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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

Mariánský sloup se vrátil na 
Staroměstské náměstí v Praze
Po sto jedna letech, sedmi měsících a jednom 
dni se ve čtvrtek 4. června 2020 na pražské 
Staroměstské náměstí vrátil Mariánský sloup.
                                                                        (strana 4)

Paliativní konference v Olomouci: Jak vnímali 
smrt naši předci i povídání s anděli
Prodlužování marné léčby mnohdy nemusí zname-
nat zvýšení kvality života pacienta. Jak tedy určit, kdy 
ještě léčit? Co jiného je možné pacientům nabídnout?  
Na otázky odpovídali odborníci z řad předních českých 
lékařů u příležitosti konference věnované problematice 
paliativní léčby. Konference se uskutečnila 11. červ-
na 2020 v sále Magistrátu města Olomouce...
                                                                                       (strana 14–15)
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NOC KOSTELŮ 2020
Noc kostelů 2020 – Noc plná 

nesamozřejmých věcí
Jaká byla Noc kostelů 2020? Jiná. Ve 

všem jiná než jedenáct předchozích roč‑
níků. Zpočátku šlapala s přesností pečlivě 
seřízených švýcarských hodinek. Ale jen 
do března. Tam naráz jakoby se do sou‑
kolí dokonalého hodinového stroje vysy‑
pala fůra písku. Hodiny se zastavily, čas se 
zastavil, Noc kostelů se zastavila. Korona 
ho zastavila. Tak jako všechno ostatní. Nic 
už nebylo jako dřív a  nic už ani nebude. 
Od této chvíle nebylo nic jisté. Jen rouška, 
dezinfekce a oko přilepené na obrazovku 
večerního TV zpravodajství. V  dubnu se 
Noci kostelů zastavilo srdce.

V  květnu svitla naděje a  počátkem 
června, přesněji v pátek 12. června 2020 se 
otevřelo neuvěřitelných 140 bran kostelů, 
kaplí a modliteben a pozvalo návštěvníky 
ke shlédnutí svých skromných programů. 
Sice ve velké většině jen k  návštěvě pro‑
stor chrámů, kde by člověk mohl děkovat 
a  přemýšlet v  tichu o  nesamozřejmých 
věcech, kterých si předtím příliš nevšímal 
a možná ani nevážil. Myslím, že z letošní 
Noci kostelů si můžeme odnést mnoho 
dobrého. Zjistili jsme, že všechno, co jsme 
dřív považovali za samozřejmé, samo‑
zřejmé není. Že všechno to, o čem jsme si 
mysleli, že můžeme naplánovat a držíme 
pevně ve svých rukách, nám proteče mezi 
prsty a nemáme nic. Ale že něco přece jen 
zůstalo. Naděje; naděje, kterou může a má 
člověk mít stále ve svých plánech. A určitě 
i vděčnost. Za to, že život se stále znovu 
dere k životu a Bůh člověku a jeho snahám 
pomáhá a  žehná. Kdyby nic jiného, Noc 
kostelů 2020 nám darovala brýle vděč‑
nosti, kterými můžeme vidět nesamozřej‑
most a krásu stvoření novýma očima.

 Luboš Nágl

Snímek Dominika Mikšová

Letošní Noc kostelů byla zahájena v modlitebně baptistů
Nenápadný objekt modlitebny Bratrské jednoty baptistů v Olomouci letos 12. červ‑

na připadl místu, kde se oficiálně odstartoval jednovečerní projekt Noci kostelů, v Olo‑
mouci pořádaný již jedenáctým rokem. V modlitebně sice nebylo přítomno tolik ná‑
vštěvníků jako před rokem v prostornější katedrále, nicméně zahájení tu neztrácelo nic 
ze své slavnosti.

Odbila osmnáctá hodina a na pódium, dříve promítací prostor kina Lípa – před‑
stoupili hudebníci z místního společenství a zapěli píseň „Chválu vzdejte Hospodinu“. 
Píseň hovořila také o slunci a měsíci, podobně jako zahajovací žalm 104 (Letošní motto 
Noci kostelů), což osvětlil zdejší kazatel Petr Coufal, jenž se ujal hry na klávesy a posléze 
pozdravil všechny účastníky zahájení. Mezi nimi obsadili čestnou řadu i další zástupci 
církví, jejichž kostely, kaple, modlitebny a  sbory se letos zapojily do „jiné“ Noci kos‑
telů poznamenané pandemickými opatřeními, nicméně pestrou programovou nabíd‑
kou. Biskup Antonín Basler přivítal návštěvníky jako zástupce římskokatolické církve.  

Pak hovořil farář Jaroslav Křivá‑
nek z  Církve československé hu‑
sitské. Poslední slovo pronesl za 
Českobratrskou církev evangelic‑
kou farář Jan Lukáš. O  významu 
této jedinečné Noci, prodchnuté 
Boží krásou a  společenstvím, se 
vyznali také zástupci samosprávy, 
hejtman Olomouckého kraje Ladi‑
slav Okleštěk a primátor Olomou‑
ce Miroslav Žbánek. Moderátor 
tohoto zahájení a  autor příspěv‑
ku zdůraznil, že Noc kostelů bez 
otevřených kostelů by byla stej‑
ně nemyslitelná bez finančních 
prostředků. Právě z  dotací, které 
samospráva vlídně několikátým 

rokem nabízí, byl připraven průvodce „Po stopách světců v Olomouci“, jejichž výročí 
a pobyt si zde připomínáme – Jan Sarkander, papež Jan Pavel II. nebo Matka Tereza, 
ale také informativní leták o katedrále a další propagační materiály volně nabízené ná‑
vštěvníkům, jako jsou pohlednice, pexesa – nově poutních míst, propisky nebo svíčky 
a zápalky.

Zaznělo také, že bez atmosféry chrámových prostor nezůstanou ani ti, kteří si naladí 
stanici TV Noe ve 20 hodin, v okamžik půlhodinového živého vstupu z Olomouce.

Slavnostní zahájení vůbec první velké akce od vrcholící pandemie uzavřela píseň 
„Požehnej nám, Pane“. Ještě předtím zaznělo přání, abychom z chrámových prostor od‑
cházeli obohaceni. Sotva píseň dozněla, provádí kazatel Petr Coufal první návštěvníky 
prostorem modlitebny a ti shlíží z balkonu na komorně velkolepý prostor harmonických 
a čistých forem a pestré historie.   David Mikša
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ČERVENEC A SRPEN 2020
1. červenec – Světový den architektury

18. 7. 1870 – První vatikánský koncil schválil dogma o papežské neomylnosti 

(150 let)

31. 7. 1940 se narodila Otilie Šuterová-Demelová, česká sochařka (80. narozeniny)

7. 8. 1870 se narodil ThDr. Josef Samsour, český historik, katolický kněz, profesor cír-

kevních dějin (150 let)

11. 8. 1870 se narodil Jan Šrámek, československý politik, katolický kněz (150 let)

15. 8. 1970 se narodil Martin David, biskup, apoštolský administrátor ostravsko-

‑opavský (50. narozeniny)

18. 8. 1990 zemřel ThDr. Josef Zvěřina, významný český katolický teolog (30 let)

25. 8. 1950 se narodil Milivoj Husák, český malíř a grafik (70. narozeniny)  (jpa)

LIST Z KALENDÁŘE

PhDr. Karel Kavička osmdesátníkem
V sobotu 20. června 2020 si připomněl významné životní jubileum historik, publi-
cista, cestovatel a emeritní ředitel archivu Arcibiskupství olomouckého PhDr. Ka-
rel Kavička.

Životní osudy tohoto prostějovského rodáka a původním povoláním učitele byly sku‑
tečně rozmanité a mnohdy i dobrodružné, zvláště v době, kdy mu komunistický režim 

z politických důvodů znemož‑
nil vykonávat jeho učitelské 
povolání a  musel se živit jako 
dělník v  různých profesích. 
Na arcibiskupství v  Olomouci 
začal jubilant pracovat v  roce 
1997 nejprve ve funkci kanc‑
léře, později dlouhá léta vedl 
zdejší archiv, a to až do odcho‑
du na penzi v roce 2012. Vedle 
profesní kariery se pan doktor 
Kavička věnoval a dosud věnu‑
je pořádání pěších poutí na vý‑
znamná evropská poutní mís‑
ta, přednáškové a  publikační 
činnosti. Je autorem nebo spo‑
luautorem téměř dvou desítek 
knih, tematicky zaměřených 
převážně na dějiny některých 
kostelů na Moravě. Poslední 
dvě obsáhlé a  výpravné práce 
pak věnoval osudům význam‑
ných osobností moravského 
církevního prostředí: malíře 
Jano Köhlera (2018) a  sv.  Jana 

Sarkandera (2020). Jubilant se také více než třicet let aktivně angažoval ve prospěch 
obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Byl jedním ze zakláda‑
jících členů Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu, jejím prvním místopředsedou 
a  také tiskovým mluvčím. V současné době, kdy se mnohaleté úsilí o obnovu sloupu 
podařilo úspěšně završit, pracuje na přípravě další výpravné publikace, která bude ma‑
povat jak historii tohoto sloupu, tak i snahy o jeho obnovení.

Panu doktorovi Kavičkovi přejeme k  jeho jubileu především hojnost Božího 
požehnání, pevné zdraví a  hodně sil pro další práci a  všechny záslužné aktivity, 
kterým se věnuje.   Vít Němec
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AKTUALITY
Mariánský sloup se vrátil na Staroměstské náměstí v Praze

Po sto jedna letech, sedmi měsících a jednom dni se ve čtvrtek 4. června 2020 na 
pražské Staroměstské náměstí vrátil Mariánský sloup.

„Je to historická chvíle. Znovu jsme získali své místo v duchovním středu Evropy. 
Právě k  duchovním hodnotám Evropy jsme se znovuobnovením tohoto sloupu sym‑
bolicky přihlásili,“ oceňuje návrat původně barokního díla do centra Prahy prorektor 
Univerzity Karlovy, 
historik umění Jan 
Royt. Jak říká, sloup 
není v  žádném pří‑
padě mrtvým kusem 
kamene, ale naopak 
vyjádřením živé úcty 
k Panně Marii. „Nelze 
ho devalvovat na ně‑
jaký symbol habsbur‑
ské nadvlády nad tou‑
to zemí. Je to symbol 
stále živé víry,“ míní 
prorektor Royt.

Poslední fáze in‑
stalace sloupu začala 
v  8  hodin, kdy autor 
repliky díla, sochař Petr Váňa, začal se svým týmem přesouvat sochu Panny Marie od 
Týnského chrámu na Staroměstské náměstí. Tam byla již připravena korintská hlavice, 
jež byla posléze nasazena na dřík sloupu. Samotná socha Panny Marie pak byla na hla‑
vici umístěna v 15.40 hod., když závěrečné práce zkomplikoval prudký liják, který se po 
poledni přehnal nad Prahou.

„Byli tu lidé z celé republiky,“ říká stavitel a donátor Petr Řehoř, jehož firma Stavitel‑
ství Řehoř je dodavatelem stavební části obnovy Mariánského sloupu. Podle něho nyní 
už dělníky čekají jen dokončovací práce, jako je například instalace mříží do sanctuaria, 
kam bude posléze umístěn obraz Panny Marie Rynecké. Na svátek Nanebevzetí Panny 
Marie 15.  srpna pak obnovenému Mariánskému sloupu slavnostně požehná kardinál 
Dominik Duka.   Jiří Prinz

Žehnání základu památníku na Jana Pavla II.
Pondělí 18. května 2020 – výroční den 100. narození papeže sv. Jana Pavla II. byl 
pro obec Tupesy u Velehradu mimořádně významný.

Nejdříve olomoucký arcibiskup Jan Graubner spolu s dalšími kněžími slavil v míst‑
ní kapli Navštívení Panny Marie mši svatou. Potom za velké účasti obyvatel, zlínského 

hejtmana Jiřího Čun‑
ka, zastupitelů kraje 
a  starostů okolních 
obcí požehnal základ 
budoucího památní‑
ku papeže Jana Pav‑
la  II., který vytváří 
akademický sochař 
Otmar Oliva spolu 
se sochařem Petrem 
Novákem. Do základu 
byla vložena schránka 
s  různými artefakty 
dnešní doby. Schrán‑
ku, navrženou Otma‑
rem Olivou, zhotovila 

slévárna Alucast. Památník bude stát nedaleko místa, kde přistál vrtulník s papežem 
Janem Pavlem II. při jeho návštěvě Velehradu v dubnu 1990. Slavnost byla zakončena 
společným zpěvem papežské hymny.   František Ingr

Snímek Martina Řehořková / Člověk a Víra

Myslím na lidi postižené  
záplavami, vzkazuje  

olomoucký arcibiskup
V  reakci na lokální záplavy, které na 
začátku června postihly některá města 
a obce Olomoucka a Šumperska, vydal 
arcibiskup Jan Graubner prohlášení, 
v němž lidem postiženým touto pohro-
mou vyjadřuje svou duchovní blízkost.

„V  myšlenkách jsem dnes zvláště 
s  obyvateli obcí na Uničovsku, kteří byli 
před necelým čtvrt rokem první a jedinou 
oblastí úplně uzavřenou kvůli epidemii 
koronaviru a  teď bojují s  následky lokál‑
ních povodní. Na zemřelou oběť těchto 
záplav i  na všechny, kdo museli opustit 
své domovy nebo přišli o majetek, pama‑
tuji ve svých modlitbách, a prosím také za 
všechny, kdo postiženým v těchto chvílích 
pomáhají.“  (ado)

Duchovní a psychoterapeutická 
pomoc na telefonu 

pomohla více než stovce lidí
Setkáním, při kterém arcibiskup Jan 
Graubner osobně poděkoval dob-
rovolníkům zapojeným do projektu  
„Duchovní a  psychoterapeutická po-
moc na telefonu“, se tato služba lidem, 
potřebujícím podporu nebo povzbu-
zení v „koronavirové době“, uzavřela.

V  polovině března ji zřídilo Arcibis‑
kupství olomoucké společně s  teologic‑
kou fakultou v Olomouci. Volajícím bylo 
k  dispozici na dvacet odborníků  – psy‑
chologů, psychoterapeutů i  kněží. Při 
telefonátech se snažili zvládnout situaci 
volajících nebo je nasměrovat tak, aby se 
jim dostalo co nejlepší pomoci. Všichni 
zúčastnění tuto službu vykonávali jako 
dobrovolnou, vedle běžných pracovních 
povinností.  (ado)

Svatohostýnský kalendář 2021
V minulých dnech vydala Matice sva‑

tohostýnská (jako vždy s velkým předsti‑
hem) svůj tradiční stolní Svatohostýnský 
kalendář na rok 2021 (s přehledem poutí 
na tento rok).  (jpa)
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Snímek František Ingr / Člověk a Víra
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Martin David jmenován  
biskupem – apoštolským  

administrátorem  
ostravsko ‑opavské diecéze

Dne 1. června 2020 byl pomocný bis-
kup ostravsko ‑opavské diecéze Martin 
David (1970) jmenován apoštolským 
administrátorem „sede plena et ad 
nutum Sanctae Sedis“ téže diecéze. 
Úřad i  status sídelního biskupa nadá-
le zůstávají biskupu Františku Václa-
vu Lobkowiczovi, tímto jmenováním 
však z něho bylo sňato břemeno řízení 
diecéze. Záležitosti spojené s řízením 
diecéze se přesouvají na biskupa  – 
apoštolského administrátora sede ple-
na et ad nutum Sanctae Sedis Martina 
Davida.

Důvodem této výjimečné situace je 
skutečnost, že diecézní biskup František 
Václav Lobkowicz je „schopen vykoná‑
vat úřad pastýře jen s  velkou námahou“. 
Opatření je tedy projevem pozornosti 
papeže Františka jak k  místní církvi, tak 
k osobě biskupa Lobkowicze.

Apoštolský administrátor sede plena 
et ad nutum Sanctae Sedis (tato latinská 
slova znamenají, že se jedná o apoštolské‑
ho administrátora diecéze ustanoveného 
z rozhodnutí Svatého stolce v situaci, kdy 
je diecézní biskup v  úřadu) má všechna 
práva, pravomoci a povinnosti jako sídelní 
biskup, tedy úkol učit, vést a  posvěcovat 
(munus docenci, munus gubernandi, mu‑
nus sanctificandi). Diecézní biskup Fran‑
tišek Václav Lobkowicz i nadále vykonává 
biskupský úřad v oblasti vyučování a po‑
svěcování.  (čbk)

Polská konzulka uctila v Olomouci památku světců  
Jana Pavla II. i Jana Sarkandera

Dvacáté páté výročí osobní přítomnosti sv. Jana Pavla II. v Olomouci uctila gene-
rální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko ‑Chwastowicz, která 

navštívila 21.  května 
místa spojená s papež-
skou návštěvou.

Cestu zahájila na Sva‑
tém Kopečku u Olomou‑
ce, kde u ostatků sv. Jana 
Pavla  II. položila kytici 
v  polských národních 
barvách. Poutním areá‑
lem ji provedl administ‑
rátor farnosti P. Stanislav 
Surma. Poté paní kon‑
zulka navštívila arcibis‑
kupskou rezidenci, kde 
ji přijal arcibiskup Jan 
Graubner. V  doprovodu 
dómského faráře P. Ladi‑
slava Šviráka si pak pro‑

hlédla výstavu o Janu Pavlovi v katedrále a na závěr zavítala do kaple, místa umučení 
Jana Sarkandera, kterého Jan Pavel II. prohlásil za svatého.	  Tereza Myslilová

Rozhodnutí ČBK o časopisech vydávaných Dr. Mráčkem  
v nakladatelství Vérité

Protože časopisy „Zprávy z Medžugorje“ a „Regina“ vydávané Dr. Mráčkem v na‑
kladatelství Vérité uvádějí nepravdivé a zavádějící informace o životě církve, její nauce, 
papeži a jeho jednání a rozhodnutích, a tím poškozují pravou víru, dobré mravy a jedno‑
tu církve, my, biskupové České biskupské konference, tyto tiskoviny ve smyslu kán. 823 
CIC odmítáme. Zároveň podle kán. 827 § 4 CIC zakazujeme tyto tiskoviny vystavovat, 
prodávat nebo rozdávat v kostelích, kaplích a na farách ve všech diecézích na území 
České republiky. 	  (aco)

Kněží se na Svatém Hostýně modlili za vlastní posvěcení
Také jako náhradu za Zelený čtvrtek, kdy se kvůli koronavirové epidemii nemohli 
sejít při mši svaté v  katedrále, prožili kněží olomoucké arcidiecéze na Svatém 
Hostýně v úterý 16. června 2020 svou každoroční pouť za vlastní posvěcení.

Asi polovina z celkového počtu 176 účastníků v čele s arcibiskupem Janem Graub‑
nerem a  pomocnými biskupy Antonínem Baslerem a  Josefem Nuzíkem zahájila pro‑
gram pěším putováním z Bystřice pod Hostýnem s modlitbou růžence. Při následné mši 

svaté pak kně‑
ží obnovili své 
kněžské sliby, 
což je  úkon, 
který jinak ko‑
nají právě o  Ze‑
leném čtvrtku 
při mši svaté se 
svěcením ole‑
jů v  katedrále. 
A  uskutečnila 
se také sbírka na 
pomoc kněžím 
v Moldavsku. Po 
mši svaté pak se‑
tkání zakončila 
krátká adorace 
před Nejsvětější 
svátostí.  (ado)
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Pracovníci církevních lesů opravili stezku 
na Čertovu kazatelnu v Rychlebech

Turistická stezka k Čertovým kazatelnám v přírodní rezervaci Račí Údolí nedaleko 
Javorníku se dočkala opravy. První polovinu stezky opravila společnost Arcibis-
kupské lesy a statky Olomouc, s. r. o. – polesí Vápenná, která spravuje přilehlé 
lesy, s pomocí dotace Olomouckého kraje. Hlavním důvodem opravy bylo usměr-
nění pohybu turistů na vyznačené chodníky a zajištění jejich bezpečnosti.

„Turisté si zkracovali stezku přes přík‑
ré lesní svahy, které pak trpěly erozí a na‑
víc lidem hrozilo uklouznutí na kameni 
či kořenu. Nechali jsme proto postavit 
pevné zábradlí, které poskytne turistům 
dostatečnou oporu a zároveň jim zabrání 
vstupovat mimo vyznačenou trasu do les‑
ního porostu, kde by mohlo dojít k poško‑
zení vzácné flory,“ informuje hajný Petr 
Valůšek z  Arcibiskupských lesů a  statků 
Olomouc (ALSOL).

„Museli jsme především nechat zpev‑
nit a  srovnat povrch stezky, který byl 
místy propadlý a po krajích velmi rozvolněný. Poté jsme mohli usadit dřevěné zábradlí. 
Kůly jsou vyrobeny z modřínu, aby vydržely co nejdéle. Samotné držadlo zábradlí je ze 
smrkového dříví,“ popisuje nově obnovenou turistickou stezku vedoucí polesí Vápenná 
Ing. Vlastimil Koňařík a dodává, že dřevo na výrobu zábradlí pochází z místních hos‑
podářských lesů.

Turistická stezka vedoucí k oblíbeným vyhlídkám na Čertovy kazatelny je zatím 
opravena do první poloviny a částkou třicet tisíc korun ji pomohla zafinancovat dotace 
Olomouckého kraje z Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a ze‑
mědělství 2019.

„Stezku bychom rádi opravili až do jejího konce k Čertovým kazatelnám, ale takové 
jsou zatím jen plány, vše bude záviset na financích,“ vysvětluje výrobní ředitel ALSOL 
Arnošt Buček.   Dagmar Málková

Lidé ze zábřežského děkanátu pomáhají po bleskových 
povodních v Oskavě

V několika minutách se jim život převrátil naruby. Po bleskové povodni, která se 
prohnala jejich obcí, zůstal manželům seniorského věku naprosto zpustošený 
dům. Vodou bylo zničeno takřka vše – nábytek, přístroje, vybavení. Přišli i o zá-
sobu potravin. Nebylo v jejich silách si s touto zkázou poradit, proto od Charity 
přijali nabídku osobní pomoci. Několik dnů tak osmičlenný tým pracovníků Cha-
rity Zábřeh doplněný o dobrovolníky intenzivně pomáhal s odstraňováním škod 
a návratem domácnosti do normálu.

Charita využila zkušeností se zásahy během dřívějších mimořádných událostí v ČR, 
povolána na místo neštěstí tedy vyrážela s veškerým potřebným vybavením, nářadím 
a materiálem. Pracovníci vyklízeli jednotlivé části budovy (koupelnu, spíž, kotelnu, ga‑
ráž, dílnu, stodolu), vynášeli a od bláta čistili zničené věci. Hromada odpadu před do‑
mem znepokojivě rostla. Zábřežští si „domů“ dovezli i 11 pytlů s mokrým a špinavým 
oblečením, které si ochotní pracovníci na víkend rozebrali, prádlo vyprali, usušili a vy‑
žehlili.

Ve spolupráci s místním zedníkem byl doporučen technický postup prací na obnově 
bydlení, proběhlo otloukání omítek, vykopávání promáčených a poškozených podlah. 
Jedna z dobrovolnic se věnovala i zdrceným manželům, pomáhala jim třídit a sušit staré 
rodinné fotografie, které se naštěstí podařilo před živlem zachránit.

Naši pracovníci pomohli v domácnosti zapojit sporák, ledničku a pračku – tyto spo‑
třebiče nahradily velkou vodou zničené vybavení a manželé mohli znovu začít alespoň 
provizorně „bydlet“.

Přestože v domácnosti chceme pomáhat dlouhodobě, hned po tragickém červno‑
vém víkendu byla na seniorech vidět značná úleva. Pomocníky vítali s úsměvem. Určitě 
i díky naději spojené s tím, že na těžkou situaci nezůstali sami, postupujícími pracemi na 
obnově obydlí se stav lepší.

Velký dík patří všem ochotným dobrovolníkům převážně ze Štítecka – neváhali ani 
chvilku a svůj čas i energii věnovali potřebným, bližním v opravdové nouzi.  (ado)
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Cesta do Santiaga je opět 
volná, zahraniční poutníci se 

vracejí v červenci
První poutníci se vracejí na svatoja-
kubskou stezku vedoucí do španěl-
ského Santiaga de Compostely. Místní 
média uvádějí jméno Lorenza Medina, 
který jako první po uvolňování korona-
virových opatření urazil závěrečných 
sto kilometrů k  hrobu apoštola Jaku-
ba. Stále platí omezení pro zahraniční 
poutníky, vláda v Madridu počítá s tím, 
že pro příchozí ze států Evropské unie 
zruší povinnou karanténu od 1.  čer-
vence.

K tomuto datu také budou moci ote‑
vřít ubytovny podél trasy, jejichž provozo‑
vatelé ohlásili zdražení noclehů kvůli vyš‑
ším nákladům spojeným s  hygienickými 
požadavky a dezinfikováním. Loni zazna‑
menal poutnický úřad v Santiagu rekord‑
ních skoro 350 tisíc lidí, kteří trasu prošli. 
Biskup Jesus Fernando Gonzales vyjádřil 
naději, že v této době hledání naděje, du‑
chovní útěchy či pocitu svobody, se pout‑
níci na historickou stezku vrátí.

	  (www.proglas.cz)

Zemřel P. Antonín Kolář
Ve věku 79 let zemřel 30. května 2020 
v Boršicích u Buchlovic P. Antonín Ko-
lář, emeritní farář v  Hradci nad Mora-
vicí.

Pocházel ze Zlína, kde se narodil 
16. září 1940. Kněžské svěcení přijal 
25.  června  1967 v  Litoměřicích z  rukou 
tehdejšího biskupa  – apoštolského ad‑
ministrátora pražského ThDr.  Františka 

Tomáška. Rok 
byl kaplanem 
v  Hranicích 
a pak šest roků 
kaplanem ve 
farnosti Pří‑
bor. Od 1. čer‑
vence 1974 byl 
41  let duchov‑
ním správcem 
v  Hradci nad 
Moravicí. Po‑
sledních pět 

let života prožil na odpočinku v Domově 
pokojného stáří v Boršicích u Buchlovic, 
kde také zemřel.

Poslední rozloučení s  P.  Antonínem 
Kolářem se konalo 6. června 2020 ve far‑
ním kostele sv. Petra a Pavla v Hradci nad 
Moravicí. Pohřební obřady vykonal bis‑
kup Martin David, apoštolský administ‑
rátor ostravsko ‑opavské diecéze. Pak byl 
pohřben do kněžské hrobky na místním 
hřbitově.  Josef Pala
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Oslava 800 let obce Nedakonice
Plánované velké oslavy 800. výročí první písemné zmínky o obci Nedakonice se 
kvůli koronavirové pandemii konaly v neděli 14. června 2020 v poněkud skrom-
nější formě.

Oslavy měly probíhat po celé obci se zakončením v rybářském areálu. Nakonec zbyla 
jen slavnostní bohoslužba v místním kostele, kterou sloužil vzácný host, olomoucký ar‑
cibiskup Jan Graub‑
ner. Spolu s ním kon‑
celebrovali místní 
farář P.  Josef Rýznar 
(na snímku vlevo) 
a nedakonický rodák 
P.  Lubomír Vaďura 
(na snímku vpravo), 
farář z farnosti Uher‑
ské Hradiště ‑Sady.

„Těší mě, že v za‑
plněném kostele 
sv.  Floriána sloužil 
slavnostní mši arci‑
biskup Graubner, 
ale také to, že se jí 
zúčastnili i  starosto‑
vé okolních obcí – Josef Bazala, Jarmila Jilgová, Pavel Duda a Michal Zapletal,“ dodal 
s nadšením nedakonický starosta Jaromír Klečka.  Pavel Skála

Osobnosti Olomouce vyzývají k podpoře podnikatelů,  
přidal se také arcibiskup Graubner

Olomouc sází na patriotismus. Osobnosti města motivují občany v krátkém videu 
k podpoře místních firem a živnostníků. K nakupování u olomouckých firem zde 
vyzývá například arcibiskup Jan Graubner, rektor Jaroslav Miller nebo fotbalový 
internacionál David Rozehnal.

V klipu s názvem „Nastartujme Olomouc“, který vznikl za podpory města, vystupu‑
je celkem 16 osobností napříč obory. Známé persony olomoucké vědy, kultury, sportu 
i církve vyzývají občany, aby podpořili místní podnikatelský sektor. Video je k vidění 
na webu statutárního města a na jeho profilech na sociálních sítích. „Klip představuje 
unikátní počin mezi obcemi a regiony ve snaze podpořit místní podnikatele,“ uvádí jeho 
autor Lukáš Uchytil. Všechny osobnosti vystoupily bez nároku na honorář.  (ado)

Církev československá husitská má v Olomouci  
nového biskupa

Na volebním shromáždění olomoucké diecéze Církve československé husitské 
byl 30.  května  2020 zvolen novým olomouckým biskupem Mgr.  Tomáš Chytil 
(1977), doposud farář náboženské obce v Ostravě‑Svinově.

Funkce biskupa se ujal ordinací a  instalací během slavnostní bohoslužby konané 
v neděli 14. června 2020 v Husově sboru v Olomouci. Za římskokatolickou církev účast‑

níky shromáždění po‑
zdravil pomocný bis‑
kup Antonín Basler.

Nový olomoucký 
h u s i t s k ý  b i s k u p 
Tomáš Chyti l  na‑
stoupil do úřadu po 
MUDr. Rudolfu Göbe‑
lovi, který byl v úřadě 
od roku 2013, a  stal 
se v  pořadí desátým 
moravským biskupem 
Církve československé 
(husitské). 

 Josef Pala

Na Velehrad letos  
jen s místenkou

Ve dnech 4. a 5. července ožívá Velehrad 
tradičními cyrilometodějskými oslavami, 
kterých se každoročně účastní na 30 ti-
síc lidí. To je letos nemožné, přesto Dny 
lidí dobré vůle budou. I když v omezeném 
režimu – pouze s místenkou jak na be-
nefiční koncert, tak na slavnostní boho-
službu. Celý poutní areál bude muset být 
z  důvodu kapacitních opatření uzavřen.  
Každoroční aktivity pro rodiny ani setká-
ní vozíčkářů se tak letos konat nemohou.

Hudební hostitel Večera lidí dobré 
vůle Jiří Pavlica s Hradišťanem si na vele‑
hradské pódium pozve Miroslava Žbirku, 
děti základních uměleckých škol nebo Pě‑
vecký sbor Stojanova gymnázia. Výtěžek 
z  letošního ročníku poputuje na pomoc 
lidem, kteří kvůli koronavirové pandemii 
přišli o  peníze nutné k  zajištění základ‑
ních životních potřeb. Vybrané peníze 
budou použity na přímou pomoc lidem 
v  nouzi, v  kritické životní situaci, dětem 
a  matkám s  dětmi, těžce nemocným, li‑
dem bez domova, opuštěným nebo sta‑
rým lidem. Sbírku organizuje Charita ČR.

Místenky dostanou především lidé, 
kteří během jarní pandemie „bojovali 
v  první linii“. Pozvánku tedy obdrží zá‑
chranáři, lékaři a sestry, hasiči, vojáci, po‑
licisté, dobrovolníci či pracovníci Charit. 
Místenek bude tolik, kolik umožní aktuál‑
ní vládní nařízení. Budou platit jak pro ve‑
černí koncert 4. července, tak pro poutní 
bohoslužbu 5. července.

  (www.velehrad.eu)

Klášterní zahrady 
na Velehradě nabídly lidem 

krásu i originalitu
V  rámci celostátní osvětové akce Ví-
kend otevřených zahrad, do něhož se 
zapojila už pošesté také Římskoka-
tolická farnost Velehrad, se o  prvním 
červnovém víkendu široká veřejnost 
mohla na Velehradě seznámit a barok-
ními zahradami kolem bývalého kláš-
tera a baziliky Nanebevzetí Panny Ma-
rie a sv. Cyrila a Metoděje.

Komentovaný program začínal u  zá‑
kladů opatského domu na východní stra‑
ně baziliky a  následně pak pokračoval 
poutním areálem do budovy Stojanova 
gymnázia, kde si návštěvníci v  Zimním 
sále mohli prohlédnout mimořádně kva‑
litní freskovou výzdobu. Ve velehrad‑
ských zahradách o  rozloze 12 500 metrů 
čtverečních jsou k vidění mimořádné po‑
zoruhodné stromové exempláře, jakými 
jsou např.  jinan dvoulaločný, magnolie či 
kaštanovník setý aj.  Pavel SkálaSnímek Dominik Novák / Člověk a Víra

Snímek Milena Marečková



Snímek Leoš Hrdlička
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Pozvánka na slavnostní bohoslužbu
Řeckokatolická farnost v  Otrokovicích oznamuje, že v  nedě‑
li 5.  července v  15 hod. bude sloužena v  bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie a  sv.  Cyrila a  Metoděje na Velehradě slavnostní 
archijerejská svatá liturgie sv.  Jana Zlatoústého  – byzantsko‑
‑slovanského obřadu ke cti slovanských apoštolů sv.  Cyrila 
a Metoděje.
Hlavním celebrantem bude biskup Mons. ThDr. Ladislav Huč‑
ko. Při této svaté liturgii bude účinkovat pěvecký sbor z Velkých 
Bílovic.

Rubín Moravy: Prezentace k letošnímu výročí 
shrnuje život sv. Jana Sarkandera

Jako součást letošních oslav 400. 
výročí mučednické smrti sv.  Jana 
Sarkandera i  25. výročí jeho sva‑
tořečení připravili pracovníci pas‑
toračních center olomouckého 
arcibiskupství prezentaci věnova‑
nou tomuto moravskému světci 
a  jednomu z patronů arcidiecéze. 
Vycházejí přitom z  materiálů ob‑
sažených v nové knize zaměřené 
na život sv. Jana.
Bližší informace: www.ado.cz

Prázdninové poznávání Prahy tak trochu jinak
Centrum Mariapoli Praha – Hnutí Fokolare ve spolupráci s CK 
Křížek zvou letos v létě na týdenní prázdniny v Praze. Jedná se 
o týdenní pobyt, jehož cílem je poznat a zažít naše hlavní město,
jeho duchovní historii, ale i  současnost, a  tak proniknout do 
křesťanských a kulturních dějin města.
Bližší informace:  
www.centrummariapoli.cz, www.ckkrizek.cz

Kněžský seminář zve mladé muže na „cestu“ 
k odhalení životního povolání

Mladí muži od 17  let do 40  let, kteří hledají své životní povo‑
lání a chtěli by prohloubit svou modlitební praxi, jsou zváni na 
duchovní cvičení VIA v olomouckém kněžském semináři. Exer‑
cicie se uskuteční v týdnu od 3. do 7. srpna a povede je P. Petr 
Soukal.
Název duchovních cvičení VIA, latinsky „cesta“, naznačuje, že 
jsou nabídnuty zejména mužům, kteří se ptají po své další ži‑
votní cestě a jsou ochotni na krátký čas zanechat svých každo‑
denních povinností, aby se mohli věnovat meditaci, modlitbě 
a duchovním věcem.
Bližší informace: www.knezskyseminar.cz/akce/vir/via

S řeholníky v Tatrách: pobyt pro mladé muže 
hledající životní povolání

Všechny mladé muže od 18 do 40 let, kteří cítí povolání k hos‑
pitalitě, službě nemocným a potřebným, zvou milosrdní bratři 
z Hospitálského řádu sv. Jana z Boha ke společnému pobytu ve 
Vysokých Tatrách. Uskuteční se od 26. do 30. srpna a na progra‑
mu bude rozličný duchovní program, možnost rozhovorů, ale 
především turistika v krásné přírodě.
Více informací: www.milosrdni.cz

Červená středa 2020
Zveme všechny, kteří ve svých farnostech uvažují o organizová‑
ní připomínky lidí pronásledovaných pro víru Červené středě 
na inspirativní setkání ve čtvrtek 3. září od 16 hod. do kostela 
sv. Vojtěcha v Praze 6 – Dejvicích (Kolejní 4).
Na programu bude přednáška k tématu pronásledování pro víru, 
sdílení zkušeností z organizování aktivit Červené středy v mi‑
nulých letech, technické rady a ukázky nasvětlování červeným 
světlem.
Letošní ročník Červené středy se uskuteční 25. listopadu.
Přihlášky a informace: www.cervenastreda.cz

Evangelium na každý den 2021
Knížka kapesního formátu je každodenním průvodcem pro 
ty, kdo touží číst a  rozjímat evangelium v  rytmu liturgie círk‑
ve. Evangelijní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým 
komentářem. Podněty k rozjímání 
na rok 2021 připravil známý bibli‑
sta P. Angelo Scarano. Evangelium 
dne je uvedeno v plném znění. Ne‑
chybí však odkaz na ostatní litur‑
gická čtení a informace o slavnosti, 
svátku či památce daného dne.
Brož., 487 stran, 109 Kč
Objednávky:
Nakladatelství Paulínky, Jung‑
mannovo nám. 18, 110 00 Praha 1, 
tel .  224 818 757,   on ‑ l ine knih‑
kupectv í :  w w w.paul inky.cz ,  
e‑mail: objednavky@paulinky.cz

Prázdninový Nezbeda a Cvrček
V rozšířeném prázdninovém výtisku Nezbedy čtenáři nalez‑
nou rozhovor Mluvím, mluvíš, mluvíme... se dvěma začínající‑
mi logopedkami, v příběhu s volitelným koncem V pokožce se 
dočtou, jak naše kožní buňky bojují s úžehem, mohou si zahrát 
deskovou hru Dobývání hradu a k osmistému výročí od naroze‑
ní sv. Zdislavy se mohou začíst do bohatě ilustrovaného životo‑
pisu této naší národní světice.
Prázdninový Cvrček učí malé čtenáře, že každný má mezi svými 
blízkými své místo i svůj úkol.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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Termíny:
Víkendy prvního ročníku:
23.–25.  října/ 4.–6. prosince/ 5.–7. února 2021 /(Poutní domy 
na Svatém Hostýně)
Letní soustředění:
8.–11. července 2021 (Rekreační chata Brněnka, Velké Losiny)
Víkendy druhého ročníku:
15.–17. října 2021/ 12.–14. ledna 2021/ 4.–6. února 2022 (Pout‑
ní domy na Svatém Hostýně)
Obsah:
– přednášky odborníků a manželských párů
– diskuze a práce ve skupinách i v páru
– interaktivní práce s tématy
Požadavky na absolvování kurzu:
– účast na kurzu (max. absence jednoho víkendu)
– vstupní a závěrečný pohovor v páru
– příprava a realizace konkrétní aktivity pro rodiny ve farnosti
Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování s pověřením ke službě 
rodinám v církvi
Kontakt na pořadatele:
Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoby:
Bc.  Marcela Řezníčková, tel. 605 274 915, e ‑mail: reznickova.
marcela@ado.cz
P. Petr Bulvas, tel. 731 621 207, e ‑mail: bulvas.petr@ado.cz
Závaznou přihlášku, kterou získáte na Centru pro rodinný 
život, je nutné odevzdat potvrzenou knězem z vaší farnosti na 
výše uvedených kontaktech

Časopis Rodinný život 3/2020
Můj milý čtenáři, věř nebo ne, často nad Tebou při psaní těch‑
to řádků přemýšlím. Představuji si, jak asi vypadáš, kde žiješ 
a  jaký je Tvůj životní příběh. Jestlipak se při čtení „našeho“ ča‑
sopisu občas zasníš, nebo pousměješ? Nu… pokud se Ti něco po‑
dobného dosud nestalo, jsem přesvědčená, že je to na spadnutí!  
Nové číslo časopisu Rodinný 
život je totiž výjimečné, lehce 
nostalgické a  především… NA‑
ROZENINOVÉ!
Ač je to k nevíře, Rodinný život 
slaví krásné jubileum. Pravda, 
pro člověka není třicítka žádný 
věk (vím o  tom své). Pro časo‑
pis už je to však dobrá vizitka. 
Znamená to, že si i  v  neklidné 
době internetu a  sociálních sítí 
umí získat a udržet své čtenáře. 
Že všechna práce, čas a  láska, 
kterou do jeho stránek vkláda‑
li a  vkládají redaktoři, grafici, 
korektoři a  dobrovolníci minulí 
i  současní, se vyplácí, a  hlavně 
se šíří dál. Proto v aktuálním čísle budeme vzpomínat – na těž‑
ké začátky, krásná setkání, měsíce a roky příjemné spolupráce – 
a budeme se seznamovat – s těmi, kteří tvořili časopis na začátku 
a kteří se na něm podílejí dnes.
Takže… Na co se můžete těšit?
… NA NÁS VŠECHNY! Jsme tu pro Vás už třicet let a já upřímně 
doufám, že spolu zvládneme minimálně ještě jednu další třicítku!
S láskou
Colombova žena – Pavlína

Plná znění článků, inspirativní texty a podněty pro váš rodinný 
život najdete na našem webu (www.rodinnyzivot.eu). Ukázko‑
vé číslo i předplatné si můžete objednat poštou (Centrum pro 
rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), telefonicky 
(587 405 250) nebo e ‑mailem (rodinnyzivot@ado.cz). Na požá‑
dání pošleme ukázkové číslo časopisu i elektronicky. Kurz Ani‑
maro 3. ročník 2020/2022

Kurz Animaro 3. ročník 2020/2022
Proč Animaro?
Vzdělávací cyklus Animaro vznikl na přání otce arcibiskupa Jana 
Graubnera, který si přeje, aby v naší arcidiecézi působily man‑
želské páry, které budou pomáhat kněžím v pastoraci ve formaci 
a vzdělávání rodin. Název Animaro je složen ze dvou slov: „ani‑
mátor“ a „rodina“. Slovo „anima“ v latině znamená duše. Cílem 
kurzu je tedy připravit manželské páry, aby v přeneseném slova 
smyslu mohly pomáhat k „oživování duší“ rodin.
Komu je kurz určen?
Kurz je určen manželským párům, které chtějí sloužit ostatním 
rodinám a pomáhat jim (nejen) na cestě k Bohu. Službou rodi‑
nám se myslí pomoc při zakládání společenství a jejich vedení, 
pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin ve spolupráci 
s děkanem a příslušným knězem.
Rozsah kurzu: 6 víkendů a jedno letní soustředění
Cena: 1000 Kč / osobu / víkend (ubytování a strava na Svatém 
Hostýně)



V  roce 1990 bylo Centrum zaregistrováno jako občanské 
sdružení a biskup Josef Hrdlička (a tehdejší generální vikář Erich 
Pepřík) je zároveň podle církevního práva ustanovil i  jako pas‑
torační středisko, první svého druhu v  Československu. První 
činností Centra byla ediční a přednášková činnost v oblasti při‑

rozeného plánování rodičovství. Postupně pak přibývaly další 
aktivity v oblasti rodinného života. Přípravy na manželství, Man‑
želská setkání, víkendy pro manžele, víkendy pro muže a  pro 
ženy, pomoc při výchově dětí, rodinné poradenství a díky paní 
profesorce Mourkové vznikly první seniorské aktivity, čerpají‑
cí z  frankofonního hnutí Vie montante  – víkendy pro seniory, 
nabízející prohloubení duchovního života nepřetržitě už víc jak 
čtvrt století. Nebylo by dobré se ale nezmínit ještě o dalších po‑
třebných aktivitách a pomoci. Stejně jako seniorům, nabízí čtvrt 
století Centrum své aktivity a pomoc osamělým – rozvedeným 
ženám a mužům, ovdovělým a neúplným rodinám. To především 
díky Marcele Řezníčkové, jíž krátce před založením Centra zahy‑

nul při autohavárii manžel s dcerou, a Marcela se rozhodla, že se 
začne věnovat lidem v podobné životní situaci. V oblasti aktivit 
pro úplné rodiny se uskutečňovaly v létě týdenní pobyty pro ro‑
diny s dětmi na tematicky organizovaných táborech a v zimě pak 
jejich sněhová varianta v Tatrách. Doprovázely je ještě různé ví‑
kendové pobyty pro tatínky s dětmi, např. v jeskyních v Javoříčku 
nebo pěší putování na Svatý Hostýn či Velehrad. Všechny aktivity 
Centra od počátku provázel Bulletin CPRŽ, nynější časopis Ro‑
dinný život. První jeho čísla byla psána ještě na psacím stroji, ale 
časopis rychle dostal profesionální podobu jak zajímavými tema‑
ty, tak tiskařským provedením, a má svoji stálou čtenářskou obec 
i  přispěvatele. Tak pestrou paletu prorodinných aktivit nebylo 
možné provozovat a nabízet pro celou olomouckou arcidiecézi 
v několika lidech a obsáhnout jedenadvacet děkanátů o rozloze 
přes 10 000 km2, kde žije víc než jeden milion obyvatel, z  toho 

půl milionu katolíků a  je zde téměř pět set farností. To byl je‑
den z důvodů rozhodnutí arcibiskupa Jana Graubnera, podpořit 
vznik děkanátních Center pro rodinu. Aby jejich aktivity byly co 
nejblíže a dostupné rodinám, které tam žijí. Dnes už existuje je‑
denadvacet děkanátní Center, ve kterých se rodinám věnuje přes 
čtyřicet profesionálních pracovníků a další desítky dobrovolných 
spolupracovníků.

Skončil bych tenhle encyklopedický výčet trochu odlehčeně. 
V devadesátých letec tmi ze základních škol a ptali se jich na to, 
jak vidí svoji rodinu. Odpovědi byly pestré, někdy komické, ale 
někdy i bolestné. Prostě jak už to tak v životě bývá. Rodina ale 
u dětí jednoznačně zvítězila. Jedna z těch odpovědí, na kterou si 
vzpomínám, zněla: „Má ta naše rodina mnoho chyb, ale přesto ji 
mám rád.“  Luboš Nágl
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Třicetiletí Centra pro rodinný život v Olomouci

Když mi bylo osmnáct, třicetiletí byli staříci a zombie nad hrobem. 
Dnes je mi přes šedesát a  třicetiletí jsou z mého pohledu v nej-
lepším rozpuku svého vitálního mládí. Jak optika a úhel pohledu 
mnohdy člověka šálí.
Na počátku byla svoboda, kterou přinesla sametová revoluce. 
Jedni se angažovali v občanské společnosti, jiní v politice a další 
v církvi jako laici. K těm jsem patřil i já se ženou, manželé Řezníč-
kovi a manželé Tělupilovi a další. Posledně jmenovaní měli v hlavě 
už dávno před revolucí koncept činnosti Centra pro rodinu v olo-
moucké arcidiecézi. Tuto vizi nastínili v  lednu 1990 pan Tělupil 
společně s  jevíčským knězem Pavlem Kupkou, který se věnoval 
mladým manželům a  rodinám, panu arcibiskupu Vaňákovi a  ten 
jim dal své doporučení, požehnání a finanční prostředky, aby se 
Centrum mohlo postavit hned v začátcích na vlastní nohy.

Proč mám svou rodinu rád – předávání ceny (1996)

Snímek z pobytu pro osamělé matky s dětmi

Celostátní setkání mládeže v Olomouci 2017 – nabídka  
programů pro rodiny
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Snímky z archivu Centra pro rodinný život v Olomouci



Boží slovo dalo život částicím, silové‑
mu poli, hmotě, prvkům, hvězdám, pla‑
netám, soustavám, galaxiím, mlhovinám 
a  jiným vesmírným legráckám. Naproti 
tomu slovo psacího stroje dalo vznik slo‑
vesům, spřežkám, citoslovcům, větám, 
fejetonům, Zákoníku práce, detektivkám 
a  samizdatu. Což byla za minulého reži‑
mu literatura, kterou socialistické zřízení 
nevidělo rádo, a proto neměla nikdy spa‑
třit světlo světa. Diplomaté pro to mají 
elegantní označení: „Persona non grata“. 
Volně přeloženo: „Nežádoucí“.

Samizdat existoval jak v  občanské, 
politické a kulturní sféře, tak ve sféře ná‑
boženské. To, co v tiskárně vytisknout ne‑
směli, přepisovaly po nocích ochotné ruce 
přes kopírák na psacím stroji. Teologické 
úvahy, přednášky, překlady a  podobně. 
A taky encykliku Humanae vitae a lékař‑
ské výzkumy v oblasti přirozeného pláno‑
vání rodičovství. Zdálo by se, že tato věc 
je užitečná a praktická. Bylo by tomu tak, 
pokud by za ní nestála církev. V té chvíli to 
dostalo nebezpečnou ideologickou nálep‑
ku a v praxi to dotyčnému mohlo přinést 
obvinění z  maření dozoru nad církvemi 
a  náboženskými společnostmi. A  byl na 
to paragraf a  ozdravný pobyt ve vazební 
věznici.
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Na počátku byl psací stroj

Ne, nemíním přepisovat Bibli, kde stojí, že na počátku bylo slovo a to 
slovo bylo u Boha. Chci jen doplnit výčet stvoření, které také vzniklo 
slovem. A  to tak, že na počátku bylo slovo, a  to slovo bylo u psací-
ho stroje. Elegantního to vynálezu v čase někde mezi Guttenbergem 
a Billem Gatesem.

Kurz PPR ve velkém sále arcibiskupského paláce v Olomouci (1990)
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Potřeba odborných materiálů byla ale 
veliká a riziko úměrné a tak došlo i v této 
sféře k  jakémusi Big Bangu materiálů 
o  PPR, které se začaly shlukovat, poté 
rozpínat, až se z toho nakonec stal Bulle‑
tin Centra pro rodinný život, předchůdce 
nynějšího časopisu Rodinný život. Za což 
vděčíme především manželům Tělupi‑
lovým. Díky sametové revoluci se velmi 
urychlila evoluce časopisu a  z  původně 
jednodruhového neperiodika o  pláno‑
vaném rodičovství se postupně stávalo 
košaté a pestré periodikum o přípravě na 
manželství, rodině, rodičovství, proble‑
matice manželství, o dětech, jejich výcho‑
vě, duchovním životě a  o  všem, čím žije 
křesťanská rodina. Ať už úplná nebo ne‑
úplná. Takhle ve zkratce to vypadá, že to 
bylo jednoduché.

V  praxi to bylo ale náročné a  práce 
v  kamenolomu byla proti tomu mnohdy 
procházka růžovým sadem. Chyběly zku‑
šenosti s vydáváním časopisu, chyběl čas 
věnovat se tomu naplno, protože každý 
z  pracovníků Centra měl v  té době, kdy 
téměř nic nebylo, ale potřeba byla veliká, 
na starosti kupu dalších činností a úkolů. 
A taky chyběla ještě jedna drobnost – pe‑
níze. Vydávat časopis něco stojí. První 
krůčky časopisu byly skromné: počítač 

s  prehistorickým softwarem T 602 a  ko‑
pírka, protože nebyly tiskárny a  tiskař‑
ské stroje. To se ale velmi rychle měnilo 
a  v  krátké době se z  ošklivého káčátka 
stala hezká labuť. Tedy na tehdejší pomě‑
ry. Ale dítko už stálo poměrně pěvně na 
ještě nedávno vratkých nožkách, rychle se 
rozšiřoval okruh čtenářů a  předplatitelů 
a  po prvotní fázi „redakční doby chao‑
tické“ se s příchodem nové šéfredaktorky 
Petry Feglerové a později Šárky Chlupové  
uhnízdil v časopisu řád.

Čísla měla své stálé rubriky, byla téma‑
tická a obohacovala se o nové věci ‑ kvalit‑
ní grafiku, kresby a ilustrativní fotografie. 
Kde by si „otcové zakladatelé“ pomysleli, 
že jejich asketicky teologická revue bude 
jednou mít i své kulinářské okénko a „ne‑
besa!“– katolický komiks. Oproti nákladu 
Blesku a  podobných časopisů se může 
zdát náklad Rodinného života směšně 
nízký. Je to ale jen dáno úhlem pohledu. 
Asi jako když hledíte na stohektarový lán 
řepky olejné a  pak objevíte na horském 
palouku několik krásných květů vzácné‑
ho koniklece. V  té chvíli jasně cítíte, že 
nezvoláte „Království za řepku“, ale „Krá‑
lovství za Rodinný život.“ A ještě něco na 
úplný závěr.

Časopis by nikdy nebyl bez obětavé, 
nezištné a  dobrovolné práce všech jeho 
tvůrců. Jim především patří veliké uzná‑
ní a dík. Protože na počátku byl jen psací 
stroj.  Luboš Nágl
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Ráda bych i  nyní sdílela s  maminka‑
mi malých dětí zkušenost, jak lze hlubo‑
ce a  nezapomenutelně prožít Slavnost 
Ducha Svatého v rodině s malými dětmi. 
Dovolte mi podělit se s vámi o tyto krásné 
okamžiky.

Již v sobotu, den před slavností, jsme 
s  Tomáškem začali s  přípravami. Upekli 
jsme citronový cheesecake s jahodami. Ja‑
hody představovaly ohnivé jazyky (A uká‑
zaly se jim jazyky jako z  ohně, rozdělily 
se a nad každým z nich se usadil jeden.“,  
Sk 2,3). Jazyky se Tomáškovi tak zalíbi‑
ly, že polovina z nich se už neděle nedo‑
čkala. Poté jsme si připravili koláž sedmi 
svíček. Každé svíci jsme přiřadili cedulku 
s jedním darem a vysvětlili si, co který dar 
znamená.

Po večeři jsme si nachystali prostředí 
na Slavnost Seslání Ducha svatého (čer‑
vený ubrus se 7 svícemi, kdy každá svíce 
měla cedulku s názvem daru).

Slavnost jsme zahájili písničkou – ros‑
bou k  Duchu Svatému – Přijď již, přijď 
Duchu stvořiteli. Přečetli jsme si úryvek 
ze Skutků apoštolů (2,1–4). Následovalo 
zapálení obětinek, od kterých jsme pak 
zapálili svíci s  tím darem, který bychom 
si nejvíce přáli. Tomášek si zapálil dar 

Slavnost Seslání Ducha Svatého v domácím prostředí  
s malými dětmi

V  červnovém čísle OLDINu 
jsme uveřejnili příspěvek Re-
naty Macháčkové Dostálkové 
ze Starého Města, která v něm 
seznamuje čtenáře se svojí 
zkušeností, jak prožívala letoš-
ní „koronavirové“ Velikonoce. 
Článek měl mezi našimi čte-
náři pěkný ohlas. A proto jsme 
přivítali jeho pokračování s ná-
zvem Slavnost Seslání Ducha 
Svatého v  domácím prostředí 
s malými dětmi.

umění. Já jsem měla vybraný dar rady, ale 
Tomášek rozhodl, že ten dostane tatínek 
a já budu mít dar rozumu. Svíčky se zbý‑
vajícími dary pak rozdělil mezi babičky, 
dědečky, strýce a tetu a na koho nezbylo, 
tak podělil dary, u kterých už byl plamen 
zažehnutý.

Po tomto krásně prožitém dnu jsme 
šli do postele, otevřeli si okno a nechali se 
unášet vánkem Ducha Svatého…

V  neděli ráno, hned po probuzení, 
jsme hledali s Tomáškem všechno, co má 
červenou barvu – barvu Ducha Svatého, 

barvu lásky. Tomášek ve svém pokojíčku 
našel plyšové hračky s  červenou barvou 
a měl z toho velkou radost. U toho jsme si 
zpívali anglickou písničku o barvách.

Odpoledne jsme využili větrného po‑
časí a vydali jsme se do Jalubí ke mlýnu, 
kde jsme pouštěli draka. Na vlastní kůži 
jsme pocítili přítomnost Ducha Svatého 
v  podobě silného větru („Vítr vane, kam 
chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud 
přichází a  kam směřuje. Tak je to s  kaž‑
dým, kdo se narodil z Ducha“, Jan 3,8).

 Renata Macháčková Dostálková

Snímek Dana Klimešová

Během Víkendu otevřených zahrad mohli návštěvníci 
Podzámecké zahrady v  Kroměříži 6. a  7.  června  2020 
zhlédnout ukázku práce arboristů, výsadbu ornamento‑
vých záhonů a prezentaci církevní Střední odborné školy 
sv. Jana Boska, která v Kroměříži připravuje také budou‑
cí zahradníky, nebo se zúčastnit komentované prohlídky 
s  Lenkou Křesadlovou z  metodického centra zahradní 
kultury.
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Výročí narození Chiary Lubichové v Olomouci
Na pozvání arcibiskupa Jana Graubnera se ve spolupráci 

s olomouckým jádrem Hnutí fokoláre, konalo 23. května v arci‑
biskupské rezidenci v Olomouci setkání u příležitosti 100. výročí 
narození Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre.

Doc.  Jaroslav Šebek z  Historického ústavu Akademie věd 
České republiky hovořil na téma „Hnutí fokoláre a  jeho přínos 
společnosti v době totality“, kdy rozebral počátky hnutí v období 
totalitního režimu u nás i v dalších zemích východního bloku – 
NDR, Maďarsku a  Polsku. Poutavým způsobem uvedl vybrané 
dokumenty z tajných svazků II. oddělení StB týkajících se hnutí. 
Představil osobnosti, které se o rozšíření a rozvoj Díla Mariina 
u nás, jak se také Hnutí fokoláre nazývá, zasloužili. Byli to slo‑
venský biskup Pavol Hnilica a italský kněz Quido Mirti, přezdí‑
vaný „Cengia“, který cestoval po zemích východního bloku jako 
obchodník. Pomáhal šířit myšlenky hnutí v totalitních režimech. 

Mezi prvními českými fokolaríny byl P. Karel Pilík, P. Bohumil 
Kolář, tehdejší kněz bez státního souhlasu a budoucí kardinál Mi‑
loslav Vlk, P. Jan Graubner, budoucí arcibiskup, P. Pavel Jančík, 
P. Jan Kutáč a řada dalších kněžských osobnosti.

Po skončení přednášky se rozvinula živá diskuze na dané 
téma. Větší část přítomných si tuto dobu dobře pamatuje. Mnozí 
obohatili program svým osobním svědectvím.  
  PhDr. Karel Kavička

 Prostějov

Noc kostelů ve velehradské bazilice
Do celonárodní akce Noc kostelů se o  druhém pátečním 

červnovém večeru zapojila už poosmé také bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.

Letošní Noc kostelů, která byla na základě rozhodnutí vlády 
o uvolňování omezení souvisejících s epidemií koronaviru o tý‑
den posunuta, přilákala do baziliky přes čtyři stovky návštěvní‑
ků. Byli mezi nimi věřící, ale i ti, kteří běžně do kostela nechodí. 
Noc kostelů byla zahájena mší svatou zaměřenou zvláště pro děti 
a jejich rodiče. Následovaly společné prohlídky kostela s průvod‑
kyněmi, následně pak až do 22. hodiny prohlídky individuální 
s  výstavami o  kardinálu Tomáši Špidlíkovi a  návštěvě papeže 
sv. Jana Pavla II. na Velehradě v roce 1990. Lidé si mohli v blíz‑
kém kostelíku Cyrilka prohlédnout výstavu o sv. Cyrilu a Meto‑
dějovi. Večerní atmosféra nabídla návštěvníkům možnost setkat 
se s křesťanstvím prostřednictvím hudby a umění. Jistě pěkným 
završením letošní Noci kostelů na Velehradě byl varhanní kon‑
cert místního varhaníka a učitele hudby Jakuba Macka.  
  Pavel Skála

HLASY A OHLASY
Z velkých zkoušek můžeme vyjít lepší

Až vyjdeme z této pandemie, nebude všechno jiné. Veškeré ny‑
nější utrpení přijde ale vniveč, jestliže všichni společně nevybu‑
dujeme spravedlivější, rovnoprávnější a  křesťanštější společnost. 
Nejen podle názvu, ale doopravdy – realitu, která nás podnítí ke 
křesťanskému chování. Nebudeme ‑li pracovat na tom, abychom 
ve světě ukončili pandemii hladu, pandemii chudoby v  zemi či 
městě, ve kterých žijeme, prožili jsme tento čas nazmar. Z velkých 
zkoušek lidstva, včetně pandemie, můžeme vyjít lepší, nebo horší. 
Nikdy stejní. (Papež František)

Mluvila jsem nedávno se svojí spolužačkou a řeč přišla i na 
silné životní zážitky, jako byla povodeň, která jejich rodinu před 
lety postihla. Říkala, že tehdy dostali s manželem upozornění, že 
se za dvě hodiny přižene přívalová vlna, která bude mít až tři 
metry. Když si teď tuto událost vybavuje, má pocit, že to byla pro 
jejich

manželství docela zásadní událost. Rychle se museli rozhod‑
nout, co řešit nejdřív, co zachraňovat a  co nechat odplavat…  
Vypadalo to, že věci přenesené do prvního patra, by mohly zůstat 
v pořádku. Bylo jen na nich dvou, jak situaci zvládnou, protože 
sousedé řešili stejné problémy. „Do té doby jsme měli s komu‑
nikací problém,“ říkala s úsměvem Jana a pokračovala: „Ale na‑
jednou jsme byli oba překvapení, jak nám to spolu jde. Za ty dvě 
hodiny jsme udělali neuvěřitelné množství práce a ještě po celou 
dobu uklidňovali a bavili naše dvě malé děti. Stihli jsme všechno 
sbalit, přenést, vybrat věci, které se vejdou do auta a dům dosta‑
tečně včas opustit. Škody byly velké, ale všechno jsme zase dali 
do pořádku a s manželem máme od povodně daleko lepší vztah. 
Oběma nám tato událost prospěla, už tak nelpíme na maličkos‑
tech, a když jde do tuhého, víme, že se můžeme jeden na druhého 
spolehnout. Do té doby jsem nikdy nepotřebovala Boha, ale teh‑
dy jsem pochopila, že je s námi a že nás neopustí.“

  Noela Frolková
 Zlín

Snímek Jaroslav Tvrdík

Snímek Leoš Hrdlička
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V úvodu nastínila problematiku paliativní léčby Leona Mar‑
tinková, vedoucí Střediska zdravotních služeb a Hospicové péče 
Caritas: „Současné pokroky v medicíně prodloužily délku léčby 
závažných onemocnění, zároveň se však výrazně zkrátila doba 
závěru života po ukončení neúspěšné léčby. V praxi se setkáváme 
s tím, že v případě těžkých onemocnění, zejména onkologických, 
zbývá nemocným mnohdy jen posledních pár dnů života. Přitom 
po včasném ukončení marné léčby má pacient možnost odborné 
lékařské péče mobilního hospice, navíc doplněné i o péči dalších 
odborníků včetně podpory pečující rodině.“

Člověk jako obraz Boží
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner zahájil konferen‑

ci zdůrazněním vnímání duchovního rozměru lidství a  důstoj‑
nosti každého člověka jako Božího obrazu. Ředitel Arcidiecézní 
charity Olomouc Václav Keprt navázal poukazem na skuteč‑

nost, že v  rámci domácí péče mnohé charitní služby poskytují 
zdravotní a hospicovou péči v nepřetržitém provozu již více než 
25 let právě proto, aby umožnili pacientům strávit závěr života 
důstojně a doma se svými blízkými. Zástupce Olomouckého kra‑
je JUDr. Vladimír Lichnovský, vyzvedl paliativní péči jako jednu 
z důležitých priorit Olomouckého kraje, jejíž rozvoj se kraj snaží 
systematicky podporovat i finančně.

Paliativní konference v Olomouci: Jak vnímali smrt  
naši předci i povídání s anděli

Prodlužování marné léčby mnohdy nemusí zname-
nat zvýšení kvality života pacienta. Jak tedy ur-
čit, kdy ještě léčit? Co jiného je možné pacientům 
nabídnout? Na otázky odpovídali odborníci z  řad 
předních českých lékařů u příležitosti konference 
věnované problematice paliativní léčby. Konferen-
ce se uskutečnila 11. června 2020 v sále Magistrá-
tu města Olomouce. Cílem bylo poukázat na důle-
žitý moment správného načasování kdy ukončit již 
neefektivní kauzální léčbu a pacienta předat včas 
do domácí paliativní péče. Konferenci pořáda-
la Charita Olomouc ve spolupráci s  Olomouckým 
krajem.

„Ochočit smrt“ dobrou přípravou
Odbornou část konference otevřel malý historický exkurz 

docentky Radmily Prchal Pavlíčkové na téma, jak se naši před‑
kové vyrovnávali se smrtí. „Zatímco dříve se lidé po celý život 
vědomě připravovali na to, aby jejich odchod byl co nejlepším 
završením dobrého života, dnes je smrt vytěsňována. Dobrá 
příprava a  doslovné „ochočení smrti“ pomáhalo lidem zvlá‑
dat obtíže života a  vzájemně je sbližovalo,“ uvedla docentka  
Pavlíčková.

Mantinely léčby a její dilemata
V navazujících příspěvcích se často ozývalo, že rozvoj medi‑

cíny, zejména v onkologii, sice umožnil velké pokroky v léčbě, ale 
zároveň se stává, že je i častěji indikována zbytečná léčba, která 
zatěžuje pacienta a kvalitu jeho života snižuje. K tématu promlu‑
vil ve svém strhujícím příspěvku přední český neurochirurg pro‑
fesor Vladimír Beneš: „Provádění operací je řemeslná dovednost, 
lékařské umění je ve schopnosti rozlišit, kdy neoperovat.“ Mimo 
jiné zdůraznil, že léčba musí být vždy účelná. Prodlužování ži‑
vota za cenu, že člověk už nebude v užitečném stavu, považuje 
mezinárodně uznávaný neurochirurg za nesmyslné. Zkušenost 
ilustroval několika příklady, kdy upuštění od operace znamenalo 
pro pacienta zachování funkce orgánu nebo prožití terminálního 
stavu ve vysoké kvalitě života.

Jak sdělovat informace
Přednášející se rovněž dotýkali problematiky komunikace lé‑

kaře s pacientem a jeho rodinou. Sdělování nepříznivé diagnózy 
je odlišné u dětských pacientů a u dospělých. Zatímco v dětských 
týmech má lékař k dispozici psychologa a větší prostor pro ko‑
munikaci jak s rodiči, tak malým pacientem, u dospělých paci‑
entů je často velmi limitován krátkým časem a zůstává na tuto 
komunikaci v podstatě sám. Přitom se ví, že pacient při prvním 
sdělení závažných informací je schopen přijmout cca 30 % infor‑
mací. „Nejčastější stížnosti pacientů či příbuzných v  nemocni‑
cích jsou právě na komunikaci,“ potvrdili přednášející z Fakultní 
nemocnice Olomouc.

Léčba versus domácí paliativní péče
Podporu paliativní péči vyjádřili také zástupci VZP ČR, ře‑

ditel ostravské pobočky Ing.  Michal Vojáček a  revizní lékařka 

Snímek AdobeStock
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Konferenci zahájil arcibiskup Jan Graubner



80 osob,“ uvedla Leona Martinková. Konference měla velmi po‑
zitivní odezvu, a to dokonce i od technika zajišťujícího všechny 
technologie, včetně ozvučení: „Obvykle se na podobných akcích 
nudím, ale tentokrát jsem si to se zájmem poslechl i já,“ sdělil na 
závěr organizátorům konference.

Konference byla financována z projektu Olomouckého kraje 
s názvem „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce 
na území Olomouckého kraje v  návaznosti na zvyšování jejich 
dostupnosti a kvality II.“ realizovaného v rámci Operačního pro‑
gramu Zaměstnanost. „Rádi bychom ve spolupráci s Olomouc‑
kým krajem na tuto úspěšnou akci navázali dalšími aktivitami, 
které propojují odborníky v  regionu a posilují rozvoj paliativní 
péče,“ dodala Leona Martinková.  Eva Štefková

 Charita Olomouc
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MUDr. Vlasta Hýžová, která uvedla, že se ve své praxi opakova‑
ně setkává s tím, že je pacient zbytečně zatěžován marnou léč‑
bou, a tudíž nemůže profitovat ze specializované paliativní péče. 
MUDr.  Petr Beneš,  Ph.D., onkolog a  zároveň paliativní lékař 
Hospicové péče Caritas zdůraznil potřebnost včasné paliativní 
péče a stejně jako předchozí přednášející podtrhl etický rozměr 
ukončení marné léčby a předání pacienta do paliativní péče.

Povídání s anděly
Celou konferenci uzavřel příspěvek věnovaný doprovázení 

dětí, které prožily úmrtí blízké osoby. „Dítě se dokáže se smr‑
tí milované osoby vyrovnat dobře, je ‑li mu otevřeně a  citlivě 
úmrtí vysvětleno. Dospělí lidé však často ve snaze chránit dítě 
před stresujícím zážitkem jednají tak, že naopak trauma dítěti 
způsobí. Ačkoliv dospělí nemusí mít žádný světonázor, tak dítě 
má vždy nějaké přesvědčení o tom, jak svět funguje a je potřeba 
s jeho představou pracovat,“ přiblížila vnímání smrti dětmi psy‑
choložka Hana Paštěková Rupertová.

Téma, které nemůže být cizí
„Mrzí nás, že jsme museli mnoho zájemců odmítnout, ale 

abychom dodrželi povinné rozestupy, byla kapacita omezena na 
Snímky Aneta Králová
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Uznávaný český neurochirurg profesor Vladimír Beneš
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Uzavřeno k 18. 6. 2020
Změna programu vyhrazena

Z  DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ

2. 8. neděle
 10.00 hod. • Uherské Hradiště – františkáni – slavnost 

Porciunkule • biskup Antonín Basler
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – VIII. pouť dechových hudeb • 

arcibiskup Jan Graubner
 8. 8. sobota
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – III. svatovavřinecká pouť  

kuchařů a cukrářů • biskup Antonín Basler
9. 8. neděle
 9.00 hod. • Tvarožná – Santon – poutní mše svatá • biskup 

Josef Nuzík
 10.45 hod. • Tvarožná – poutní mše svatá • biskup Josef 

Nuzík
 11.00 hod. • Kelč – biřmování • arcibiskup Jan Graubner
13. 8. čtvrtek
 18.00 hod. • Bohdalov – poutní mše svatá • arcibiskup Jan 

Graubner
13. 8. čtvrtek až 16. 8. neděle
 Banát (Rumunsko) – návštěva Čechů žijících v této oblasti 

spojená s bohoslužbami • biskup Antonín Basler
15. 8. sobota
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – titulární slavnost Nanebevzetí 

Panny Marie • biskup Josef Nuzík
 11.00 hod. • Zlaté Hory – hlavní poutní mše svatá • arcibis‑

kup Jan Graubner
16. 8. neděle
 10.00 hod. • Velký Týnec – patrocinium Nanebevzetí Pan‑

ny Marie • biskup Josef Hrdlička
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – hlavní pouť ze slavnosti Nane‑

bevzetí Panny Marie • arcibiskup Jan Graubner
22. 8. sobota
 13.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – dožínky Zlínského 

kraje • biskup Josef Nuzík
 16.00 hod. • Kašava – žehnání kaple Panny Marie Královny 

• biskup Antonín Basler
23. 8. neděle
 10.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť Orlů • biskup Josef Nuzík
29. 8. sobota
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – arcidiecézní pouť rodin •  

arcibiskup Jan Graubner
30. 8. neděle
 10.00 hod. • Pavlovice u Přerova – mše svatá na poděková‑

ní za dokončení oprav • biskup Antonín Basler
 10.30 hod. • Valašské Klobouky – biřmování • arcibiskup 

Jan Graubner
 15.00 hod. • Bratřejov – pastorační návštěva • arcibiskup 

Jan Graubner

4. 7. sobota
 19.30 hod. • Velehrad – Večer lidí dobré vůle • arcibiskup 

Jan Graubner
5. 7. neděle
 10.30 hod. • Velehrad – hlavní mše svatá ke cti sv. Cyrila 

a Metoděje • arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín  
Basler, biskup Josef Nuzík a biskup Josef Hrdlička

6. 7. pondělí až 7. 7. úterý
 Velehrad – Plenární zasedání České biskupské konferen‑

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

11. 7. sobota
 9.30 hod. • Olomouc – dóm – jáhenské svěcení • biskup 

Antonín Basler
12. 7. neděle
 10.00 hod. • Velehrad – malá pouť • biskup Antonín Basler
 10.00 hod. • Klatovy – poutní mše svatá • biskup Josef  

Nuzík
 10.30 hod. • Prostřední Bečva – mše svatá a žehnání  

varhan • biskup Josef Hrdlička
17. 7. pátek
 17.30 hod. • Holešov – mše svatá ke cti sv. Jana Sarkandera 

• biskup Josef Nuzík
18. 7. sobota
 10.00 hod. • Kvasice – biřmování • biskup Josef Nuzík
19. 7. neděle
 Lužná – farnost Valašská Polanka – žehnání kaple v obci 

Lužná • biskup Josef Nuzík
23. 7. čtvrtek
 7.30 hod. • Velehrad – mše svatá v rámci Formačního týdne 

manželství a rodiny • biskup Josef Nuzík
25. 7. sobota
 10.00 hod. • Bojkovice – předsednictví při volbě generální 

představené sester dominikánek • arcibiskup Jan Graub‑
ner

 10.30 hod. • Kněžpole – mše svatá k 800. výročí založení 
obce • biskup Antonín Basler

26. 7. neděle
 9.00 hod. • Jesenec – mše svatá u příležitosti patrocinia 

kostela • biskup Antonín Basler
 10.30 hod. • Jesenec – mše svatá u příležitosti patrocinia 

kostela • biskup Antonín Basler
 11.00 hod. • Veselá – farnost Slušovice – poutní mše svatá a 

100. výročí od založení hasičského sboru • arcibiskup Jan 
Graubner


