nemusela stydět ani armá-
da archeologů. Od roku 1063, kdy papež 
Alexandr II. založil olomoucké biskupství, 
snilo po téměř deset století možná mnoho 
ze sedmdesáti olomouckých biskupů a od 

roku 1777 pak arcibiskupů a kardinálů, že 
usedne k  jejich stolu a  přespí pod jejich 
střechou římský biskup. A byli mezi nimi 
i takoví velikáni evropského formátu, jako 
např. olomoucký biskup Jan Očko z Vlaši-
mi, důvěrník Karla IV., pozdější arcibiskup 
pražský a první český kardinál, nebo vše-
stranně nadaný a osvícený arcibiskup Ru-
dolf Jan, arcivévoda rakouský, žák Beetho-
venův, hudebník a skladatel. Olomouc mu 
vděčí za impozantní parky a  sady, které 
založil, Ostrava za Vítkovické železárny, 
kterými pozvedl průmysl na evropskou 
úroveň a dal práci lidem ve Slezsku. A to 
vše ve svých třiceti letech.

Sen o  papežské návštěvě se ale stá-
vá skutečností až 20. května 1995, kdy je 
olomouckým arcibiskupem, čtrnáctým 
v pořadí, metropolita moravský Mons. Jan 
Graubner. Sobotní noc slibovala ráj spíše 
zemědělcům. Studený máj, ve stodole ráj. 
Pro ostrahu arcibiskupské rezidence ale 
žádný med. Spotřeba horkého čaje prudce 
stoupla. A nedělní ráno přidalo další část 
pranostiky – Májový deštíček, dej nám ho 
Pánbíček, aby se vydařil na poli chlebí-
ček. Pohled do kaluží na chodníku dával 
srozumitelně najevo, že pršelo, prší a pr-
šet nepřestane. Řešení pro takhle avizo-
vaný výpadek hezkého počasí a slunečna 
je jasné: pláštěnka, teplé oblečení, dobré 
boty a  termoska s čajem. Jenže neodradí 
nevlídné počasí poutníky, kteří raději vy-
mění rozblácené místo před papežskou 
tribunou na neředínském letišti za místo 
v křesle u televize? Neodradilo. Z helikop-
téry, kroužící nad Olomoucí, se naskýtá 
jedinečný pohled na nevídané množství Setkání mládeže s papežem Janem Pavlem II. na Svatém Kopečku u Olomouce  

Papežská mše svatá v Olomouci-Neředíně



lidí, proudících městem k  místu setkání 
s papežem. Turci v  roce 1863 přitáhli na 
Moravu se stotisícovou armádou. Dnes 
míří moravskými poli a metropolí dvě stě 
padesát tisíc poutníků na rozmáčené trav-
naté letiště, které se stane svědkem papež-
ské bohoslužby a  svatořečení. Záchytná 
parkoviště jsou na okrajích města, daleko 
od místa setkání, kam nelze dojít jinak 
než pěšky. Tisíce nohou pomalu mění 
rozbahněnou cestu a louku v tankodrom, 
ve kterém zůstávají vězet všechny druhy 
bot, které jejich majitelé nepřipevnili ne-
oddělitelně k  chodidlu. Snad jedině Krá-
le Šumavy by dnes potěšila tahle kvalitní 
bažina. Od ranního rozbřesku se letiště 
pomalu plní lidmi. Podle předpovědi má 
dnes slunce vycházet v  5:07 SEČ. I  když 
nevyšlo, svítá a  do devíti hodin, kdy má 
začít slavnostní bohoslužba, bude potřeba 
udržet dobrou náladu nebo se o to aspoň 
pokusit. A  tak v  šest ráno začíná zpívat 
písničkář Jaroslav Hutka a  po něm mají 
růženec bratři dominikáni. Moderátory 
programu a  dobré nálady jsou jezuitský 
kněz P. Michal Altrichter a dominikán Lu-
káš Hušek.

Přesně v 9 hod. se dvě stě padesát tisíc 
párů očí obrací k tribuně, kde se u oltáře 
objevuje postava muže, který si dokáže 
získat srdce snad každého člověka – Ka-
rol Wojtyla, současný papež Jan Pavel  II. 
Na obrovské tribuně je uprostřed za ol-
tářem papežský znak a  po jeho stranách 
v  nadživotní velikosti dva obrazy malíře 
Milivoje Husáka – paní Zdislava z  Lem-
berka a kněz Jan Sarkander. Začíná pon-

tifikální mše svatá za účasti několika set 
kněží a biskupů i řeckokatolického obřadu 
a  prostranstvím před tribunou se nesou 
papežova slova, pronášená česky s  jeho 
typickým polským přízvukem: „Zdravím 
vašeho milého arcibiskupa monsignora 
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Jana Graubnera, kterému děkuji za srdeč-
né blahopřání, vyjádřené i  jménem vás 
všech. Spolu s  ním zdravím i  pomocné-
ho biskupa Josefa a ostatní zde přítomné 
církevní hodnostáře. Zdravím též kněze, 
řeholníky a řeholnice, katechety a horlivé 
laiky a  vás všechny, účastníky této slav-
nosti. Statisíce prokřehlých dlaní tleská 
papežovým slovům. Snad jediná netleská 
naše několikaměsíční Alžbětka, kterou 
manželka kojí pod dekou. Ale soudě po-
dle jejího spokojeného výrazu, má i  ona 
radost z papežské návštěvy a ani mohutný 
zpěv chorálu „Bože, cos ráčil“ jí nebrání 
v tom, aby s mírumilovným úsměvem na 
rtech a  pocitem bezpečí prospala zbytek 

papežské bohoslužby. Ona to vnímá po 
svém. A  je šťastná. Stejně jako stařičký 
exprovinciál dominikánů P. Ambrož Sva-
toš, který po celý život připravoval svato-
řečení paní z Lemberka. Dnes se dočkal. 
Těžko říci, jestli při žádosti o svatořečení, 

která pronesli biskup Josef Koukl a postu-
látor Innocenzo Vencchi, měl v očích slzy 
nebo to byly jen kapky vytrvalého deště. 
Na tu dálku se to nepozná.

V  homilii Svatý otec krásně popsal 
charaktery obou nových svatých. Pro-
hlásil, že se jako papež jménem katolic-
ké církve omlouvá za násilí, spáchané na 
nekatolících a také odpouští nekatolíkům 
jejich viny proti církvi. Mnohokrát se při 
papežových slovech nesl nad letištěm na-
dšený potlesk poutníků.

Po oficiálním obědě na arcibiskupství 
odjel papež na Svatý Kopeček, kde bylo 
úžasné a nezapomenutelné setkání s mla-
dými lidmi. Kdykoliv se od té doby viděl 
s olomouckými biskupy, vždy znovu opa-
koval volání tisíců mladých na Kopečku, 
které mu zůstalo navždy uložené hluboko 
v srdci: „Otče, Svatý Kopeček plný je tvých 
oveček.“

Na závěr ještě jeden drobný postřeh 
dopravní policie. O  běžném víkendu bý-
vají v Olomouci dvě, tři dopravní nehody 
a výjezdy sanitek k úrazům a vážným pří-
padům. Ten víkend byl v  Olomouci bez 
jediné nehody a  zásahu lékařů. Nemusí 
to pochopitelně nic znamenat. Při mimo-
řádných událostech mívají andělé strážní 
určitě zvýšenou pohotovost.

Co dodat na závěr? Papežská ochran-
ka je tým jedněch z nejzkušenějších mužů 
na planetě. Jsou připraveni kdykoli bránit 
Svatého otce svým tělem, nasadit své ži-
voty a nepodlehnout žádnému pokušení. 
Útok z této strany ovšem nečekali a pro-
tivník byl evidentně nad jejich síly. My 
tady v Čechách a na Moravě dobře víme, 
k  jaké dokonalosti přivedly mistrovské 
ruce našich kuchařek svatební koláčky. 
Není v  lidských silách tomu odolat. Pa-
pežská ochranka sice zajistila bezpečnost 
svého papeže. Ani papežská ochran-
ka ale nedokázala odolat svatebním  
koláčkům.  Luboš Nágl

Mládež shromážděná na Svatém Kopečku vítala papeže Jana Pavla II.
Snímky Jana Smahelová

Světící biskup olomoucký Josef Hrdlička s papežem Janem Pavlem II.
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• Podle hlášení pracovníků Českých drah 
v  Olomouci přijelo do hanácké metro-
pole 14 zvláštními vlaky, vypravenými 
z Moravy, Slezska a jedním z Čech, de-
set až čtrnáct tisíc poutníků.

• Slavnosti se zúčastnili velvyslan-
ci a  vyslanci z  celkem dvanácti zemí, 
např.  z  USA, Maroka, Německa, Fran-
cie, Rakouska, Polska, Albánie, Itálie, 
Indonézie, a další členové pražského di-
plomatického sboru. Do Olomouce při-
jelo i několik českých ministrů, např. Jo-
sef Lux, Vilém Holáň, Jan Ruml, Ivan 
Pilip a jiní.

• Při mši svaté se sešlo 55 vysokých ka-
tolických hodnostářů. Kromě českých 
a moravských biskupů a členů vatikán-
ské delegace přijeli i biskupové z někte-
rých okolních zemí, mezi nimi sloven-
ští biskupové kardinál Ján Chryzostom 
Korec, Ján Hirka, František Tondra, Ján 
Sokol.

Několik zajímavých čísel z návštěvy  
papeže Jana Pavla II. v Olomouci (21. 5. 1995)

Kanonizační slavnosti Jana Sarkande-
ra a Zdislavy z Lemberka se na neře-
dínském letišti v Olomouci zúčastnilo 
čtvrt milionu poutníků, což je polovina 
počtu shromážděných při první pa-
pežově návštěvě na Velehradu v  roce 
1990. Nejpočetnější zahraniční vý-
pravy dorazily z Polska (třetina všech 
účastníků), ze Slovenska a Rakouska.

• Letiště bylo rozděleno na 257 sektorů.
• Z přítomných 1300 kněží bylo 900, kteří 

koncelebrovali při mši svaté.
• Kanonizačnímu aktu bylo přítomno 

množství postižených občanů a  vozíč-
kářů, ctitelů sv.  Zdislavy, proslulé její 
pomocí nemocným a trpícím.

• O  zdravotní pomoc poutníků se stara-
lo celkem 65 zdravotníků, z toho jedna 
třetina lékařů, kteří měli k dispozici šest 
sanitek a  přímo v  areálu letiště mobil-
ní nemocnici  – nafukovací stan, který 
zcela nahradí jednotku intenzivní péče. 
Zdravotníkům pomáhali členové Asoci-
ace České maltézské pomoci.

• Pro návštěvníky pořadatelé ve městě na-
instalovali 120 mobilních veřejných zá-
chodků, jejichž použití bylo bezplatné. 
Dalších šest desítek vojenských záchod-
ků, klasických latrin, bylo k  dispozici 
v areálu neředínského letiště.

  Josef Pala

Snímky Jana Smahelová



 
Jak spolupracuje farnost  
s vedením obce či jinými  

organizacemi?
Uvědomujeme si, jak je důležité se 

stýkat s  lidmi i  mimo kostel. Můžeme je 
pak snadněji o  něco požádat, případně 

společně něco dělat, jako například ad-
ventní věnce pro domácnost. Jen pokud se 
poznáme, můžeme se navzájem obohatit. 
Nesmíme se stydět za svou víru a neskrý-
vat se v kostele. Pomáhají nám poutě, pu-
tování, akce venku.

Za stěžejní úkol farnosti považujeme 
otevřené dveře pro všechny lidi i  s  jejich 
životními příběhy a  uctivost k  problé-
mům okolí. Farní akce jsou zveřejňovány 
na webových stránkách obce, v obecním 
zpravodaji či místním rozhlasu. Farnost 
umožňuje komentované prohlídky kos-
tela pro školy v  rámci společenské vý-
chovy. Na Bílou sobotu drží hasiči stráž 
u Božího hrobu a podílejí se na průvodu 

INSPIRACE Z FARNOSTÍ DO FARNOSTÍ
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V  současné době jsou naše aktivity 
velmi omezené, ale zase snadněji na-
jdeme čas k přemýšlení třeba i o tom, 
co bychom mohli v  naší farnosti dě-
lat. Nejde při tom jen akce, jde o život 
z víry a projevy Boží lásky skrze nás. 
Bůh nechce, abychom se strhali či 
uhonili, ale dal nám poklad, abychom 
z něj mohli rozdávat. Někdy jen hledá-
me další způsoby, protože ty zatímní 
úspěšné nebyly. Možná, že zkušenost 
někoho jiného nám pomůže. Tentokrát 
nabízím stručný výpis z odpovědí far-
ních rad na poslední otázku.

Snímek Pavla Kolínková

Snímek Zdeněk Koníček

Božího Těla. Do Noci kostelů se zapojuje 
Základní umělecká škola. Rozvinuli jsme 
spolupráci s  hasiči, myslivci, Základní 
uměleckou školou a  s  Orly. S  obcí pořá-
dáme Dětský den. Klíč od farního muzea 
ve farnosti excurendo obsluhuje tajemni-
ce obce. Myslivci uvaří guláš na farní den 

či farní ples. Do 
adoračního dne 
se zapojují místní 
spolky, takže lidé 
adorují po skupi-
nách.

Společně se 
starosty organi-
zujeme mikrore-
gionální dožínky, 
oslavy sv.  Huberta 
a průvod sv. Mar-
tina . Starostové 
a  zastupitelé obcí 
z farnosti jsou dva-
krát ročně zváni 

na mši svatou, která je obětována za ně. 
Starostové obcí, kde jsou kostely, pravi-
delně přispívají na provoz kostelů.

Farnost byla minulým starostou, kte-
rý má stále velký vliv, veřejně pomluvena 
a  spolupráce je těžká. Několik farníků 
začalo pravidelně navštěvovat jednání 
zastupitelstva. Když zjistili, že zastupitelé 
dostávají od vedení obce ne vždy objektiv-
ní informace, začali se k některým projed-
návaným otázkám vyjadřovat a více sledo-
vat dění v obci.

Letos 17. listopadu se konal Pochod 
smíření obcí za přítomnosti starostky. 
Do  městského programu jsou zařazeny 
etické semináře (Dny zdraví, důstoj-
né umírání). Naše schola zpívá na obec-
ních akcích i na svatbách v okolí. Farnost 
adoptovala 4 děti na Haiti a  zaslala dva 
kontejnery darů do Haiti a Zambie. Spo-
lupráce se bude dále rozvíjet s případnou 
návštěvou těchto zemí. V  obci působí 
mladý divadelní spolek, kde 90 procent 
ochotníků tvoří farníci a svým vystupová-
ním se snaží být svědky víry pro širokou  
veřejnost.  arcibiskup Jan

Snímek Pavla Kolínková
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Ve službách pandemie: Jak vypadají dny dobrovolníků, 
kteří se v nouzovém stavu rozhodli pomoci

Koncem března zahájila Charita Olomouc ve spolu-
práci s městem Olomouc službu Nákupy pro seniory.  
Do ulic se vydalo několik desítek dobrovolníků a  pra-
covníků Charity, kteří každé ráno od pondělí do pátku 
nastupují do aut, nakupují potraviny, drogistické zboží 
a  léky pro seniory. Potom je rozvážejí ke dveřím těch, 
kteří si nemohou nákup zajistit sami. Jak nová služba 
vypadá v terénu?

„Jako dobrovolníci denně najezdíme 
desítky kilometrů a  setkáme se s  mno-
ha lidmi. Všichni mají společné dvě věci: 
vděk a  obavy. Někteří se bojí vyjít ven, 
někdy i na zahradu. Jsou proto neskonale 

vděčni nám, kteří jsme schopni a ochotni 
přinést jim potraviny, léky nebo roušky 
a mile se na ně usmát a prohodit pár vět. 
Přišli o přímý kontakt se světem a někdy 
potřebují taky trochu uklidnit a  povzbu-
dit, že bude líp. Takže dnes nepřednáším, 
necestuju, beru tašky a  skrz roušku se 
usmívám na lidi. To je minimum, co může 
udělat každý,“ říká dobrovolnice Lenka 
Hrabalová.

V posledních nelehkých týdnech jsme 
svědky krize. Převrací se zaběhnuté a do-
posud fungující principy společnosti. 
Nastalá situace, při níž je nejdůležitější 
bránit zdraví ohrožených skupin obyvatel, 
s  sebou pochopitelně nese řadu nových 
opatření, zákonů či služeb. Jednou z nich 
je i  pomoc seniorům se zajištěním věcí 
potřebných k  běžnému životu. Nákupy 
pro seniory jsou aktuálně rozšířenou ak-
tivitou, ve které hrají hlavní roli dobrovol-
níci a sociální pracovníci.

Systém, který skutečně funguje
„K  dobrovolníkům jsem se přihlási-

la ihned po vyhlášení nouzového stavu. 
Charita Olomouc jednala velmi rychle 

a  pružně,“ komentuje počínající situa-
ci Klára, jedna z  prvních dobrovolnic, 
a  dodává: „Druhý den po přihlášení se 
k dobrovolníkům přes formulář na webu 
jsem už dostala odpověď, že mám přijít 
na zaškolení ohledně nákupů pro seniory 
a samozřejmě řízení 
auta. Školení trva-
lo krátce, neztráceli 
jsme čas zbytečnými 
záležitostmi kolem, 
nic jsme neprotaho-
vali.“

D o b ro v o l n i ce 
jedním dechem do-
dává, že vše i za běhu 
proběhlo důsledně 
včetně podepisová-
ní nutných smluv 
a  předání proza-
tímního know -how. 
Následující dny už 

mohlo několik dobrovolníků směle nased-
nout do aut. „Nejprve jsem převážela jen 
roušky a  materiál na šití, potom už jsme 
vyrazili do Globusu na první nákup. Jsem 
nadšena z toho, jak služba začala okamžitě 
šlapat. Tam, kde má pomoci, skutečně po-
máhá,“ doplňuje Klára.

Mám čas i síly, tak chci pomoci
Všední život teď vypadá trochu jinak. 

Ulice téměř pusté, lidi poznáme pouze po-
dle očí. Nákupní domy však zůstávají plny. 
Fronty u pokladen často sahají až do po-
loviny plochy obchodního domu. Sem se 
vypravují dobrovolníci téměř každý den.

„Když začala vstupovat v  platnost 
různá opatření v  souvislosti s  koronavi-
rem, chtěla jsem se v  této zvláštní a  ná-
ročné době zapojit do pomoci těm, kteří 
to potřebují - když na to mám čas i  síly,“ 
přibližuje svou zkušenost studentka psy-
chologie a  teologie Univerzity Palackého 
Magdalena Lhotská.

Každý dobrovolník si sám vybírá, zda 
vezme dopolední nebo odpolední smě-
nu, podobně jako při pracovním provozu. 
„Zatím se hlásím jen na odpolední směny, 
to znamená, že pokud mi koordinátor po-
tvrdí, že mám přijít na směnu, po obědě 
místo studia vyrážím na Charitu. Zde spo-
lu s  řidičem, se kterým mám službu, na-

Snímky Dominik Novák / Člověk a Víra



fasujeme potřebné ochranné prostředky 
(dezinfekci, roušky, rukavice) a objednáv-
ky klientů,“ pokračuje dobrovolnice, která 
si díky dobrovolnictví mimo jiné rozšiřu-
je své penzum dovedností. „Po poměr-
ně krátké době se už dokážete naprosto 
s přehledem orientovat i v obchodě, který 
jste předtím neznali a kupovat věci, které 
jste v životě nekupovali,“ říká s úsměvem 
dobrovolnice.

„Jakmile předáme poslední nákup 
směny, vracíme se domů, někdy unavení, 
ale s dobrým pocitem, že jsme mohli po-
moci těm, kteří to teď potřebují,“ uzavírá 
Magdalena.

Za normálního stavu  
podnikatelka, dnes nákupčí
Pomoci se rozhodli nejen studenti. 

Na nákupy téměř denně vyjíždí i  pod-
nikatelka a  odbornice na Blízký Východ 
Lenka Hrabalová, která kvůli uzavření 
hranic zůstává v Olomouci. „Přidala jsem 
se k  nákupům pro seniory hned, když 
projekt začínal. Měla jsem pocit, že je 
to jeden z  nejlepších způsobů, jak mohu 
pomoci. Věřím v poměrně málo věcí, ale 
jedna z nich je, že by si lidé měli pomáhat. 
A v současné době jsou to právě ti nejstar-
ší, kteří potřebují, aby je někdo chránil,“ 
popisuje svou motivaci k  dobrovolnictví 
Lenka.

Jde to opravdu bezkontaktně?
„Spolupráce mezi obchodním domem 

Globus a  Charitou funguje zatím velmi 
dobře,“ pochvaluje si nastavený systém 
dobrovolník Pavel Lexmaul. Pro nákupčí 
je vždy na informacích připraven speci-
ální nákupní košík, přepravky, dokonce 
i  gumové rukavice. „Personál obchodu 
pro nákupy seniorům vyhradil i  jednu 
pokladnu (č. 14). Díky tomu může naku-
pování probíhat mnohem rychleji, bez 
čekání v  nekonečných frontách,“ nava-
zuje dobrovolník, „pro mě je asi nejná-
ročnější najít některé specifické produk-
ty ze seznamu,“ prozrazuje se smíchem  
Pavel.

Po nákupu dostanou dobrovolníci dvě 
účtenky, jednu přicvaknou sešívačkou 
k tašce s nákupem, kterou dostává senior 
pro kontrolu. Druhou účtenku senior po-
depíše, tu si Charita ponechá pro násled-
nou fakturaci. Důležité je, že senior nic na 
místě neplatí. Dobrovolník pouze předá 
tašku ke dveřím a počká na podpis, čímž 
odpadá přímý kontakt seniora s dobrovol-
níkem.

Za relativně krátkou dobu se do Cha-
rity Olomouc přihlásilo přes sto dobro-
volníků. Současná situace je demonstrací 
toho, že i v těžkých chvílích se najde spous-
ta lidí, kteří projevují solidaritu a potřebu 
pomoci druhým. Zcela nezištně a s úsmě-
vem.  Aneta Králová

Charita Olomouc
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Roušky. Desítky olomouckých  
dobrovolníků je ušily pro Charitu

Dobrovolníci – klienti, švadlenky, skauti,
V prodejně U Samaritána na Wurmově 11 vznikla hned v pondělí po vyhlášení nou-

zového stavu improvizovaná šicí dílna, do níž se spolu s charitními pracovníky zapojilo 
13 klientů z azylového domu, nocleháren a denního centra, aby v co nejkratším čase 
reagovali na nedostatek této tolik potřebné ochrany v sociálních službách. Hned v po-
čáteční fázi se jim 
podařilo spolu s prv-
ními dobrovolníky 
ušít přes sto roušek 
a vybavit tak pracov-
níky a klienty Charity 
Olomouc. „V jedné 
chvíli jsme fungovali 
nejen jako šicí dílna 
ale i  jako přípravna 
materiálu, který pak 
putoval k  našim 30 
dobrovolným švad-
lenkám, od kterých 
jsme si roušky zase 
zpětně vyzvedávali 
ušité a nabízeli je do 
služeb i  veřejnosti,“ vysvětluje Kateřina Steinerová, sociální pracovnice Charity Olo-
mouc, a dodává: „Obrovskou zásilku více než 1 500 kusů roušek jsme obdrželi například 
od olomouckých skautů.“

Facebooková vlna solidary
„Dobré ráno, mám možnost dodat textilní roušky. Jde o 100% bavlnu a šila je kama-

rádka, ráda by je předala nebo je k vám nějak dostala. U některých jsou použité bavlněné 
šňůrky, u některých gumičky,“ píše pisatel Charitě ve facebookové zprávě. Obrovská vlna 
solidarity a pomoci, která se v Česku zvedla jak mezi firmami, tak jednotlivci, pomohla 
v prvních dnech i Charitě Olomouc. Jen na sociálních sítích kontaktovali Charitu de-
sítky lidí, kteří nezištně nabízeli pomoc ve formě šití roušek, dodání materiálu či oprav 
šicích strojů.

„Okýnkem“ Dobrodruhé k potřebným
Obchod Dobrodruhá na Wurmově 5 byl do vyhlášení nouzového stavu designovou 

prodejnou se zbožím z chráněných dílen a výběrovými kousky z druhé ruky. S přícho-
dem karantény však musel, stejně jako všechny kamenné obchody, dočasně zavřít. Ne 
však na dlouho – vstupní dveře se týden po uzavření proměnily v malý výdejní pult, 
tzv. „okýnko“, kam si kdokoliv, kdo potřeboval, mohl přijít pro roušky. „Zpravidla jsme 
vydávali dvě roušky na jednu osobu, aby měla dotyčná osoba podle doporučených po-
kynů ústenky na střídání. Roušky jsme poskytovali zdarma, ale pokud chtěli lidé přispět 
dobrovolnou částkou, což si ve většině případů přáli, mohli svůj dar vhodit do kasičky,“ 
přibližuje Kateřina Steinerová. Darované roušky pak putovaly do sociálních služeb, k se-
niorům a všem, kteří si roušky neměli kde pořídit.  Eva Štefková, Aneta Králová

Charita Olomouc

Pojem „rouška“ se v poslední době stal jedním z nejvíce používa-
ných slov. Jejich nedostatek spojený s akutní potřebností zapří-
činil, že se mnozí z nás stali ze dne na den švadlenami, krejčími, 
ale i dobráckými rouškovými „pašeráky“. Roušky se už od počát-
ku vyhlášení nouzového stavu ve velkém šijí a rozdávají i na půdě 
Charity Olomouc. Vyrobeno či získáno od dárců bylo celkem na 
4500 roušek. Jen nouzově otevřené okýnko v obchodě Dobrodru-
há vydalo potřebným z řad veřejnosti během první poloviny dubna 
přes 300 kusů roušek.

Snímek Charita Olomouc
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Středisko pro rodiny a  děti Charity 
Olomouc pomáhá rodinám materiální 
pomocí ve formě potravin a  drogerie či 
dalších nejnutnějších potřeb pro děti, jako 
jsou pleny, náhradní umělé mléko nebo 
drogerie pro nejmenší. Situace, kdy ro-
dina zcela přišla o příjem, se často týkají 
rodičů samoživitelů. S důvodu ošetřování 
člena rodiny u nich došlo k 40% snížení 
mzdy, přitom tyto prostředky jim budou 
vyplaceny až ke konci následujícího mě-

Rodinám v tísni chybí v důsledku pandemie často  
základní materiální potřeby

Měsíc po vyhlášení nouzového stavu. Rodina se čtyřmi dětmi, kte-
rá si z důvodu karantény nemohla vyzvednout na poště peněžní 
poukázky, se ocitla bez jídla. Matce samoživitelce s třemi dětmi 
byla snížena mzda, pokud v příštím měsíci zaplatí nájem, nebu-
de mít už s  dětmi z  čeho žít. Charita Olomouc se v  nastalé kri-
zové situaci zaměřila na pomoc a podporu rodinám na Olomouc-
ku, u kterých došlo z důvodu vládních nařízení k poklesu příjmu.  
Jedná se o  situace akutní krize, kdy rodina nemá finanční pro-
středky na nákup potravin, léků, hygienických potřeb či drogerie 
na provoz domácnosti. Na pomoc rodinám a lidem v krizi vyhlásila 
finanční sbírku Darem proti následkům koronaviru.

síce. „Očekáváme nejprudší nárůst těchto 
rodin, a to z důvodu, že rodinám nedorazí 
mzda a ošetřovné jim bude vyplaceno až 
do 30 dnů od odeslání zaměstnavatelem. 
Snadno se tak může stát, že se rodiny ocit-
nou v určitou chvíli zcela bez prostředků,“ 
vysvětluje Petra Pavlíčková, vedoucí stře-
diska.

Charita Olomouc se obrací na veřej-
nost s prosbou o pomoc a solidaritu s lid-
mi v nouzi na Olomoucku. Pro tento účel 

zřídila finanční sbírku. Shromážděné pro-
středky Charita poskytne průběžně lidem 
na základě sociálního šetření v  prokaza-
telně těžkých životních situacích, které je 
nutné řešit naléhavě a neodkladně. Kromě 
finanční pomoci nabízí Charita rovněž 
materiální pomoc včetně sociálního po-
radenství. Dopady opatření proti šíření 
koronaviru, pocítí nejvýrazněji sociálně 
slabší část obyvatelstva. Jde především 
o  osoby, které jsou odkázány pouze na 
jeden příjem, což jsou typicky matky sa-
moživitelky. Komplikace však také mo-
hou nastat u  lidí ocitajících se v  exeku-
cích či ve vícečetných rodinách, zvláště 
v případech, kdy jeden z rodičů ztratí  
zaměstnání.

Přispět je možné na Darujme.cz  
nebo na konto: 

115-1405220217/0100
variabilní symbol: 1701

Charita Olomouc prosí o jakoukoliv pod-
poru a děkuje za projevenou solidaritu.

 Eva Štefková
Charita Olomouc

K dispozici vám jsou odborníci několika oborů, 
kteří 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. Pomoc nabízíme na základě 
telefonického rozhovoru, a  to na uvedených tele-
fonních číslech. Nedovoláte -li se na vámi vybrané 
číslo, volejte na jiné z uvedených.

Arcibiskupství olomoucké a Cyrilome-
todějská teologická fakulta Univerzity 
Palackého společně nabízejí duchovní 
a psychoterapeutickou pomoc na tele-
fonu – všem, kdo v čase epidemie po-
třebují podporu nebo povzbuzení.
Touto službou chtějí obě instituce vy-
tvořit bezpečný prostor vám, kteří jste 
se v důsledku nucené karantény a z ní 
vycházejících opatření dostali do psy-
chické nepohody a  míra vašich obav 
a  úzkostí přesahuje pro vás únosnou 
mez. Také v  případě, kdy potřebujete 
duchovní podporu nebo povzbuzení: 
využijte nabízených kontaktů.

Duchovní a psychoterapeutická pomoc na telefonu
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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Náhlý konec mé dobrovolnické služby – koronavirus v Keni

HLASY A OHLASY

O  nákaze koronaviru jsem se prvně 
dozvěděla asi před měsícem z  telefonátu 
své maminky. Byla vyděšená, povídala mi 
o prvním výskytu nemoci v Číně, o obrov-
ské rychlosti jejího šíření a o strachu, jak 
by se koronavir mohl roznést v Africe, kde 
není tak dobrá zdravotnická péče. Přála 
si můj okamžitý návrat domů. Uklidnila 
jsem ji, že v  Keni ještě žádné nebezpečí 
není, ale že o tom budu přemýšlet a mod-
lit se. Myslela jsem, že se nás hrozba koro-
naviru netýká.

Průběžně nás o šíření nákazy ve světě 
informoval náš otec rektor v rámci kázá-
ní a slůvka na dobrou noc. Vydal nařízení 
nepodávat si ruce a dodržovat rozestupy. 
To ale v tamní kultuře moc nešlo, ruce se 
podávají při každém pozdravu. Při práci 
s  malými dětmi rozestupy taky neudrží-
te. Snažili jsme se více méně náš kontakt 
omezit, především jsme se ale každý den 
za to společně modlili.

Tady byl první případ nákazy korona-
viru potvrzen v  pátek 13.  března. Vláda 
vydala nařízení o zákazu podávání rukou, 
bezpečné vzdálenosti mezi lidmi a  dů-
sledném umývání rukou. Naše děti měly 
dostat mýdlo na umývání rukou, za což 
jsem byla velmi vděčná.

V neděli 15. března jsme se dozvěděli, 
že se s okamžitou platností zavírají všech-
ny školy, a děti z internátu musí odejít ze 
střediska nejpozději do středy. Byl to pro 
nás šok. Od pondělí do středy jsem se tedy 
mohla plně věnovat klukům z  internátu. 
Pomáhala jsem jim s ručním praním ob-
lečení a generálním úklidem celého areálu 
školy. Protože měli odcházet v úterý ráno, 
pekla jsem pro ně celý pondělní večer 
buchty na rozloučenou.

Když jsme se loučili, každého jsem 
objala (navzdory nařízení) a  popřála jim 
krásné prázdniny. A  tak mi odešlo mých 
105 kluků z  internátu. Korona v  té době 
pronikla už i  do slumu Rongai, kde žije 
spousta mých dětí. Slumy jsou v  Keni 
zvlášť nebezpečná místa, i co se týče šíření 
nákazy. Lidé tam žijí v nepředstavitelných 
podmínkách  – tisíce lidí těsně u  sebe, 
bez přívodu vody, téměř žádná hygiena.  
Veškerá zdravotnická péče je zpoplatně-
ná. Ani zaměstnaní lidé s pravidelným vý-
dělkem nechodí k lékaři, protože je to pro 
ně drahé, natož chudí lidé ze slumu.

Věděla jsem ale, že mí kluci už v  ži-
votě prošli ledasčím a  jsou naučeni pře-
žít všechno, proto jsem doufala v šťastné 
shledání.

Zdravotnictví v  Keni není na moc 
dobré úrovni – i když jsme žili v hlavním 
městě, v  některých nemocnicích neléčili 

ani doktoři, ale jen laboranti. Hrozilo vel-
ké umírání lidí. Na ulicích po nás kolem-
jdoucí volali „korona, korona“ jen proto, 
že máme bílou kůži a  tím pádem jsme 
nosiči koronaviru. Byla tu hrozba budoucí 
agrese na bílých lidech.

Po zavření škol jsem byla požádána 
o  přesun do vedlejšího střediska Langa-
ta, kde vyučování pokračovalo, protože 
se nejedná o základní školu ale o rehabi-
litační centrum, které připravuje žáky na 
návrat na základní školu. Měla jsem tam 
učit angličtinu a  šití. Nejdřív jsem se se 
změnou místa těžce srovnávala, potom 
jsem si ale kluky v  Langatě zamilovala, 
byli perfektní.

Moje rodina na mě ale tlačila, abych se 
okamžitě vrátila domů. Posílali mi člán-
ky různých odborníků o  katastrofických 
následcích koronaviru v  Africe. Bylo to 
těžkých pár dní, protože já sama jsem ne-
chtěla odjet. Měla jsem několik telefoná-
tů s českými i keňskými salesiány, situaci 
jsme probírali a  došli jsme k  názoru, že 
ještě není nutné odjet.

V  neděli 22.  března jsem zjistila, 
že Keňa zavírá od středy své hranice.  
Keňský prezident vyzval všechny, kte-
ří nejsou jejich občany, aby se vrátili do 
své země. To byl pro mě šok. Musím od-
jet teď, nebo mohu čekat měsíce, i  roky. 
Kontaktovala jsem znovu české salesiány, 
ti mi doporučili návrat domů. I česká am-
basáda v Nairobi mi doporučila okamžitý 
návrat domů. Zapsala jsem se do sezna-
mu na speciální let z Keni, který měl být 
pořádaný EU. Mezitím jsme se dozvěděli, 
že i Velká Británie, Německo a Španělsko 
povolalo své dobrovolníky zpět domů.  
Do Mombasy přestaly jezdit lodě dová-
žející jídlo, hrozil hladomor. V souvislosti 
s  hladomorem hrozilo napadání bohat-

ších částí města. Naše středisko leží právě 
v takové části, kam přijdou lidé krást, když 
nastane hlad. Měli jsme zákaz vycházení 
z  centra a  na ulicích hlídali vojáci. Další 
evropští zdravotníci z  jiných organizací 
byli posíláni domů. A když nám ambasá-

da napsala, že hrozí riziko agrese místních 
obyvatel na muzungu (bílé lidi), rozhodla 
jsem se vrátit. Nebyla jsem připravená od-
jet, ale nebyla jsem ani připravená snést, 
co by mohlo v Keni následovat.

Nečekala jsem na speciální let, letěla 
jsem 25.  března posledním komerčním 
letadlem do Prahy. Když jsem si koupi-
la letenku, zjistila jsem, že mimořádný 
let nebude. Naposled jsem si s  klukama 
z  Langaty zahrála fotbal, sbalila si nej-
nutnější věci, zajela rozloučit se se svou 
domácí komunitou, měla své poslední 
africké jídlo a rozdala buchtu a dopisy na 
rozloučenou.

Tekly mi slzy, když jsem opouštěla svůj 
africký domov. Když mi mí bratři prenovi-
cové zpívali písničku na rozloučenou, byla 
v  ní slova „nebudeš nám chybět, zase se 
jednou uvidíme“. Doufám, že se jim znovu 
vrátím. Nemyslím si, že má dobrovolnická 
služba byla ukončena, ale přerušena tou-
to nenadálou situací. Doufám, že se budu 
moci časem vrátit a  pokračovat ve své 
dobrovolnické službě.

Celou dobu jsem přemýšlela, jak je 
možné, že mám ke všem svým dětem 
a ke své komunitě takovou lásku, když je 
všechny znám jen krátce. A myslím si, že 
to Bůh mi chtěl ukázat zlomek toho, jak 
je má rád. A  On je má ještě daleko víc 
rád. My dobrovolníci jsme jen znamením 
lásky našeho Boha. A chudé děti z bolavé 
Keni to potřebují zažít.

  Markéta Peichlová
 Zábřeh
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