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

Pastýřský list olomouckého arcibiskupa 
na slavnost Nejsvětější Trojice
Drazí bratři a sestry,
s radostí dnes děkujeme Bohu za možnost se 
po dlouhé době izolace znovu sejít ve společen-
ství ke slavení liturgie...               (strana 4)

Velikonoce v době pandemie s malými dětmi
O zkušenost, jak lze prožít velikonoční svátky 
s malými dětmi, se v reakci na výzvu arcibiskupa 
Jana Graubnera dělí Renata Macháčková Dostál-
ková: „Ačkoliv pro někoho díky karanténě mohly 
být Velikonoce ‚nenaplněné‘, pro naši rodinu se 
staly hluboce prožitými a nezapomenutelnými.“
                                                                               (strana 14)
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2 VZPOMÍNKA NA JOSEFA VLČKA

Pocházel z Kaňovic u Frýdku, kde se narodil 6. června 1920. 
Studoval na gymnáziu u salesiánů ve Fryštáku, studia dokončil 
na klasickém gymnáziu v Ostravě. Chtěl být knězem, a proto na-
stoupil na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Olomou-
ci. Válka však jeho sny i plány změnila. Nacisté uzavřeli vysoké 
školy. A tak začal pracovat v církvi jako laik, jako katecheta a zá-
roveň i matriční úředník v Mariánských Horách v Ostravě. Tam 
také prožil celou válku. Udělal si abiturientský kurz na obchodní 
akademii a nastoupil do dřevařského velkoobchodu.

Po skončení války se rozhodl, že bude pracovat pro církev. 
V té době již nový komunistický režim, který se postupně dostá-
val k moci, začal připravovat tzv. jednotný školský systém, jehož 
součástí mělo být také zrušení církevních škol. Proti tomu ostře 
vystupovala katolická církev. Velké zásluhy na tom, že protiakce 
proti tomuto novému systému se více rozvinuly a byly koordino-
vány po celé zemi, měl právě Josef Vlček, který se stal v roce 1946 
generálním tajemníkem Matice cyrilometodějské. Matice vydala 
a distribuovala jen v roce 1946 na 200 tisíc letáků, organizovala 
petice a schůze. Nejvyšší představitelé katolické církve, zejména 
pražský arcibiskup Josef Beran spolu s olomouckým arcibisku-
pem Josefem Karlem Matochou mu zcela důvěřovali a „dali mu 
zelenou“ k  prosazování práv katolické církve v  oblasti školství. 
V  roce 1947 byl jmenován tajemníkem Ústředí svobodných 
škol. Po únorovém komunistickém puči ještě v květnu 1948 se 
zúčastnil jednání o  církevních otázkách. Byl poradcem litomě-
řického biskupa Štěpána Trochty. Jednání se protáhla až do červ-
na. Nakonec však k  ničemu nevedla. Došlo k  ostrému rozkolu 
mezi církví a  státem. Arcibiskup Josef Beran byl internován ve 
svém bytě a následně začalo zatýkání nepohodlných církevních 
osobností, justiční vraždy, mučení a snaha vytlačit církev ze spo-
lečnosti. Mezi zatčenými byl i Josef Vlček (v té době již ženatý). 
V srpnu 1951 v případu „Valena a spol“ (podle údajného vedou-
cího skupiny JUDr. Františka Valeny), jenž byl prvním procesem 
proti katolickým laikům v Československu, byl nejprve za údaj-
nou velezradu a špionáž stranickým vedením odsouzen k trestu 
smrti a po přerušení procesu byl změněn návrh rozsudku z tres-
tu smrti na „pouhých“ 21 roků vězení, a takto odsouzen k práci 
v nejtěžších podmínkách věznic Ruzyně a Leopoldov a uranový-
mi doly na Příbramsku. Tam prošel tábory Vojna a Bytíz.

Na první měsíce věznění vzpomínal s těžkým srdcem: „Celé 
dny, týdny, měsíce jsem trávil na samotce, obklopen jen holými 
zdmi a vlastními myšlenkami. V nejtěžších chvílích mně pomá-
hala víra v Boha a sebekontrola. Pomáhaly mně modlitby. Já jsem 
znal zpaměti celou mši. Účastnil jsem se duchovně mše svaté slou-
žené někde na světě. Nebo jsem dělal přednášky, třeba o našem 
církevním školství. Německy třeba. Nebo jsem si stavil barák po-
dle nejnovějších výzkumů jen z popela. Prostě abych se zabavil. 

Na počátku letošního června si připomínáme 
100  let od narození Josefa Vlčka, jednoho z  nej-
známějších českých katolických aktivistů, po-
litického vězně, dlouholetého předsedy Matice 
cyrilometodějské, šéfredaktora týdeníku Svět-
lo a  zakladatele Mariánského kněžského hnutí 
v České republice.

Za věrnost Bohu a církvi kriminál
K 100. výročí narození Josefa Vlčka

A zase modlitba. Růženec byla největší modlitba, která mě držela, 
a tichá účast na mši svaté někde na světě. Víra v Boha, to mě dr-
želo. Tam spousta lidí zešílela…“

Po deseti letech při amnestii v roce 1960 byl propuštěn a mohl 
se konečně setkat s manželkou a dcerou, které byly po dobu jeho 
věznění vystavovány nemalému psychickému útlaku.

V  době Pražského jara 1968 se stal diecézním tajemníkem 
Díla koncilové obnovy v Olomouci, po jeho zákazu pastoračním 
referentem Arcibiskupství olomouckého. Po dvou letech musel 
být propuštěn, bylo mu určeno dělnické místo. V době husákov-
ské normalizace začal s  ilegálním šířením náboženské literatu-
ry. Komunistická státní bezpečnost mu dokázala šíření 32 titulů 
a byl za to odsouzen k 20 měsícům vězení v Plzni–Borech. Zde se 
setkal např. s pozdějším českým prezidentem Václavem Havlem 
nebo s  nynějším pražským arcibiskupem kardinálem Domini-
kem Dukou. Po uplynutí poloviny trestu byl propuštěn. Vydávání 
a  šíření samizdatů se však nevzdal, tuto činnost však prováděl 
s větší opatrností a horlivostí.

Po listopadových událostech roku 1989 se bez velkého roz-
mýšlení rozhoduje naplnit své celoživotní poslání v nových pod-
mínkách. S  pomocí pražského arcibiskupa kardinála Františka 
Tomáška obnovuje vydavatelskou činnost Matice cyrilometoděj-
ské, která byla po jeho zatčení v roce 1950 zlikvidována. Od roku 
1990 vydala Matice cyrilometodějská téměř tisíc titulů. Z  jeho 
iniciativy vychází již 28. ročník týdeníku Světlo, časopisu zamě-
řeného na mariánskou úctu.

Josef Vlček obdržel v roce 2004 Cenu města Olomouce, o dva 
roky později ho papež Benedikt  XVI. jmenoval Rytířem řádu 
sv. Silvestra, papeže. U příležitosti státního svátku 28. října 2010 
převzal z rukou prezidenta Václava Klause Řád Tomáše Garrigua 
Masaryka II. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, hu-
manity a lidská práva.

Zemřel krátce po svých 95. narozeninách 28. července 2015 
v hospici na Svatém Kopečku u Olomouce, kde byl pouze několik 
dní. Jeho žena Ludmila, se kterou prožil 67 let společného života, 
zemřela v Olomouci 27. března 2020 ve věku 93 let.

Při příležitosti 100. výročí narození Josefa Vlčka vydává 
Matice cyrilometodějská, s. r. o., publikaci o jeho životě a díle.

 Josef Pala

Snímek Pavel Nášel
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Kardinál Dominik Duka

Tři noví kněží pro olomouckou arcidiecézi
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner udělí v sobotu 27. června 2020 v 9.30 
hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci kněžské svěcení třem jáhnům, absolven-
tům Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Noví jáhni
Jáhenské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 11. čer-
vence 2020 v 9.30 hod. z rukou olomouckého pomocného biskupa Mons. Antoní-
na Baslera pro olomouckou arcidiecézi:
Ing. Josef Biernát (1989) z farnosti Bánov
Filip Hochman (1992) z farnosti Kyjov
Petr Janíček (1994) z farnosti Újezd u Uničova
Josef Knopf (1958) z farnosti Šternberk
Michal Štaufčík (1994) z farnosti Staré Město u Uherského Hradiště

Letošní novokněží a noví jáhni

Snímek Lucie Horníková /Člověk a Víra
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Mgr. Josef Hovád
nar. 25. 8. 1992 Přerov

primice: 
středa 1. července 2020, 

čas a místo bude  
upřesněno na:  

www.primice.cz

Mgr. Milan Maštera
nar. 10. 10. 1993 Vyškov

primice:  
neděle 28. června 2020 

15 hod. – Vyškov-Dědice 
(kostel Nejsvětější Trojice)

Mgr. Vojtěch Radoch
nar. 10. 6. 1991  

Uherské Hradiště
primice:  

pondělí 6. července 2020, 
15 hod.,  

Ostrožská Lhota

ČERVEN 2020
6. 6. 1920 se narodil Josef Vlček, dlouhole-

tý předseda Matice cyrilometodějské 

v Olomouci a šéfredaktor časopisu 

Světlo (100 let)

22. 6. 1970 přijal kněžské svěcení kardinál 

Dominik Duka, OP, pražský arcibis-

kup (zlaté kněžské výročí)

24. 6. 1920 se narodil P. Jan Bula, český 

katolický kněz, oběť justičních vražd 

komunistického režimu z tzv. babic-

kého případu (100 let)                (jpa)

LIST Z KALENDÁŘE



4 PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA

Drazí bratři a sestry,
s radostí dnes děkujeme Bohu za mož-

nost se po dlouhé době izolace znovu sejít 
ve společenství ke slavení liturgie. Slavíme 
veliké tajemství naší víry, slavíme Nejsvě-
tější Trojici. V  Ježíši Kristu nám Bůh dal 
poznat, že on, který je láska, žije ve spole-
čenství, ve společenství lásky. Kde je lás-
ka, tam musí být milující i milovaný. Kde 
je dokonalá láska, je dokonalé darování 
se i přijetí. Můžeme říci, že Otec jen ten, 
který se cele daruje Synovi. Syn je prázdný 
od sebe a  je plně pro Otce, kterého bez-
výhradně přijímá. Jejich vztah, láska mezi 
nimi, je Duch Svatý. Toto tajemství víry je 
nejen charakteristickým znakem křesťan-
ské víry, ale i křesťanského života.

Před týdnem jsme oslavili Seslání Du-
cha Svatého. Prvotní církev začala žít, 
když přijala Ducha Svatého, když on začal 
v učednících působit – milovat. Církev – 
tajemné tělo Kristovo – to je Kristus sám 
přítomný ve světě. Když se věřící shro-
mažďují v Ježíšově jménu, je církev vidět, 
jde o zjevování Boha světu. Lidé kolem 
nás mají možnost vidět ve shromáždění 
věřících znamení Kristovy přítomnosti, 
ba pokud přijdou mezi nás, mají mož-
nost setkat se s  Kristem uprostřed nás.  
Omezení minulých týdnů nás díky ko-
ronaviru zahnalo do izolace. Děkuji všem, 
kteří zprostředkovali spojení věřících 
k modlitbě a mši svaté aspoň prostřednic-
tvím moderních technologií, i  těm, kteří 

Pastýřský list olomouckého arcibiskupa  
na slavnost Nejsvětější Trojice

konali pobožnosti v rodinách. Nyní však, 
když je to možné, je třeba se vrátit do 
kostelů. Jak řekl papež František, to byla 
církev, která se ocitla ve složité situaci, 
kterou Pán dopouští, ale ideálem církve je 
svátostné společenství lidí, a  to stálé. Kéž 
nás Pán naučí důvěrnosti, niternému přá-
telství s  ním, avšak v  církvi, se svátostmi 
a spolu se svatým lidem Božím.

Padají omezení počtu účastníků na 
bohoslužbách. Ukažme, prosím, že naše 
touha po účasti na mši svaté byla pravdivá 
a využijme každé příležitosti „být u toho“, 
když se církev schází ke slavení svaté li-
turgie i ve všední dny. Nepřestaňme však 
se společnou modlitbou v rodinách. Nyní 
je před námi úkol přivést i ty, které ještě 
ovládá strach, nebo pohodlí, zpět do spo-
lečenství k hlubšímu prožívání mše svaté 
v kostele. Děkuji všem, kteří se v tom bu-
dou osobně angažovat trpělivým zvaním 
a vytvářením živých společenství víry, kde 
bude možné zakoušet radostnou přítom-
nost Ježíše uprostřed nás. Děkuji každé-
mu z vás, že se zapojíte.

Upřímně děkuji všem, kteří v  době 
uplynulé zkoušky nechali v  sobě milovat 
Ducha Svatého a zapojili se do služby lás-
ky nemocným a ohroženým jak zdravotní 
a  ošetřovatelskou péčí, tak zajišťováním 
nákupů a  dalších služeb či zapojením se 
do mnohých programů, které pomáhaly 
překonat samotu opuštěných, či nabíd-
li pomoc rodinám s  dětmi, třeba s  jejich 

výukou. Nezapomeňme na to, co jsme 
se v době zkoušky naučili, a pokračujme 
v aktivním budování dobrých vztahů a ve 
službě lásky.

Dnes po mši svaté mimořádně vysta-
víme Nejsvětější svátost a vděčně zazpívá-
me: Bože chválíme tebe. Přidáme přilože-
nou děkovnou modlitbu.

Kéž Duch Svatý, který dal život církvi, 
když naplnil srdce věřících a začal v nich 
milovat, nyní podobným způsobem ob-
noví církev v našich farnostech i v našich 
rodinách, aby byly věrnými obrazy spole-
čenství dokonalé lásky Nejsvětější Trojice. 
Děkuji všem, kteří nechávají Ducha Sva-
tého v sobě milovat konkrétními dobrými 
skutky a  tak potřebným odpouštěním, 
kteří se z  lásky darují druhým a  z  lásky 
přijímají druhé takové, jací jsou. Děkuji 
všem, kteří tak osobně přispějí k obnově 
svých rodin i svých farností.

K tomu všem ze srdce žehná

 arcibiskup Jan

Snímky Dominik Novák / Člověk a Víra
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Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování.
Milostivý a milosrdný jsi, Pane, shovívavý a plný lásky,
miluješ, co jsi stvořil, a soucit máš se všemi svými tvory.
Všechna tvá díla mluví o tvé velikosti, kráse a moci,
vypravují o slávě tvého království, o tvé spravedlnosti a lásce.
Věrný jsi ve všech svých slibech a staráš se o vše, co jsi stvořil,
jsi blízko těm, kdo tě vzývají a podpíráš ty, kdo klesají,
nabízíš svou pomocnou ruku a slyšíš ty, kdo k tobě volají.

Ty sis, Bože, vyvolil svůj lid, který jsi vedl a vychovával,
ukázal ses jako Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův,
s Mojžíšem jsi uzavřel smlouvu a dal lidu zákon,
jehož dodržování vede k šťastnému životu na zemi.
Lid se opakovaně rozhodl pro tebe, zavázal se k věrnosti
a i přes četné zrady, které jsi milosrdně uzdravil,
uměl číst tvá znamení, rozuměl jim a nechal se vést.
Tys naň nezanevřel a věrně jej provázel jako dobrý otec.

I k našim předkům jsi poslal své služebníky jako hlasatele
radostné zvěsti o vítězství tvé lásky nad hříchem a smrtí
v tvém Synu Ježíši Kristu, který se stal jedním z nás,
nabídl nám účast v tvém království, které v nás roste,
když necháme vtělovat tvé slovo do našich skutků
a dovolíme tvé lásce, aby proměňovala naše vztahy.
Pomoz nám obnovit kulturu našeho národa i celé Evropy,
abychom předali naději evangelia dalším generacím.

Epidemie nás zastavila a my si uvědomili potřebu změny.
Izolace ukázala, jak potřebujeme dobré vztahy,
že zdraví není jistota zaručená lidským právem,
že se smrtí musíme počítat a být na ni připraveni,
že přítomnost kněze při umírání nemusí být jistá,
že je moudré vidět přítomnost z perspektivy věčnosti
a svobodně se rozhodnout pro dobrovolnou skromnost,
která se umí dělit s druhými a raduje se z jejich štěstí.

Dej nám, Pane, odvahu opouštět dětskou nezralost
a zrát k zodpovědné dospělosti i k umění přiznat chudobu,
která potřebuje druhou polovinu světa, a pro ni
se z lásky dokáže zřeknout své svobody a nezávislosti,
aby na vzájemném darování a přijetí muže a ženy
vznikaly rodiny šťastné z toho, že mohou žít pro děti.
Pak nám nebudou chybět pracovníci ani vyzrálé osobnosti
a omládlý národ zas prozáří nová naděje.

Po řadu týdnů nám chybělo shromáždění v kostele.
Proto teď chceme častěji přicházet a děkovat tobě
i za ty, které jsi posilovat v náročné službě nemocným.
Zbav nás strachu a posilni naši naději, která roste,
když se těšíme na společenství s tebou v nebi.
Pomoz nám žít své přátelství s tebou tak opravdově,
abys byl uprostřed nás a přitahoval naše současníky
do živého společenství tvých šťastných přátel. Amen.

Jan Graubner

Modlitba olomouckého arcibiskupa
Veliký Bože náš



6 ZPRAVODAJSTVÍ

AKTUALITY
Od 25. května se navyšuje 

počet osob na bohoslužbách 
až na 300

Na základě upřesnění vlády ze dne 
15.  5.  2020 pro další fázi uvolňování 
pravidel, budou od 25. května povoleny 
vnitřní a venkovní akce až do 300 osob, 
což se týká i bohoslužeb. Ty bude mož-
né slavit za dodržení stávajících pravi-
del:
• V kostele musí lidé dodržovat minimál-

ní rozestupy dva metry mezi účastníky 
bohoslužeb (s  výjimkou členů v  rámci 
jedné rodiny nebo jinak propojených 
osob).

• Účastníci si před vstupem do kostela 
povinně vydezinfikují ruce.

• Všichni účastníci bohoslužeb mají rouš-
ku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.

• Vynechává se pozdravení pokoje a žeh-
nání se svěcenou vodou.

• Kněz si dezinfikuje ruce minimálně před 
začátkem bohoslužby, před podáváním 
Eucharistie a po něm.

• Délku bohoslužby je třeba při zachování 
liturgických předpisů zbytečně nepro-
dlužovat.

• Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán 
a jsou dezinfikovány kontaktní plochy 
(kliky, lavice  apod.); údržbě a  čistotě 
prostoru je věnována mimořádná péče.

• Je omezen přístup věřících do dalších 
míst v kostele mimo hlavní bohoslužeb-
ný prostor.

• Obdobná pravidla platí pro svatby 
a křty.

• Kostely mimo bohoslužeb zůstávají ote-
vřené jako obvykle pro osobní modlitbu 
a individuální duchovní péči.

• Za dodržování těchto pravidel je zodpo-
vědný duchovní, který vede bohosluž-
bu.  (čbk)

SMS služba modlitby
Centrum pro rodinný život Olomouc 
spolu s Milosrdnými sestrami svatého 
Kříže z Olomouce nabízí již několik let 
službu modlitby pro ty, kteří se ocitli 
v těžkostech.

I  v  této koronavirové době se modlí-
me za ty, kteří se na nás obracejí. Plakátek 
ke stažení a další informace naleznete na: 
www.rodinnyzivot.cz; uvítáme vyvěšení 
plakátku na nástěnkách v kostelích nebo 
i na dalších místech, kde by to bylo vhod-
né (např. domovy důchodců, Charity, far-
ní nástěnky…).  (mm)

Novým předsedou České biskupské konference 
byl zvolen arcibiskup Jan Graubner

Čeští a moravští biskupové se setkali v úterý 28. dubna 2020 na 122. plenárním 
zasedání České biskupské konference (ČBK) v Olomouci, které trvalo pouze je-
den den, a to při zachování všech opatření nařízených Vládou ČR pro zamezení 
šíření Covid-19.

Jednání se zúčastnil 
také apoštolský nuncius 
v  ČR Charles  D. Balvo. 
Dosavadní předseda 
ČBK, kardinál Dominik 
Duka přítomné informo-
val o dění ve společnosti 
a v církvi v době korono-
virové pandemie.

Hlavním bodem jed-
nání plenárního zase-
dání byla volba nového 
vedení České biskup-
ské konference: Novým 
předsedou byl zvolen 
arcibiskup olomoucký 
a  metropolita moravský 
Jan Graubner, který se stal zároveň také předsedou Stálé rady České biskupské konfe-
rence.   (ps)

Svěřme sv. Janovi současnou epidemii, 
zaznělo při sarkandrovské pouti

Slavnostní bohoslužbou v katedrále sv. Václava oslavili přítomní ve středu 6. květ-
na nejen svátek sv. Jana Sarkandera, ale také 160. výročí jeho beatifikace.

Mši svatou pro osm přítomných kněží, několik přisluhujících a množství těch, kdo 
bohoslužbu sledovali prostřednictvím internetového vysílání, celebroval arcibiskup Jan 
Graubner, homilii přednesl biskup Josef Nuzík. Svatého Jana Sarkandera přitom označil 
za „patrona smolařů“ – mnohokrát za život se už od studií stěhoval, plánované manžel-
ství nemohl uzavřít kvůli smrti své ženy, i jako kněz byl neustále posílán na nová působi-

ště, o  okolnostech jeho mučení 
a  smrti nemluvě. „Dlouhá byla 
také cesta k  jeho beatifikaci, od 
níž právě dnes uplynulo 160 let, 
a  dalších 135 pak trvala cesta 
k jeho svatořečení,“ upozornil.

Za současné epidemiologic-
ké krize si podle něj lépe než 
kdy jindy uvědomujeme blíz-
kost smrti a toto vědomí, že ka-
ždý může kdykoli zemřít, skýtá 
smutné vyhlídky. „Ti, kdo jsou 
perlami Moravy, perlami círk-
ve i  světa, nám ale ukazují jiný 
rozměr, o kterém jsme slyšeli už 
v prvním čtení z Janova Zjevení: 
nemilovali svůj život natolik, že 

by se zalekli smrti pro Krista. Proto také svatému Janovi chceme svěřit současnou situa-
ci, ve které se církev, svět i každý z nás ocitl,“ upozornil biskup Nuzík.

Také závěr Janova života ukazuje podle biskupa Nuzíka na to, že poslední slovo 
a chvála patří Bohu. „Pokud se tedy sami ocitneme v situacích, kdy se nedočkáme uzná-
ní – ať už to od druhých bude vědomé, anebo nevědomé, vzpomeňme na mučedníky, 
kterým se nakonec dostalo uznání od Boha,“ uzavřel biskup Nuzík svou homilii.

 (ado)

Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra
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Nové vedení ČBK: biskup Martin David, biskup Jan Vokál, 
arcibiskup Jan Graubner, biskup Jan Baxant a P. Stanislav 
Přibyl                                                         Snímek Monika Klimentová
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Charita ČR pomáhá Iráčanům postavit se po válce 
na vlastní nohy

Převážně křesťanský okres Hamdaniya na severu Iráku byl tvrdě zasažen boji 
s Islámským státem. Do oblasti se po válce pomalu vrací život, ale mnoho rodin 
zde jen těžko nalézá zdroj obživy. Projekt Charity ČR s podporou České biskupské 
konference tu proto pomáhá obnovit zemědělství na venkově a podporuje malé 
podnikatele ve městech.

Situace mnoha Iráčanů zůstává i po porážce Islámského státu vážná. Zejména na se-
veru země, kde leží i okres Hamdaniya v provincii Ninewa, musela značná část obyvatel 
před válkou utéct. Léta konfliktu v oblasti zanechala zničená obydlí, nefunkční infra-
strukturu a znehodnocenou zemědělskou půdu. Lidé, kteří se po skončení bojů postup-
ně vrací domů, často přišli o všechno. Loni se proto Charita Česká republika zaměřila na 
rekonstrukci domů pro zranitelné rodiny. Letos v oblasti pomáhá lidem obnovit zdroje 
obživy a nastartovat podnikání.

Charitní projekt se soustředí na dvě oblasti, první z nich je podpora malých zeměděl-
ců. Destrukce způsobená intenzivními boji se zde totiž dotkla i zemědělské infrastruk-

tury a  půdy samotné. 
Mnoho zavlažovacích 
kanálů bylo zničeno, 
zemědělská půda byla 
často znehodnocena 
nebo zaminována a ze-
mědělci přišli o veške-
rou techniku a  vybave-
ní. S pomocí projektu 
v okrese vyroste 25 no-
vých skleníků a  místní 
drobní zemědělci ob-
drží kvalitní sazenice, 
hnojiva a  pracovní ná-
řadí. Charita navíc díky 

spolupráci s místní správou pomůže lidem najít vhodnou půdu a poskytne také technic-
ká školení, aby zemědělská produkce v oblasti byla co nejefektivnější.

Druhou oblastí, na kterou se Charita Česká republika zaměří, je podpora drobných 
podnikatelů ve městech. Ti budou mít díky projektu možnost požádat o malý grant na 
rozjezd své živnosti a zúčastnit se také několika školení na podnikatelské a finanční do-
vednosti. Charita takto pomůže třiceti podnikům, které mají potenciál nabrat další za-
městnance z místní komunity a třiceti drobným podnikatelům, kteří s pomocí grantu 
nastartují svou živnost.

V rámci celého projektu se tak zlepší přístup k obživě pro téměř 600 navrátilců, kteří 
se po válce stěhují zpět domů. I díky pomoci Charity Česká republika a České biskupské 
konference se tak život v Iráku pomalu vrací k normálu.  (www.cirkev.cz)

Arcibiskup má vlastní známku
Poštovní známku pražského arcibiskupa Františka Ferdinanda Khünburga (1651–
1731) vydala 13.  května  2020 Česká pošta. Námětem známky je arcibiskupův 
obraz vyhotovený barokním malířem Petrem Brandlem, který je dnes součástí 
uměleckých sbírek pražského arcibiskupství.

Známka má hodnotu 30 Kč a byla vydána v před-
večer svátku svatého Jana Nepomuckého v nákladu 
64 tisíc kusů. Právě během úřadování 18. pražského 
arcibiskupa Khünburga byl dovršen proces blahoře-
čení (1721) a svatořečení (1729) Jana Nepomuckého.

Arcibiskup František Ferdinand hrabě Khünburg 
se svatovojtěšského stolce ujal v roce v 1714 a kro-
mě jiného byl i donátorem 1. kaple poutní cesty od 
pražské Lorety na Hradčanech do kláštera v Hájku; 
kaple pak byly postaveny v letech 1720 až 1724. Byl 
to rovněž arcibiskup Khünburg, kdo vyměnil arcibis-
kupský statek Kojetín na Moravě za Dolní Břežany 
u Prahy, kde dal adaptovat starší zámek s parkem na 
letní rezidenci pražských arcibiskupů.  Jiří Prinz

Zastoupení našich biskupů 
v ČBK

Součástí České biskupské konference 
jsou také komise. V současné době je 
jich šest.

V jedné z nich – v Komisi ekonomicko-
-právní – bude pracovat pomocný biskup 
Josef Nuzík, který navíc povede dvě Rady 
ČBK: Pro rodinu a Pro pastoraci ve zdra-
votnictví.

Druhý olomoucký pomocný biskup 
Antonín Basler se stal vedoucím Rady pro 
kulturu a památky (oblast kultury, památ-
ková péče, zvony, varhany a péče o archi-
vy; využití památek v  turistickém ruchu) 
a Pro péči o stvoření.

Arcibiskup Jan Graubner bude mít na 
starosti dvě rady: Radu pro misie a novou 
evangelizaci; Radu pro Charitu a sociální 
služby.  (ps)

Statistika olomoucké 
arcidiecéze za rok 2019

(V závorce jsou údaje za rok 2018)
Křty 4331 (4763)
Biřmování 803 (1408)
První svaté přijímání 2358 (2454)
Počet sňatků 1269 (1308)
Pomazání nemocných 22 994 (23 827)
Počet pohřbů 4743 (4887)
Počet kněží v činné duchovní správě 308 
(316)  (ps)

Prvomájová mše svatá 
pod širým nebem

Několik desítek lidí s rouškami na tvá-
řích se v  pátek 1.  května odpoledne 
účastnilo mše svaté pod širým nebem, 
kterou pro ně z kaple sv. Rocha na Čer-
né hoře nad Uherským Hradištěm slou-
žil františkánský kněz P. Antonín Klaret 
Dabrowski, nemocniční kaplan z míst-
ní nemocnice.

Byla to první ze dvou bohoslužeb, kte-
ré se zde v průběhu roku pravidelně kona-
jí; druhá – poutní připadá na 16. srpna na 
svátek sv. Rocha.

Bohoslužby související s  tímto fran-
couzským světcem jsou velmi příznačné 
právě v  letošním roce, kdy se potýkáme 
s koronavirovou epidemií, protože sv. Ro-
chus (1295–1327) je uctívaný jako patron 
proti moru. A  právě barokní kaple na 
vrcholu Černé hory je spolu se sloupem 
sv. Rocha ve Smetanových sadech v Uher-
ském Hradišti dnes již jedinou připomín-
kou zhoubné morové epidemie, která po-
stihla město před 340 lety v roce 1680.

	   Josef Pala
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Jak bude vypadat letošní  
hlavní pouť na Velehradě?

V letošní době koronavirové pandemie 
je už jasné, že tradiční Cyrilometoděj-
ská pouť na Velehradě spojená s  nej-
větší církevní akcí v ČR bude mít zcela 
jiný charakter, bude jistě komornější.

Podle sekretáře ČBK P. Stanislava Při-
byla není letos reálné, aby se na Velehra-
dě sešli desetitisíce lidí, jak tomu bývalo 
v minulých letech. Podoba poutě se bude 
jistě proměňovat podle aktuální situace 
a s ní i vládních nařízení. Biskupové však 
počítají, že se pouť uskuteční.  (ps)

Dovolená v semináři
Arcibiskupský kněžský seminář v Olo-
mouci nabízí během letních prázdnin 
volnou ubytovací kapacitu pro věřící 
jednotlivce, manžele, rodiny a skupiny.

Po domluvě je možnost duchovního 
programu, který bude zajišťovat kněz ze 
semináře. V domě je k dispozici vybavená 
kuchyně. V ceně je započítané povlečení.

Ceník ubytování v domě se společným 
sociálním zařízení (WC a  koupelna na 
chodbě) každého patra:
1 lůžko/noc/osoba 350 Kč, 2 lůžka/noc/
osoba 300 Kč, 4 lůžka/noc/osoba 200 Kč.
Více na: sekretariat.aks@ado.cz  (fi)

Vychází nedělní graduál
Matice cyrilometodějská vydává  
v  těchto dnech další knihu zpěvů pro 
obohacení bohoslužeb. „Nedělní gra-
duál. Liturgické zpěvy pro neděle 
a slavnosti Páně v liturgickém mezido-
bí“ z díla P. Josefa Olejníka uspořádal 
a  předmluvou opatřil Vladimír Pavlík, 
úvodní slovo napsal brněnský biskup 
Vojtěch Cikrle; vychází s církevním 
schválením.

Nedělní graduál obsahuje liturgické 
zpěvy pro všechny neděle v  liturgickém 
mezidobí a  slavnosti Páně v  liturgickém 
mezidobí, tedy slavnosti Ježíše Krista Krá-
le, Nejsvětější Trojice, Těla a  Krve Páně 
a  Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (včetně 
související památky Neposkvrněného 
srdce Panny Marie). V dodatku je uvede-
no několik schémat pro zpěv před evan-
geliem. Aby bylo možné tento zpěv zpívat 
podle libovolného schématu s příslušným 
textem verše před evangeliem, je v gradu-
álu vložena samostatná příloha obsahující 
texty veršů před evangeliem pro neděle 
v mezidobí.

Zpěvník o  formátu A5 má 372 stran 
a  stojí 295 Kč, varhanní doprovod o  334 
stranách pak vychází ve formátu A4.

Bližší informace: www.maticecm.cz 

Pomodli se za mě
Zemřel P. Mgr. ThLic. Walerian Bugel, Dr. hab.
Možná je příznačné, že jsem právě učil, když mi v pondělí 27. dubna večer zazvonil 

telefon.
Walerian, pár týdnů jsme spolu nemluvili. A zrovna výuka na CMTF byla tím, díky 

čemu jsem kdysi zaznamenal, že je nějaký Bugel. Po hodině jsem mu zavolal. Dobře, 
že jsem seděl. Dověděl jsem se, že za okolností, které jsem navzdory jeho zlehčování 
pochopil jako dramatické, se o týden dříve dostal do nemocnice, kde ho ráno čeká ope-
race, po které se nemusí probudit. „Takže chápeš, proč ti volám.“ Samozřejmě, kdo by 
nepochopil… Prosil o modlitbu, prý jsme známá adresa. Taky o vyřízení pozdravů tam 
i onde. A řekli jsme si, že až by to šlo, zajdeme si v Olomouci na pivo, tedy povykládat. 
Protože s člověkem, kterému to pálí, je lahoda mluvit.

Pár minut po skončení hovoru mi došlo, že jsem mu měl dát požehnání. Na cestu, 
snad do operačního sálu a zpět. Samo-
zřejmě ho dostal  – v  úterý dopoledne, 
když se tým zdravotníků snažil o lékař-
ský zázrak, jak jsem zpětně pochopil.

Více lidí mi pak řeklo: „Vždyť on 
vypadal jako takový sportovní typ!“ Vy-
padal, protože o svých omezeních toho 
moc nenamluvil. Jen když bylo potřeba, 
řekl, že něco nemůže (třeba nosit skří-
ně, když jsme jednou stěhovali společné 
přátele).

Zázrak se nestal  – medicínský ani 
ten od Pána Boha. V úterý navečer ese-
meska, že Walerian je u Pána.

Jiní ještě popíší dílo: čtyři monografie, přes 80 článků, desítky recenzí, slovník, skrip-
ta, překlady… Mistrem teologie ve dvaadvaceti, licenciátem tři roky poté (dobrý způsob, 
jak využít čas do kněžského svěcení). Doktorem ekumenické teologie na Katolické uni-
verzitě v Lublinu o pár let později, habilitace tamtéž brzy poté, co mu CMTF nepro-
dloužila smlouvu.

To je mnoho napsaných stránek… A k tomu množství Zacheů, které oči zahlédnou, 
jen když se hlava putujícího zvedne a kromě své vlastní cesty zkoumá i místa nečekaná. 
Ale museli slézt, protože ani Ježíš nelezl na f íkovník – a není služebník nad svého Pána 
(Mt 10,24). A taky mnoho lidí po naší diecézi, které v kostele překvapil, zaujal a někdy 
nejspíš i naštval fouskatý kněz, který zastupoval jejich pana faráře. „A v neděli jedu do… 
a… a…,“ slýchal jsem často.

Je vlastně divné, že jsme si porozuměli. Napřed mi moc sympatický nebyl – na schů-
zích pořád nějaké poznámky, připomínky, kritika. Až zblízka jsem pochopil, že to je 
touha po pravdě.

Veritas jako Pravda, ne šicí stroj. Za tou když se jde, netřeba ji vytrubovat jako život-
ní heslo. Až už nebylo kam volat, došlo mi v plné síle, kolik důvěry a lásky bylo za tím 
večerním hovorem, v životě jedním z posledních. A tak opakuju jeho prosbu, protože 
sám už nemůže: „Pomodli se za mě.“ Protože shromážděni kolem svého Pána překra-
čujeme hranice – povah, věku, pohlaví, (ne)zkušeností, omylů i zranění… Vím to, ale 
neumím to vysvětlit tak jako docent ekumenické teologie Walerian Bugel, kněz Kristův.

Rozloučení při byzantsko -slovanské liturgii se konalo 6. května 2020 v kostele Nej-
světějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně. Tělo P. Waleriana Bugela pak bylo uloženo do 
hrobu v Horním Žukově.   Dr. Pavel Černuška, jáhen

Červnový Nezbeda a Cvrček
V červnovém výtisku Nezbedy čte-
náři naleznou rozhovor Matematice 
rozumí lidé po celém světě se Zuza-
nou Pátíkovou, povídku Spravedlivé 
příděly a další pokračování komikso-
vého příběhu ze živata sv. Bernadetty 
Soubirousové. 
Červnový Cvrček učí malé čtenáře, 
že domov je místem, kde se učí vy-
cházet s ostatními.
Více informací: 
www.casopisnezbeda.cz

Snímek Archiv UP Olomouc
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Jaké největší výzvy teď před vámi 
jako novým předsedou ČBK stojí? 
Jaký první krok budete muset pod-
niknout?
Především situace je dnes jiná, než byla 

před dvaceti lety, když jsem tuto službu 
přijímal poprvé. Tehdy to bylo pořád ješ-
tě porevoluční budování a kladení kolejí. 
Dnes je vidět spíše únava, ale nová situace 
je výzvou nejen na poli pastorace, která 
je našim hlavním posláním, ale i v oblas-
ti ekonomické. Církev vstupuje do těžké 

hospodářské etapy, ostatně celosvětová 
společnost vstupuje do další hospodářské 
krize a všichni si budou utahovat opasky, 
ale snad právě pod tím tlakem vzniknou 
nové věci a více se sblížíme i vyrosteme ve 
vztahu k Bohu, na nějž budeme muset da-
leko více spoléhat.

Mohl byste stručně zhodnotit dopa-
dy koronavirové pandemie na cír-
kev? Lze už teď odhadnout ekono-
mické ztráty, které pandemie církvi 
způsobila? Dokázala být církev li-
dem dostatečně nablízku i  v  době 
nouzového stavu?
Jako pozitivní mohu vidět, že si mnozí 

uvědomili lidskou omezenost a  křehkost 
navyklých jistot. Pandemie ovšem ukáza-
la, jak je snadné ovládnout lidi strachem 
a rozbít vztahy i zbavit svobody. Nejde při 
tom jen o strach o sebe, ale mnozí, přesto-
že se cítí zdraví, ze strachu, aby někoho ne-

Vůči neomarxismu máme větší imunitu

Rozhovor s novým předsedou ČBK Janem Graubnerem

nakazili, nechají staré lidi v samotě. Církvi 
to taky ukazuje, že v praxi je u většiny asi 
větší strach ze smrti, než víra v život věč-
ný, a to je výzva. Vedle toho je třeba vidět 
jako pozitivní znamení množství ochot-
ných dobrovolníků a spoustu iniciativ i ve 
farnostech. Většina kněží byla aspoň v te-
lefonickém spojení se spoustou lidí. Velice 
si vážím obětavosti nejen zdravotníků, ale 
i pracovníků Charity, kteří měli zpočátku 
nejméně ochrany. Skutečný ekonomický 
dopad na církev ještě neumíme odhad-

nout, ale bude veliký. K důsledkům koro-
naviru musíme připočíst dopady sucha na 
zemědělství a lesnictví.

Jak se díváte na současnou roli Ev-
ropské unie? Na jednu stranu se 
zdá být garantem stability a ekono-
mického rozvoje, na druhou stranu 
otevřeně podporuje ideologie, které 
jsou v  rozporu s  učením katolické 
církve, a  vydává je za tzv.  evropské 
hodnoty. Kdo se proti tomu ozve, 
bývá označen za ultrakonzervativce 
nebo za Putinova agenta. Co s tím?
Především, když mluvím o EU, nechci 

říkat ONI, ale MY. V tom taky vidím klíč 
k řešení a výzvu k aktivitě. Křesťanská kul-
tura není poklad v trezoru či v muzeu. Ta 
vzniká z žitého evangelia a umírá, když se 
evangelium nežije. Ekonomická stabilita 
nestojí jen na výrobě a obchodu, ale i na 
důvěře, spravedlnosti a  solidaritě. Neza-

chrání nás žádná ideologie, ale otevřenost 
Bohu, kterého necháme v  sobě milovat 
a ze sebe vyzařovat. Nauka církve je dů-
ležitá, ale důležitější je život křesťanů, bez 
toho by se i  skvělá nauka mohla stát jen 
teorií či ideologií. Promiňte, ale ten sou-
mrak Evropy, to zatemnění mnoha hlav 
a srdcí vidím jako výzvu či dluh nás, kteří 
máme úkol být světlem. Tmu nelze pře-
moci jinak než světlem.

Evropská unie se umí zastat mno-
hých menšin, někdy i takových, kte-
ré ve skutečnosti vůbec utlačovány 
nejsou. Nemáte pocit, že se z hájení 
práv menšin stává až jakýsi diktát? 
Křesťané jsou nejpronásledovaněj-
ší skupinou, ale o  této skutečnosti 
jako by se veřejně bálo hovořit. Je 
Evropa stále ještě křesťanská?
Bohužel, Evropa dnes vypadá jako 

postkřesťanská. My si musíme častěji 
vzpomenout na první křesťany, kteří žili 
v pohanské říši. Římská kultura a společ-
nost se rozpadala. Křesťany dokonce po-
važovala za bezbožníky a  zabíjela je, ale 
oni proměnili společnost zevnitř, protože 
měli odvahu žít podle evangelia a  nebáli 
se obětí. V tom byla jejich síla. Dnes se ne-
smíme bát nálepkování a  marginalizace. 
Křesťanská obnova společnosti je možná 
jen tehdy, jestli se obnoví křesťané, křes-
ťanské rodiny.

Slovensko nedávno odmítlo při-
jmout Istanbulskou smlouvu, proti 
níž se jasně vyslovila i  Česká bis-
kupská konference. Potěšil vás po-
stoj našich východních sousedů? 
Jak to podle vašeho názoru dopadne 
v České republice?
V  souvislosti s  koronavirem se dnes 

mluví o potřebě promořit společnost, aby 
získala imunitu. Myslím, že postkomunis-
tické země byly za totality marxismem tak 
silně promořeny, že máme větší imunitu 
k  marxistickým idejím, i  když přicháze-
jí v  nových kabátech neomarxismu. Tím 
nechci říct, že jsme na Východě lepší 
než na Západě, a  že se můžeme vytaho-
vat. V mnohém se musíme od nich učit, 
ale pokud nechceme zahodit utrpení na-
šich otců a zpronevěřit jejich zkušenosti, 
máme povinnost se bránit zhoubným ide-
ologiím. Nejsem prorok, abych věděl, jak 
to dopadne, vidím, že mladá generace tu 
draho zaplacenou imunitu ztrácí, ale mám 
naději.  (čbk)
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CENTRUM PRO KULTURU INFORMUJE
Arcibiskupský palác se opět otevírá veřejnosti

Od 25. května jsou obnoveny komentované prohlídky olomoucké arcibiskupské re-
zidence. Palác se také zapojí do Noci kostelů. Zpřístupněna bude domácí kaple olomo-
uckých arcibiskupů. Připomínána bude také Akce K, od které uplynulo 70 let. Vystavena 
bude plastika hlavy ukřižovaného Krista vyrobená z chlebové hmoty, která vznikla na 
počátku komunistické diktatury ve věznici v Uherském Hradišti. Olomouckému arci-
biskupství ji před lety daroval Jan Janků, jeden ze skupiny nevinně odsouzených, mezi 
kterými umělecké dílo vzniklo.

Programy Noci kostelů pouze na webu
Letošní výjimečná „koronová“ situace zasáhla i  Noc kostelů a  vynutila si některé 

změny. Jednou z nich je i to, že z technických důvodů nebudou tištěné Poutnické pasy, 
jako tomu bylo ve všech minulých ročnících. Informace o tom, které kostely jsou za-
pojené do Noci kostelů a které budou mít nějaký program nebo budou otevřené jen 
k  prohlídce, najdete na: www.nockostelu.cz; kostely olomoucké arcidiecéze pak buď 
kliknutím na baner „Kostely dle diecézí“ nebo přímo na:

https://www.nockostelu.cz/kostely/dieceze/olomouc/5
Děkujeme všem kostelům a sborům, které se letos zapojí a otevřou a děkujeme dob-

rovolníkům, kteří budou pomáhat s organizací. Všem návštěvníkům, kteří navštíví o Noci 
kostelů některé z duchovních stánků naší, či jiné diecéze pak přejeme, aby v nich prožili 
dotek Boží přítomnosti a mohli obdivovat krásu sakrálního prostoru.  Luboš Nágl

koordinátor Noci kostelů

Noc kostelů 2020 na TV Noe
Noc kostelů 2020 bude mít nový, virtuální prvek propojení. Televize Noe bude živě 

přenášet dění ze všech osmi diecézi České republiky. Pomocí televizních kamer a pře-
nosové techniky nás jednotliví moderátoři seznámí s tím, co je v daném místě zajímavé. 
Prostřednictvím přenosu budou vyzváni k interaktivitě i samotní diváci (telefon, mobil, 
e -mail, sms zpráva, facebook a  instagram (info o  možnostech poběží na obrazovce).  
Počítá se s propojením jednotlivých diecézních webových portálů a sociálních sítí.

Cílem tohoto netradičního a prvního televizního projektu Noci kostelů je rozšířit 
povědomí o sakrálních prostorech a aktivitách věřících k co nejširšímu počtu lidí. Uká-
zat, že kořeny, na kterých vyrůstají naše dějiny, jsou i dnes patrné, a že jednotlivá spole-
čenství církve v naší zemí žijí, jsou mladá a krásná.

Každá diecéze bude mít k prezentaci určenou stopáž vysílání třicet minut. Začátek 
přímého přenosu bude v 19 hod., kdy se propojí moderátor studia s pražskou arcidiecé-
zí, v 19.30 hod. následuje českobudějovická diecéze, ve 20 hod. olomoucká arcidiecéze, 
ve 20.30 hod. brněnská diecéze, v 21 hod. královéhradecká diecéze, v 21.30 hod. plzeň-
ská diecéze, ve 22 hod. litoměřická diecéze a ve 22.30 hod. ostravsko -opavská diecéze.

Během celého čtyřhodinového přenosu budou moci televizní diváci na vysílání rea-
govat svými postřehy a odpovídat na soutěžní otázky. Vylosovaní výherci obdrží dárko-
vé předměty prezentující danou diecézi.   Luboš Nágl

Výstava k 100. výročí narození sv. Jana Pavla II.
V olomoucké katedrále bude připomenuto 100. výročí od narození sv. Jana Pavla II. 

Současně letos uplynulo 30 let od jeho návštěvy Velehradu a 25 let od svatořečení Jana 
Sarkandera a Zdislavy z Lemberka v Olomouci. Panelová výstava představí osobnost 
Svatého otce, jeho dětství, biskupskou a papežskou službu a rozsáhlé pastorační aktivi-
ty. Prostor je věnován také pobytu sv. Jana Pavla II. v Olomouci před pětadvaceti lety.  
Přístupná bude do 12. června.

Vznikají nahrávky  
evangelia podle sv. Jana
Všem, kdo se chtějí a potřebují pono-

řit do uzdravujícího a posilujícího Božího 
slova, nabízí Centrum pro kulturu audio-
nahrávky jednotlivých kapitol evangelia 
podle sv. Jana.

Martina Pavlíková začala postupně 
nahrávat text Evangelia podle sv.  Jana 
jako celek, aby měl posluchač možnost 
kontinuálního poslechu. Audionahrávky 
jednotlivých kapitol Janova evangelia bu-
dou postupně připravovány každý týden 
k  poslechu a  ke stažení na: www.ado.cz, 

takže do konce srpna by mělo být k dispo-
zici celé evangelium. Pozvánka k poslechu 
každé nové kapitoly bude v  podobě krát-
kého článku, který také vždy nabídne myš-
lenku z apoštolského listu papeže Františka 
k zavedení neděle Božího slova: Vztah mezi 
Vzkříšeným, společenstvím věřících a  Pís-
mem svatým je důležitý pro naši identitu. 
Bez Pána, který nás uvádí do Písma sva-
tého, není možné hluboce mu porozumět. 
Pravdivý je však i  opak: Bez Písma svaté-
ho nelze porozumět událostem v  Ježíšově 
poslání a v poslání církve ve světě. Právem 
mohl sv.  Jeroným napsat: „Neznat Písmo 
znamená neznat Krista“ (prolog z komen-
táře k Izaiášovi).  Martina Pavlíková

Ornamenta episcopi –  
liturgická roucha  

olomoucké katedrály
Výstava bude prezentovat na vybra-

ných exponátech příklady historických 
liturgických textilií z bohatých sbírek olo-
moucké katedrály sv.  Václava, doplněna 
bude také o  archivní materiály spojené 
těmito paramenty. Expozice bude k vidění 
od června do září hned na třech místech 
v Olomouci. Její hlavní část bude instalo-
vána v  kryptě olomoucké katedrály, dva 
menší soubory pak návštěvníci mohou 
shlédnout ve stálé expozici Arcidiecézní-
ho muzea a  v  prostorách arcibiskupské-
ho paláce. Vzhledem k  bezpečnostnímu 
opatření vlády, které omezuje hromadné 
akce, nebude výstava zahájena tradiční 
vernisáží.
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Arcibiskupská knihovna v Olomouci
Je od pondělí 11. května opět otevřena pro veřejnost. Vzhledem k nařízením vlády 

a hygienickým opatřením k zabránění šíření viru Covid-19 upravila také naše knihovna 
podmínky půjčování knih:
1. Vstupujte do prostoru knihovny jednotlivě. Pokud je v knihovně předchozí čtenář, 

prosím, počkejte před vchodem do knihovny.
2. Vrácené knihy vložte  

v  prostoru knihovny 
do připraveného boxu. 
Z  vašeho čtenářského 
konta budou odepsány 
po skončení výpůjční 
doby. Knihy budou dle 
doporučení Národní 
knihovny vydezinfiková-
ny a odloženy na několik 
dní do karantény.

3. Prosíme čtenáře, aby po-
užili připravenou dezin-
fekci na ruce.

4. Stoly, madla, kliky jsou 
pravidelně dezinfiková-
ny.

5. Využívejte objednávání knih z katalogu: https://katalog.knihovna.ado.cz/
Knihy si můžete předem objednat také e -mailem: knihovna@ado.cz nebo telefonic-

ky na čísle 587 405 430. Výpůjčku pro vás připravíme na domluvený den a hodinu.
Děkujeme za pochopení.   Anna Blahová, Marta Švecová, knihovnice

Sto let od narození Františka Dvořáka
Na webu olomouckého arcibiskupství je připomínka výročí 

100 let od narození historika umění Františka Dvořáka (1920-
2015).

V  olomoucké oblasti prožil významnou část svého života. 
Narodil se v  Července u  Litovle 17.  dubna  1920, studoval na 
gymnáziu v Litovli a později dojížděl z Prahy přednášet dějiny 
umění na Palackého univerzitě v letech 1969 až 1985. Svůj život 
s uměním bilancoval větou: „Život mi upravovali andělé.“

Při příležitosti tohoto jubilea vznikl záznam vzpomínkové 
koláže, kterou pro posluchače připravili pracovníci Centra pro 
kulturu Martina Pavlíková a David Mikša.

O galerijní prohlídku  
Arcibiskupského zámku  

byl veliký zájem
Otevření kroměřížského Arcibiskup-

ského zámku v galerijním režimu se o tře-
tím květnovém víkendu setkalo s velikým 
ohlasem: památku si během dvou dní při-
šlo prohlédnout téměř 1300 návštěvníků. 
Budovu si mohli projít od saly terreny 
přes reprezentační sály, obrazovou galerii 
nebo knihovnu až na ochoz zámecké věže.

„Pro tuto akci jsme se rozhodli kvůli 
epidemiologickým podmínkám. Zároveň 
si ale chceme vyzkoušet, zda je o  tento 
typ prohlídek zájem, a ohlasy návštěvníků 
ukazují, že lidé tuto příležitost oceňují,“ 
shrnul výkonný ředitel zámecké správy 

Martin Krčma a dodal: „Otevření památ-
ky v  mimořádném režimu jsme předem 
konzultovali s hygienickou stanicí a dbali 
jsme na dodržení všech aktuálních poža-
davků, od roušek a  dezinfekce až po ro-
zestupy.“

A  slunečný víkend lákal návštěvníky 
také do Podzámecké zahrady, jejíchž 64 
hektarů nabízí možnost odpočinku v pří-
rodě s dodržením požadovaných rozestu-
pů i pro velké množství lidí.

  Jiří Gračka

Dvě publikace pro děti od Paulínek

Moje první svaté přijímání
Anna Penna FSP 
Knížečka je určena dětem, které přistupují poprvé k svatému přijímání. Může být použita jako drobná po-
můcka k prožití jedinečné události jejich života a v dalších dnech jim tento okamžik připomenout a prohlou-
bit ho.
Brož., 16 stran, cena 25 Kč

Poprvé u Ježíšova stolu
Sophie de Mullenheim 
Dárková kniha k prvnímu svatému přijímání
Stručně a přehledně shrnuje mešní liturgii a svátost smíření. Je doplněna malými katechezemi a svě-
dectvími ze života svatých (Tarsicius, Terezička…). Dále obsahuje základní modlitby a další modliteb-
ní a biblické texty. V knížce je prostor pro vlepení fotografie, dopsání jmen kmotrů a další.
Váz., barevné ilustrace, 64 stran, cena 165 Kč

Objednávky: Nakladatelství Paulínky, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1, tel. 224 818 757, on -line 
knihkupectví: www.paulinky.cz, objednavky@paulinky.cz
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Nemusíme dlouze listovat v análech, abychom našli pádného 
příkladu pro vítězství pýchy a opovržení nad pravdou a pokorou. 
Po válce se naše vlast zvedala z bolestného dna lidského zahanbe-
ní a štěstí bylo v lidských srdcích přebíjeno bolestí. Všechny na-
děje a přání se v národu shromáždily do rukou jediné strany, kte-
rá nabízela jasné vítězství humanismu nad vládou peněz. Stalo se 
však takřka přesně naopak. Člověk se sice stal hlavou vládnoucí 
nad penězi, ale samotné peníze se staly krkem otáčejícím touto 
hlavou a cesta k bezpráví a nezapomenutelným lidským křivdám 
se otevřela.

Každý totalitní režim má nejvíce strach ze dvou základních 
pilířů lidské psyché, rozumu a citu, které stojí v pozici buřiče ná-
rodního sebevědomí a jsou pojistkami svobodného života. Proto 
hned po nástupu KSČ započala jedna z nejkrušnějších dob novo-
dobé lidské historie vlastenecky uceleného českého národa. Za-
čaly markantní provokativní a při nejmenším vrcholně nespra-
vedlivé akce za účelem porobení české inteligence a vlastenectví 
založeného na objektivním nahlížením na dějiny i  přítomnost. 
Prvními cíli nové sociální ideje vedené pevnou rukou privilego-
vané skupiny se stal největší protivník lži, tedy pravda, kterou 
hlásala a žila katolická církev. Události na sebe nenechaly dlouho 
čekat a hned dva roky a necelé dva měsíce po vítězství přetvář-
ky na bolestnou realitou, se měla uskutečnit jedna z největších 
a nejrozsáhlejších akcí k devastaci katolické církve u nás, Akce 
K, která byla orientována na internaci a centralizaci všech muž-
ských řeholníků v českých a slovenských klášterech.

„Svět je místem, kde osá-
zíte pole štěstím a vyroste 
vám život potírající plevel, 
ale zároveň, kde sázíte 
plevel a  vzejde vám z  něj 
štěstí. Mnoho lidí takto 
dostálo velkého bohatství 
hmotného i  nehmotného, 
ale zároveň spadlo na ko-
lena před bičem enormní 
bídy a  lidského opovrže-
ní,“ píše ve svém textu 
k  nedávnému výročí Akce 
K student uherskohradišť-
ského gymnázia Adam 
Blaha.

Nehájím se slovy, nýbrž činy: Akce K v Uherském Brodě 
a její dopady

Rozsah této akce byl svou plošností nevídaný a  měl za cíl 
násilně obsadit 219 klášterů a řeholních domů, proto byl zásah 
rozdělen do dvou hlavních termínů. První etapa se uskutečnila 
v noci ze 13. na 14. dubna 1950 a byla mířena proti největším 
klášterům ve velkých městech, které měly nezanedbatelný vliv 
na životy velkého množství věřícího obyvatelstva žijícího kolem 
komunity. Druhá etapa proběhla v noci z 27. na 28. dubna 1950 
a byla mířena proti menším klášterům a řeholním domům, mezi 
něž spadal i  dominikánský klášter Nanebevzetí Panny Marie 
v Uherském Brodě.

Akce byla velmi pečlivě a  detailně naplánována, neboť se 
jednalo po relativně krátkých 168 letech (zrušení klášterů a ře-
holních společenstev Josefem II. roku 1782) o další vstup ozbro-
jených státních skupin na území klášterů a  kostelů. Již měsíce 
před samotným provedením zásahu byla řeholní společenstva 
v  jednotlivých klášterech tajně sledována a hledaly se i banální 
záminky pro odsouzení náboženské činnosti řeholníků. V Uher-
ském Brodě se stal pozorovatelem tehdejší okresní církevní ta-
jemník Martin Hendrych, který se pohyboval kolem kláštera již 
od konce roku 1949, což samozřejmě neuniklo pozornosti mno-
ha všímavých občanů. V poměrně malém, za to značně religioz-
ním městě se tedy nesly domněnky typu, že Martin Hendrych 
snad kdysi studoval kněžský seminář, ale vystoupil z něj a nyní 
hledá kontakt se svými bývalými spolužáky. Podobných návrhů 
o náhlém výskytu tohoto neznámého člověka v blízkosti komu-
nity dominikánů bylo mnoho, neboť málo čí fantazie by dokázala 
vymyslet, že se reálně chystá násilného obsazení kláštera a  za-
týkání řeholníků. Díky tomu se stal okresní tajemník Hendrych 
osobou na popředí pouličního zájmu, jejíž význam se však často 
zanedbával.

Násilné obsazení kláštera se již postupně blížilo ke svému 
datu, ale ani po měsících pozorování nebyl zjištěn sebemenší 
přestupek ani proti Božím zákonům, ani proti zákonům lidským. 
Jediným ovocem vyzvědačské činnosti bylo podezření, že před-
stavený kláštera fr. Cyril Šíma, OP, i přes řádovou klauzuru v noci 
opouštěl klášter. Martin Hendrych v jedné ze svých pravidelných 
čtrnáctidenních zpráv krajskému úřadu pro věci církevní uvádí: 
„Osazenstvo stojící pod vlivem představeného Šímy Cyrila, ode-
přelo zdravici s. Stalinovi, politicky jsou všichni zaměřeni proti 
lidově demokratickému zřízení. Reakční činnost nelze zjistit tak 
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snadno. […] Vliv kláštera mezi věřícími není navenek velký, poně-
vadž řeholníci se s lidem málo stýkají. Do kláštera, zvláště ženy, 
nechodí, poněvadž je tam klausura. […] Frátři jsou vesměs sta-
ří lidé, neprojevují se politicky a s lidem se nestýkají. Vykonávají 
práce v klášteře, vaří, perou, obdělávají větší zeleninovou zahra-
du při klášteře. Všichni jsou zaměřeni proti dnešnímu režimu.“

Na usvědčení údajné kolektivní viny však bylo zapotřebí získat 
silnější záminku, jíž se stalo, „veřejné odmítání režimu‘ a postoj 
proti národnímu vlastenectví‘‘, které se projevilo 27. dubna od-
mítnutím cesty do Prahy představeným kláštera Šímou, aby zde 
podepsal dokument o dobrovolném opuštění kláštera. Po tomto 
kroku již nic nebránilo lživě obhajitelné internaci a centralizaci 
řeholníků do pracovních táborů, zvláště pak do Jáchymovských 
uranových dolů (nebyl případ Uherského Brodu), kde řada z nich 
skončila. V noci 27. dubna se již začaly shromažďovat oddíly StB 
k násilnému převzetí kláštera. Vyčkávaly do nočních hodin a až 
kolem půlnoci samotná akce započala. Tyto události měly probí-
hat v největším stupni utajení, a proto panovaly značné obavy ze 
vzdoru řeholníků a případné angažovanosti obyvatel města. Pro-
to také nevstoupili do kláštera hlavní bránou, ale nejprve byl celý 
objekt tajně prohledán a poté se jednotky přesunuly do samotné 
budovy, kde nastalo probuzení řeholníků a  jejich shromáždění 
na chodbě, odkud byli po podrobné úřední legitimaci odvezeni 
do internačního kláštera v Broumově. Všechny cennosti mnichů 
byly nenávratně zabaveny ve prospěch státu a také vybavení kláš-
tera zaznamenalo znatelnou újmu.

Samotný průběh akce hodnotí tajemník Hendrych slovy: 
„Kritického večera dne 27.  4. pozorovali jednotliví občané, a  to 
z řad katolíků, že se něco děje a čekali ze zvědavosti na výsledek. 
Netížili si vyčkávati na chodnících dlouho do noci. Teprve kolem 
půlnoci nebylo již nikoho ze zvědavců na náměstí, avšak bylo po-
zorovat, že z oken sleduje několik lidí průběh. Teprve druhého dne 
28. 4. 1950, když nesloužil řeholník bohoslužby, počaly se hlavy 
svíčkových bab dávat dohromady a nastalo v kostele posmrkování 
a oplakávání řeholníků. Téhož dne počala nepřátelská šeptanda 
svou činnost, že řeholníci byli v  řetízkách odvlečeni na nádraží 
a nakládáni do dobytčáku a že budou odvezeni na Sibiř.

Proces s 10 řeholníky vyvolal ve veřejnosti značný zájem. Po-
krokové obyvatelstvo odsoudilo zrádné činy a  souhlasilo s  roz-
sudky a dosti často bylo slyšet, že některým z nich […] měl býti 
vysloven trest smrti. Lidovecké kruhy jakoby zalezly do ulity, ale 
potajnu se vyslovovali, že kdo ví, co je na tom pravdy, že to byli 
Vatikánští špioni a  že byli komunisty donuceni k  přiznání a  že 
trest si nezasloužili.“

Přestože výsledek zásahu dopadl takřka podle předpokladů, 
v  archivních úředních zprávách uložených v Státním okresním 
archivu v Uherském Hradišti se objevuje zmínka o nedostateč-
ném provedení pozorovatelské činnosti, což se projevilo během 
akce při registraci a  ztotožňování kněží. Fr. Benedikt Klement 
Fuss, OP, byl neočekávaně v době zásahu na lékařském zásahu 
v Krnově a internace byl tedy ušetřen. Po svém návratu byl z roz-
hodnutí představeného kláštera fr. Šímy, ale pod hlavičkou a se 
souhlasem úřadu pro věci církevní zvolen duchovním správcem 
kláštera. Do kláštera se měl dostavit ihned po svém propuštění 
z nemocnice, což nastalo už 29. dubna. Neučinil však tímto způ-
sobem a až do 1. září téhož roku se ukrýval ve svém rodišti v Bo-
huslavicích u  Hlučína, kde působil jako pomocný duchovní na 
okolních farách. Od tohoto okamžiku jsou zprávy o něm nepřes-
né a zmatečné. Podle úřední zprávy měl být zařazen do duchovní 
správy v okolí Bohuslavic, ale podle nekrologu byl pravděpodob-
ně internován ještě v roce 1950 v Broumově.

V letošním roce si připomínáme 70 let od této události za-
týkání a odvlečení do pracovních táborů šiřitele světla v do-
bách tmy. Čím více se budeme ohlížet do minulosti, tím více 
uvidíme v přítomnosti a budoucnosti. Pokud bychom na tyto 
události plné povýšenosti, ješitnosti a  arogance zapomněli, 
o kolik bychom byli lepší než samotní strůjci tohoto bezpráví? 
Svoboda je darem milosrdenství a člověk na ní má samotný 
jen velmi malou zásluhu. Čím více po ní prahne, tím více ji 
ztrácí. Proto, kdo chce být sám svobodný, musí dokázat do-
přát svobodu i druhým.

 Adam Blaha
student 2. ročníku Gymnázia Uherské Hradiště

Dvě nové knihy profesora Petra Piťhy

Stav a perspektivy naší společnosti
Kniha vydaná nakladatelstvím Olympia je souborem studií, přednášek a veřejných vystoupení profesora Petra 
Piťhy za uplynulých dvacet let. Je rozdělena do šesti částí (Krize společnosti; Školství a výchova; Společensky 
významná kázání; Veřejná vystoupení; Historie; Jazykověda).
Celek podává promyšlenou analýzu stavu společnosti a přináší nejen možnost orientovat se v dnešní složité 
a proměnlivé situaci, ale i možná pozitivní řešení krize. Jak říká sám autor, její význam vzrůstá nepřímo úměr-
ně věku čtenářů. To je pochopitelné, protože přímý prožitek dějinného vývoje je zvláště pro mladé lidi pod-
statně menší, o osobním svědectví prarodičů a rodičů ani nemluvě. Kniha je navíc napsána zcela přirozenou 
češtinou s minimem cizích slov a zbytečné terminologie. Je také precizně formulovaná. Jednotlivé výklady jsou 
ukázkovým příkladem pedagogického podání.

Triptych na oltáři Lásky
Tato Piťhova kniha je mimořádným protějškem jeho knihy Stav a perspektivy naší společ-
nosti. Vyšla v Nakladatelství Poustevník v roce 2018 u příležitosti autorových 80. narozenin. 
Formálně se obě knihy dokonale liší. Triptych je sbírkou básní, čemuž odpovídá jazyková 
stránka a konečně i grafická úroveň. Stejné jsou jen dokonalý výběr slov a srozumitelnost. Ta 
je ovšem díky tématu pro čtenáře poněkud menší, ale ne nepřekonatelná.
Co je tak překvapivé? Obsah, sdělení obou knih je zcela totožné. Triptych na oltáři Lásky je 
rozhovorem dvou stejně starých mužů, tj. osmdesátníků, z nichž jeden je kněz a druhý vý-
tvarník. Hovor se týká vzpomínek a reflexe jejich života, který prožili ve stejné době. Je tedy 

reflexí a analýzou vývoje společnosti. Stejný autor, stejné téma, a proto i stejné sdělení.
Kniha je rozdělena na pět částí, které ji logicky člení. Architektonika je odvozena od gotického skříňového oltáře – a odtud i název. 
Tři centrální části nesou názvy Blažený dětský věk, Mužný věk díla – Libri undecim de artis arte, Věk stáří – podzim života.
Obě knihy lze zakoupit na: www.poustevnik-pitha.cz
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„Snažili jsme se svému tříletému syno-
vi Tomáškovi přiblížit podstatu Velikonoc 
(že to není jen o mrskání a vajíčkách) a zá-
roveň docílit toho, aby se mu při vyslo-
vení slova ‚Velikonoce‘ vybavilo vzkříšení 
našeho Pána. Myslím, že se to podařilo 
a všechny další Velikonoce budeme proží-
vat podobným způsobem jako ty letošní. 
Snad by pro někoho mohly být inspirací…

Naše velikonoční přípravy jsme za-
hájili Škaredou středou, kdy jsme pek-
li Jidáše ve tvaru kuřátek a  tím si krátce 
připomněli jeho zradu. „Jidáše“ jsme pře-
jmenovali na kuřátka, neboť zrada Jidáše 
je pro děti složitá na vysvětlování a  i my 
dospělí, když se nad tím zamyslíme, tak 
Jidášovo jednání plně nechápeme.

O Zeleném čtvrtku jsme se soustře-
dili na večer. Před večeří jsme naposledy 
zazvonili a  poté zvonky odletěly. Znovu 
se rozezněly až v  sobotu večer. Ukázali 
jsme si na mapě Izrael a  město Jeruza-
lém. Postavili jsme si model města Jeru-
zaléma z  kostek včetně večeřadla, Kaifá-
šova domu, pevnosti Antonia, chrámu, 
Getsemanské zahrady, Golgoty a  hrobu 
zavaleného kamenem. Znázornili jsme si 
poslední večeři složenou ze 12 postaviček 

O zkušenost, jak lze prožít velikonoční svátky s malými dětmi, se v re-
akci na výzvu arcibiskupa Jana Graubnera dělí Renata Macháčková 
Dostálková: „Ačkoliv pro někoho díky karanténě mohly být Velikono-
ce ‚nenaplněné‘, pro naši rodinu se staly hluboce prožitými a nezapo-
menutelnými.“

Velikonoce v době pandemie s malými dětmi

učedníků a  postavy Pána Ježíše. Násle-
doval obřad mytí nohou, který si náš syn 
velmi oblíbil. Po něm jsme měli židovskou 
(poslední) večeři, při které jsme si zapálili 
svíčku a kadidlo. Popsali jsme si jednotli-
vé pokrmy a  jejich význam. Naše tabule 
se skládala z  nekvašeného chleba, maro-
ru (hořkost otroctví), karpasu (slzy Židů 
vyplakané v  Egyptě, symbol namáčení 
ratolestí v  misce s  krví beránka, když se 
označovaly veřeje domů), chazeretu, cha-
rosetu (hlína nebo malta, ze které stavěli 
otroci v  Egyptě), beitzahu (naděje, nový 
život, křehkost lidského osudu), zeleni-
nové polévky s  kapáním, bramborového 
salátu a kuřecího řízku. K tomu jsme měli 
symbolické červené víno. Při večeři jsme 
si pustili písničku „Kde je opravdová lás-
ka, tam přebývá Bůh“, kterou si náš syn 
zamiloval.

Na Velký pátek jsme sundali všechny 
křížky ze zdí a poliček a uložili jsme je na 
fialové plátno. Odpoledne jsme se vydali 
do Halenkovic ke křížku, který se nachází 
na konci vesnice směrem na Žlutavy a je 
usazen na malebném kopečku mezi stro-
my.

Bílá sobota byla pro nás nejkrásněj-
ším dnem z celých Velikonoc. Před večeří 
jsme si zopakovali Ježíšův příběh pomocí 
stavby Jeruzaléma a  doplnili o  část, kdy 
ženy přišly k hrobu a kámen byl odvalen. 
Při vzkříšení jsme zapálili svíčku vedle 
kříže na Golgotě. Poté následovala slav-
nostní večeře, při které jsme poslouchali 
písničku ‚Pochváleno budiž světlo‘. V prů-
běhu večeře jsme si vyprávěli o křtu a jeho 
významu, o  tom, co se v  průběhu křtu 
událo a jak jsme to celé prožívali. Po veče-
ři jsme si šli ukázat křestní roušku, křestní 
svíci, fotky, pamětní list a další věci spo-
jené se křtem. Po večeři jsme prožili slav-
nost velikonoční svíce. Začali jsme písnič-
kou ‚Toto je den‘ a přešli jsme s paškálem 
do pokojíčku, kde se odehrávala slavnost 
včetně obnovy křestního slibu. Četli jsme 
modlitby a  Tomášek prstem kreslil zna-
mení kříže, ukazoval písmena a číslice na 
paškálu a zapíchával zrníčka podle sché-

matu. Při obnově křestního slibu držel 
v  ručičce zapálenou svíčku. Po slavnosti 
jsme přešli k fialovému plátnu a z něj jsme 
všechny křížky vrátili zpět na své místo. 
Také zvonky se znovu rozezněly.

Na Boží hod velikonoční jsme upekli 
velikonočního beránka. Tomášek pomá-
hal s  mícháním a  vymazáním formy na 
beránka. Také jsme upekli chléb, který 
Tomášek pomáhal mísit. V poledne jsme 
požehnali naše pokrmy.

Jsme vděčni za toto ‚zastavení‘. Bez 
něj bychom prožili velikonoční svátky 
tradičně v kostele a nikdy ne tak hluboce, 
se všemi tajemstvími a naší aktivní účastí. 
Budu ráda, pokud jsme někoho inspirova-
li a rozhodne se jít se svými dětmi stejnou 
cestou. Věřím, že tak jako náš Tomášek, 
tak i ostatní děti na takové Velikonoce ne-
zapomenou a vždy se jim spojí se ‚světlem‘ 
a vzkříšením našeho Pána.“

 Renata Macháčková Dostálková
Staré Město

Snímky Renata Macháčková Dostálková
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Pan Karel strávil velkou část svého 
života náročnou prací v  lese. Osudným 
se mu stal pracovní úraz, následkem ně-
hož trpí postižením periferních nervů, 
které se projevuje nestabilitou a  poru-
chou chůze. Do práce se již nemohl vrá-
tit. Jeho rodiče se o  něho starali několik 
let v rodné vesničce nedaleko Olomouce. 
Když zemřeli, ocitl se pan Karel sám, bez 
pomoci. Nový domov našel v  azylovém 
domě s pečovatelskou službou na Svatém 
Kopečku u  Olomouce. Z  dávek hmotné 
nouze a příspěvku na péči má však sotva 
na uhrazení nákladů spojených s ubytová-
ním a péčí.

Příběh pana Karla, je však jen jedním 
z  několika dalších podobných příběhů 
klientů, kteří nalezli zázemí v  Domově 
sv.  Anežky. Důvodem je skutečnost, že 
v  domově žijí starší lidé se sníženou so-
běstačností, kteří jsou tzv. nízkopříjmoví. 
Celou situaci navíc umocňuje pandemie, 
kdy s vyhlášením nouzového stavu dochá-
zí k opožděným výplatám dávek ubytova-
ným klientům. Ocitají se tak v situaci, kdy 
jim po uhrazení ubytování a péče nezbývá 
na stravování.

Kup oběd a pomoz nám postarat se o ty,  
kteří neměli v životě štěstí

Pan Karel pracoval jako lesní dělník až do 
doby, než utrpěl pracovní úraz. Chůzi o dvou 
francouzských holích dnes zvládá jen s  ob-
tížemi, každodenně potřebuje dopomoc při 
hygieně, oblékání, chystání jídla či doprovodu 
k lékaři. Potřebné péče se mu dostává v Do-
mově sv. Anežky na Svatém Kopečku u Olo-
mouce. Jeho příjem je však natolik nízký, že 
nestačí na to, aby pokryl všechny potřebné 
výdaje na bydlení, péči i stravování. V podob-
né situaci se nachází téměř polovina tamních 
klientů. Charita Olomouc vyhlašuje finanční 
sbírku KUP OBĚD.

Projekt KUP OBĚD spustila Charita Olomouc 5. května při příleži-
tosti Giving Tuesday Now, dne globální solidarity.
KUP OBĚD – č. ú. 107-8921490207/0100, variabilní číslo – 3001

Charita se snaží teplé jídlo klientům 
zajistit. „Domov sv. Anežky pečuje o zá-
kladní potřeby klienta, včetně celoden-
ní stravy. V  případě, že náš klient nemá 
z objektivního důvodu finance, aby hradil 
stravování, ubytování nebo péči o  svou 
osobu, tak klientovi hradíme potřebné 
služby z vlastních zdrojů. Naše zdroje jsou 
ale omezené a  situace už pro nás začíná 
být dlouhodobě neudržitelná,“ vysvětluje 
Alexandr Dvořák, vedoucí Střediska Sa-
maritán.

Projekt KUP OBĚD
Charita Olomouc se obrací na veřej-

nost s  prosbou o  pomoc v  duchu výzvy 
„KUP OBĚD a  pomoz nám tak postarat 
se o  potřebné lidi, kteří neměli v  životě 
tolik štěstí“. Jedná se o finanční dar, kte-
rým dárce může přímo zakoupit oběd 
pro potřebného klienta. Lze rovněž volit 
mezi jednorázovou koupí jednoho oběda 

anebo zaplatit obědy jedné osobě na celý 
týden případně na celý měsíc. Cena jed-
noho oběda je 85 korun. Další možností je 
nastavit pravidelné příspěvky a stát se tak 
přímo patrony či ochránci jednotlivých 
klientů.

„V  domově bydlí lidé, kteří mají na-
příklad cukrovku, a  kvalitní jídlo je pro 
ně základním předpokladem, aby se je-
jich zdravotní situace dále nezhoršova-
la,“ přibližuje Alexandr Dvořák. Charita 
Olomouc má v  současné době v  Domo-
vě sv.  Anežky plnou ubytovací kapacitu, 
což je 30 osob, a zhruba poloviny z nich 
se dotýká finanční krize. „K  dnešnímu 
dni v  pořadníku evidujeme dalších 120 
osob se sníženou soběstačností, kteří če-
kají na uvolněné lůžko, což potvrzuje, že 
Domov sv. Anežky je službou, která v síti 
sociálních služeb citelně chyběla,“ dodává  
Alexandr Dvořák.  Eva Štefková

Charita Olomouc

Zdravotníci mohou nově vyjet za nemocnými lidmi bez domova až do terénu
Ministerstvo zdravotnictví České republiky podpořilo v rámci programu „Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez 

přístřeší a osobám ohroženým ztrátou přístřeší“ ordinaci pro lidi v nouzi Charity Olomouc dotací v celkové výši 7,5 milionů Kč. Po 
dobu 2 let budou hrazeny veškeré náklady jak personální a provozní, tak neinvestiční výdaje na dovybavení ordinace. Díky dotaci mo-
hou nyní pracovníci a zdravotníci Charity Olomouc vyjíždět za nemocnými lidmi bez domova přímo do squatů a také zajistit přepravu 
imobilních pacientů k lékařským prohlídkám.

Dlouho očekávaný projekt komplexně zajišťuje nejen stávající provoz ordinace, ale zároveň rozšiřuje péči o lidi bez domova o mož-
nost poskytnutí včasné pomoci včetně preventivní zdravotní péče a poradenství v oblasti zdraví. „Díky poskytnuté dotaci jsme mohli 
pořídit auto pro převoz pacientů, které je vybaveno lehátkem a místem pro invalidní vozík. Pověřený pracovník tak pravidelně vyráží 
do terénu, monitoruje zdravotní stav nemocných osob, které se nedostanou k lékaři, a realizuje převoz nemocných z terénu i z Domova 
sv. Anežky do potřebných zdravotnických zařízení,“ vysvětlil Jan Buka, zástupce ředitele Charity Olomouc.  Eva Štefková

Charita Olomouc

Snímek Charita Olomouc
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Z  DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ

9. 6. úterý
 Olomouc • Stálá rada České biskupské konference •  

arcibiskup Jan Graubner
 18.00 hod. • Olomouc – dominikáni – biřmování •  

biskup Antonín Basler
10. 6. středa
 19.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost • biřmování 

• biskup Josef Nuzík
11. 6. čtvrtek
 17.00 hod. • Olomouc – dóm • mše svatá ze slavnosti Těla 

a Krve Páně • arcibiskup Jan Graubner
 17.00 hod. • Jaroměřice – Kalvárie – mše svatá a eucha-

ristický průvod • biskup Josef Nuzík
13. 6. sobota
 10.00 hod. • Ptení – biřmování • arcibiskup Jan Graubner
 10.00 hod. • Uherský Brod-Újezdec – biřmování •  

biskup Josef Nuzík
14. 6. neděle
  9.30 hod. • Lipník nad Bečvou – biřmování • biskup  

Antonín Basler
 10.00 hod. • Nedakonice – 800. výročí od první zmínky 

o obci • arcibiskup Jan Graubner
 10.30 hod. • Blatnice – Svatý Antonínek – mše svatá  

u příležitosti hlavní pouti • biskup Josef Nuzík
16. 6. úterý
 9.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť kněží za vlastní posvě-

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

18. 6. čtvrtek
 16.15 hod. • Valašské Klobouky – oslava 15. výročí za-

ložení Charity Valašské Klobouky • arcibiskup Jan 
Graubner

19. 6. pátek
 17.00 hod. • Prostějov – Svatý Kříž – mše svatá a předá-

vání maturitních vysvědčení • arcibiskup Jan Graubner
20. 6. sobota
 10.00 hod. • Uherské Hradiště – biřmování • arcibiskup 

Jan Graubner
 10.00 hod. • Dlouhomilov – 250. výročí posvěcení koste-

la • biskup Antonín Basler
 17.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá 

k 10. výročí posvěcení oltáře v kapli sester premonstrá-
tek • biskup Josef Nuzík

21. 6. neděle
 10.00 hod. • Starý Hrozenkov – biřmování • biskup  

Antonín Basler
 10.30 hod. • Strání – mše svatá a žehnání nové fary • 

biskup Josef Nuzík
 11.00 hod. • Žeravice – biřmování • arcibiskup Jan 

Graubner
24. 6. středa
 9.15 hod. • Doloplazy – mše svatá a kněžská konference 

děkanátu Olomouc • arcibiskup Jan Graubner
26. 6. pátek
 9.00 hod. • Olomouc – Panna Maria Sněžná – mše sva-

tá na závěr akademického roku pro Caritas-VOŠs. •  
biskup Antonín Basler

 10.30 hod. • Olomouc – Teologický konvikt – mše sva-
tá a Te Deum na závěr školního roku • arcibiskup  
Jan Graubner

27. 6. sobota
 9.30 hod. • Olomouc – dóm – kněžské svěcení • arcibis-

kup Jan Graubner
 10.00 hod. • Horní Studénky – biřmování • biskup  

Antonín Basler
 10.30 hod. • Laškov – biřmování • biskup Josef Nuzík
28. 6. neděle
 10.00 hod. • Vřesovice – biřmování • arcibiskup Jan 

Graubner
 10.00 hod. • Šumice – 20. výročí posvěcení kostela •  

biskup Josef Nuzík
 10.30 hod. • Křtiny – poutní mše svatá • biskup Antonín 

Basler
29. 6. pondělí
 15.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá na 

závěr školního roku pro Arcibiskupské gymnázium 
a předávání maturitních vysvědčení • arcibiskup Jan  
Graubner

30. 6. úterý
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – výročí posvěcení kated-

rály • arcibiskup Jan Graubner


