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Před pětaosmdesáti lety zavítal do ČSR papežův legát 
kardinál Jean Verdier

V Praze se ve dnech 27. až 30.  června 1935 konal První celo-
státní  sjezd  katolíků  v  tehdejším  Československu,  který  byl 
připravován od roku 1932...                                        (strana 2 až 3)

V Holešově byla otevřena pamětní síň sv. Jana 
Sarkandera

Během několika měsíců  vznikla uvnitř  kostela  sv. Anny 
v Holešově  pamětní  síň  sv.  Jana Sarkandera,  která  byla 
17. července otevřena pro veřejnost.                   (strana 4)

Nová doba – nové příležitosti / Kázání pro 
děti na Youtube

P.  Roman  Vlk,  duchovní  správce  farnosti  Laš-
kov na Prostějovsku, začal v době koronavirové 
epidemie  natáčet  videokázání  pro  děti  a  jeho 
tvorba  pokračuje  dál.  Na  svém  Youtube  kaná-
le  s  názvem Vlčí  doupě  pravidelně  každý  týden 
uveřejňuje  nová  videa  k  nedělnímu  evangeliu.  
Jejich  nadčasová  poselství  otec  Roman  obléká 
do oděvu dnešní doby, který se dětem líbí.
                                                                (strana 10 až 11)



Volba francouzského kardinála nebyla 
náhodná. Francie se mezi světovými vál
kami těšila u českého národa velké oblibě, 
mladou demokracií byla považována za 
strategického spojence (protiváha němec
kého vlivu), a  to nejen v  oblasti politiky, 
vojenství, diplomacie, hospodářství, ale 
také školství, umění i  kultury. Francouz
ština měla v tomto období v českém vzdě
lávacím systému silnou pozici. Stejně tak 
na našem území působila řada franko
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Před pětaosmdesáti lety zavítal do ČSR papežův legát 
kardinál Jean Verdier

V Praze se ve dnech 27. až 30. června 1935 konal První 
celostátní sjezd katolíků v  tehdejším Československu, 
který byl připravován od roku 1932 (nicméně v  hlav-
ním městě již v  roce 1920 proběhl kongres českoslo-
venských katolíků s  podporou francouzské strany; je-
jich tradice pak sahá do druhé poloviny 19. století, v éře 
mocnářství se poslední konal v  Olomouci roku 1911). 
Hlavní tíže organizačních záležitostí padla na bedra 
olomouckého arcibiskupa ThDr. Leopolda Prečana, kte-
rý kongres inicioval, stanul v  čele přípravného výboru 
a současně byl tenkrát předsedou episkopátu tehdejší-
ho Československa. Svatý otec Pius XI. vyslal do Prahy 
svého přímého zástupce. Papežským legátem jmenoval 
pařížského arcibiskupa kardinála Jeana Verdiera, který 
byl považován za „velkého přítele českého národa“.

fonních a  frankofilských spolků pro pěs
tování francouzského jazyka, literatury 
a  kultury (fungovaly kupříkladu v  Olo
mouci, Přerově, Prostějově, Brně, Hole
šově, Kroměříži, Ostravě, Opavě i  jinde). 
Věhlas Francie pomáhají v českých a mo
ravských městech šířit rodilí Francou
zi, kteří se u  nás věnují soukromé výuce 
francouzštiny a  podílejí se na kulturně 
vzdělávacích aktivitách české frankofilské 
a  frankofonní společnosti. Profrancouz

ské sympatie později nedosáhly 
větší intenzity, než tomu bylo 
právě v  této „zlaté éře“ česko
francouzského přátelství.

Do Čech se kardinál Verdier 
vydal 25. června 1935. Na paříž
ském nádraží novinářům svěřil, 
že se do neznámé země těší. 
Mladé demokracie ho velmi 
zajímají. Procestuje Českoslo
vensko, aby mohl všude rozšířit 
požehnání Svatého otce. Ne
jen v Čechách, ale později i na 
Moravě a  Slovensku ho čekalo 
vřelé přivítání se státními po
ctami, velkého zájmu a  účasti 
představitelů veřejného života 
i civilního obyvatelstva. V Pra
ze státní návštěvu (zástupce 
papeže) jménem prezidenta 
republiky přivítal ministerský 
předseda Malypetr, v  Lánech 
ho přijal prezident T. G. Ma
saryk, poté i  ministr zahraničí  
E. Beneš a  další představite
lé státu, armády a  města. Za 
přítomné biskupy delegaci 
pozdravili olomoucký arcibis
kup Leopold Prečan a  pražský  

arcibiskup Karel Kašpar. Pozvání na 
sjezd přijali také primas polský kardinál  
August Hlond a arcibiskup vídeňský kar
dinál Theodor Innitzer.

Kongresem žila celá republika, do 
Prahy se sjely davy katolíky z  různých 
koutů země, hlavní město zářilo pestros
tí krojů. Pro účastníky byl připraven du
chovní a doprovodný kulturní program 
(výstavy, bezplatné prohlídky některých 
památek, otevřena byla muzea). U sochy 
sv. Václava, v  jejímž okolí se tísnily tisíce 
věřících, se konala eucharistická slav
nost. Za sochou vyrostl monumentální 
třicetimetrový železný kříž, který byl na
svícen. Lomená stěna za ním nesla nápis  
CHRISTUS REGNAT. V  popředí byl in
stalován oltář. Vrcholem několikadenního 
setkání byla pontifikální mše svatá slouže
ná na Strahovském stadionu dne 30. červ
na 1935. Po jejím skončení vystoupil kar
dinál Verdier se svým proslovem, který 
do češtiny tlumočil olomoucký pomocný 
biskup Jan Stavěl. Mj. prohlásil, že celé 
Československo se „zvedlo na zavolání 
papeže a jeho biskupů“ a přicestovalo do 
hlavního města, aby zde vyznalo svou 
víru. Vyzdvihl také schopnost spolupráce 
v národnostně různorodém státě a vyzval 
přítomné jakožto dobré křesťany k  pro
spěšné hmotné i  duchovní práci ve pro
spěch Československa. Prohlásil, že Češi 
si zcela získali jeho srdce, ale i doživotní 
oddanost našemu národu. Po udělení pl
nomocných odpustků a přečtení Poselství 
ke všem katolíkům republiky bylo setkání 
oficiálně zakončeno chvalozpěvem: Bože, 
chválíme Tebe.

Pořadatelé odhadovali, že se na Stra
hově sešlo na čtvrt milionu věřících,  

Kardinál Jean Verdier a arcibiskup Leopold Prečan
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kterým ubytování poskytly školy, tělocvič
ny, spolkové sály, klášterní a  tovární ob
jekty či výstavní haly. Na slavnostním rázu 
a  lesku prestižní, ovšem náročné akce se 
podílela řada úřadů, armáda, policie, růz
né organizace a  spolky (včetně Charity, 
která se prezentovala velkou výstavou).

Po skončení kongresu odcestoval kar
dinál Verdier na Moravu, kde byl hostem 
arcibiskupa Prečana. Tato cesta měla sice 
již soukromý charakter, přesto byly kar
dinálu Verdierovi ve slavnostně vyzdobe
ných městech projevovány oficiální pocty 
od nejvyšších představitelů církevního, 
veřejného i spolkového života. Zahraniční 
delegace nejprve zavítala do Olomouce, 
kde byli její členové ubytováni v  arcibis
kupské rezidenci. Hosté si pak v  dopro
vodu arcibiskupa Prečana prohlédli nově 
postavený chrám sv.  Cyrila a  Metoděje 
v  Olomouci Hejčíně, jehož stavbu olo
moucký arcibiskup financoval (podobně 
nové sakrální stavby ve své diecézi inicio
val i kardinál Verdier, kupříkladu v červnu 
1935 požehnal základní kámen nového 
kostela sv. Cyrila a Metoděje ve dvacátém 
pařížském okrsku, který se měl stát cen
trem slovanských katolíků žijících v  Pa
říži). Poté se návštěva přesunula na Sva
tý Kopeček, kde ji přivítal zdejší probošt 
P. Julius Jan Půda, OPraem. Po prohlídce 
poutní baziliky si hosté odpočinuli v Pre
čanově vile (dnes sídlo Arcibiskupských 
lesů a  statků Olomouc). Následující den, 
před odjezdem do Kroměříže, se kardinál 
Verdier, mimo plán programu, pomod
lil v  olomouckém dómu. V  Kroměříži, 
kde ho vítaly tisíce lidí, požíval pohos
tinnosti Arcibiskupského zámku, ve kte
rém nocoval ve dnech 3.  až 5.  července.  
Zaměstnanci správy arcibiskupských stat
ků si oblékli služební uniformy (pantaló
ny – tedy kalhoty, černé boty a ponožky, 
bílou košili, bílý tvrdý dvojitý límec, kvě
tovanou vázanku a bílé rukavice – glacé). 
Chybět nesměl klobouk. Po mši svaté 
sloužené v kostele sv. Mořice přijal vzác
nou delegaci starosta města na radnici, 
kde se kardinál Verdier podepsal do pa

Září 2020

11. 9. – Dny evropského dědictví – Dny otevřených dveří památek – v ČR se slaví od 
roku 1991 z podnětu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

16. 9. – Den církevních škol
21. 9. 1950 se narodil Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský (70. narozeniny)
25. 9. – Mezinárodní den neslyšících – slaví se od roku 1958, z rozhodnutí Mezinárod-

ní organizace neslyšících
30. 9. 420 zemřel  sv. Jeroným,  významný  křesťanský  spisovatel,  jeden  z  církevních 

Otců a učitelů církve, teolog a překladatel Bible do latiny (1600 let)  (jpa)
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mětní knihy. Z Kroměříže pak podnikl 
cesty na moravská poutní místa Svatý 
Hostýn a  Velehrad. Nejprve se vydal na 
Svatý Hostýn. Cestou se zastavil v Bystřici 
pod Hostýnem, kde na něho na náměstí 
čekalo velkolepé přivítání. Zněly zvo
ny, státní hymny, fanfáry z  Libuše, slovo 
pronesl místní děkan a  starosta města. 
Kardinál Verdier se podepsal do pamětní 
knihy. Na Svatém Hostýně byl pozdraven 
předsedou Matice svatohostýnské. Poté 
se neplánovaně zastavil na Tesáku, kde se 
občerstvil. Završením moravského poby
tu byly oslavy svátku sv. Cyrila a Metoděje 
na Velehradě, kterých se účastnilo na 
třicet tisíc věřících. Arcibiskup Prečan 
předal kardinálu Verdierovi dar mistra 
Jano Köhlera, který mu věnoval obrazy 
s motivem sv. Cyrila a Metoděje. Umělec 
později obdržel děkovný dopis, ve kterém 
bylo uvedeno, že kardinálu Verdierovi 
bude tato díla připomínat „výjimečnost 
velehradské poutě“. Na noc se vrátil do 
Kroměříže, odkud druhý den odcestoval 
do Bratislavy a  Nitry. Do Paříže se host 
vrátil přes Vídeň.

O rok později (tj. 28.  ledna 1936) 
proběhla v  aule Cyrilometodějské boho
slovecké fakulty v  Olomouci slavnostní 
promoce, při níž byl nepřítomnému kar
dinálu Verdierovi udělen čestný doktorát. 
Kardinál Verdier měl možnost Moravany 
pozdravit ještě jednou, a to když se v červ
nu 1938 vracel z Nitry do Paříže.

Cesty kardinála Verdiera vzbudily ve 
své době nebývalý ohlas nejen mezi věřící
mi, veřejnými činiteli, ale značně rezonova
ly v domácím i zahraničním tisku. Tehdejší 
atmosféra by se snad mohla přirovnat k té 
velehradské z  roku 1985, nebo těm, kte
ré jsme na vlastní kůži zažili při setkáních 
s  papeži sv.  Janem Pavlem  II. nebo Bene
diktem XVI. během jejich pobytů v České 
republice. Jako památka na první sjezd ka
tolíků v Praze se dochovala bronzová socha 
Krista Krále v  nadživotní velikosti, která 
byla věnována Staré Boleslavi, kde byla in
stalována před kostelem Nanebevzetí Pan
ny Marie.  Martin Kučera



Snímek Vít Němec

AKTUALITY
Návštěva výstavy Ornamenta episcopi

Ve čtvrtek 9. července využili někteří zaměstnanci Arcibiskupství olomouc-
kého nabídku zúčastnit se komentované prohlídky výstavy s názvem „Or-
namenta episcopi“, s podtitulem „Liturgická roucha olomoucké katedrály“. 
Zajímavou expozicí, umístěnou v  prostorách krypty katedrály sv.  Václava 
v Olomouci a v arcibiskupském paláci, provedla zájemce spoluautorka vý-
stavy doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D., která vyučuje církevní dějiny na Cyrilo-
metodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Výstava, jejíž menší část je 
umístěna rovněž v  olomouc
kém Arcidiecézním muzeu, 
zahrnuje řadu zajímavých 
a reprezentativních exponátů 
parament (liturgické oděvy 
a  jejich doplňky), především 
ze sbírek olomouckého dómu. 
Mezi unikáty a historicky za
jímavá roucha, prezentovaná 
buď přímo na výstavě, nebo 
také v  jejím katalogu, patří 
např.  bohatě vyšívaný para
ment, do něhož byl oblečen 
olomoucký biskup Jakub Arnošt v roce 1743 při pražské korunovaci habsburské panov
nice Marie Terezie českou královnou, nebo také roucho přešité z čabraky či podobné 
textilie tureckého generála z bitvy u maďarského Szentgotthárdu v roce 1664. Mezi ex
ponáty z novější doby pak vyniká např. bohatě vyšívaný soubor parament z roku 1925, 
navržený známým architektem a dekoratérem Josefem Fantou původně pro poutní kos
tel na Svatém Hostýně.

Díky průvodnímu slovu paní docentky Jonové měli účastníci prohlídky možnost do
zvědět se také informace o praktickém používání jednotlivých textilií při bohoslužbách, 
a  to v předkoncilním období, kdy se podoba liturgie od té dnešní výrazně odlišovala 
a byla pro běžného věřícího výrazně komplikovanější. Výstavní expozice umístěné v ka
tedrále a v Arcidiecézním muzeu mají zájemci možnost si prohlédnout až do posledního 
zářijového víkendu letošního roku.   Vít Němec

V Holešově byla otevřena pamětní síň sv. Jana Sarkandera
Během několika měsíců vznikla uvnitř kostela sv. Anny v Holešově pamět-
ní síň sv. Jana Sarkandera, která byla 17. července otevřena pro veřejnost. 
Jejího slavnostního otevření se zúčastnili kromě olomouckého pomocného 
biskupa Josefa Nuzíka, který síň požehnal, také hejtman Zlínského kraje Jiří 
Čunek, senátorka Šárka Jelínková a místostarosta Holešova Pavel Karhan.

V  pamětní síni mohou 
návštěvníci vidět historické 
tisky, obrazy, umělecká díla 
i  relikvie sv.  Jana Sarkan
dera. Tyto historické před
měty doplňují panely, které 
pojednávají o životě i smrti 
světce.

„Ať již je osobnost Jana 
Sarkandera jakkoliv kontro
verzním tématem, jeho his
torická stopa je v Holešově 
velmi výrazná a patrná. Prá

vě z toho důvodu je přínosné, že byla sestavena tato zajímavá expozice, která shrnuje 
jeho osud a představuje jej širší veřejnosti,“ zdůraznila při otevření pamětní síně mluvčí 
holešovské radnice Hana Helsnerová.

Pamětní síň sv.  Jana Sarkandera vznikla ve spolupráci s  Římskokatolické farnosti 
Holešov, Městského muzea Holešov a města Holešov. Přístupná je v rámci projektu Ote
vřené brány a je součástí prohlídkového okruhu.  Josef Pala

Pouť k sv. Janu Sarkanderovi
Hlavní pouť k  sv.  Janu Sarkanderovi 

přeložená z  května kvůli koronavirové 
krizi bude v sobotu 12. září v olomoucké 
katedrále s  předáváním diecézních oce
nění. Mši svatou bude celebrovat pražský 
arcibiskup kardinál Dominik Duka, OP.

 (ps)

V Praze byl požehnán  
Mariánský sloup

Na slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie 15.  srpna  2020 na Staro-
městském náměstí v Praze kardinál 
Dominik Duka požehnal obnovený 
Mariánský sloup. Předtím se kona-
la slavná mše svatá v chrámu Matky 
Boží před Týnem. Olomouckou arci-
diecézi na slavnosti zastupoval po-
mocný biskup Antonín Basler.

Kardinál Dominik Duka zopakoval, že 
památník není výrazem triumfu, ale výra
zem vděčnosti za pomoc ve válkách i nyní 
během pandemie koronaviru a  strachu: 
„Dej nám pochopit, že je to sloup, který 
nese klenbu našeho národního duchovní
ho chrámu,“ řekl kardinál. Za symbolické 
považuje to, že sloup stojí naproti po
mníku Jana Husa. „Požehnej, Bože, tento 
sloup, vás, kteří zde stojíte, rodiny, obce 
a  pracoviště,“ řekl kardinál: „Celou naši 
zem!“  Pavel Skála

Několik významných změn 
v olomoucké arcidiecézi

Olomoucký arcibiskup k  1.  7.  2020 
provedl změny ve vedení farností 
a děkanátů v olomoucké arcidiecézi. 
Uvádíme některé z nich.

Nově jmenovaný farář v  Hranicích 
P. Mgr. František Dostál byl zároveň 
jmenován novým děkanem hranického 
děkanátu.

P.  Mgr.  Pavel Stefan, farář ve Valaš
ském Meziříčí, byl jmenován novým dě‑
kanem valašskomeziříčského děkanátu.

Dlouholetý farář v  Luhačovicích 
P. Dr. Hubert Wójcik byl jmenován fará‑
řem ve Vlčnově. Na jeho místo nastupuje 
P. Mgr. Jan Ston, dosvadní farář v Morko
vicích.

Novým farářem na Svatém Kopeč‑
ku u  Olomouce byl jmenován P.  Pavel 
Adrián Zemek, OPraem.

Na místě rektora klášterního kostela 
v  Uherském Brodu vystřídal P.  docenta 
Damiána Němce, OP, P. Jiří Augustin Pro
kop, OP.  (jpa)
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Poutníci na Velehradě děkovali za pomoc při epidemii a prosili za oběti
V malém počtu, avšak v duchu se všemi, kdo jsou připojeni prostřednictvím médií, prožili 5. července 2020 lidé na 
Velehradě Národní cyrilometodějskou pouť. Ve svých modlitbách přitom pamatovali především na oběti koronaviro-
vé epidemie i na ty, kdo při ní stáli v první linii.
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zlatému pravidlu „Jak byste chtěli, aby lidé 
jednali s  vámi, tak vy ve všem jednejte  
s nimi.“

„Svoboda není bez odpovědnosti, lás
ka není bez odpuštění a  demokracie ne
může být bez zbožnosti, mravnosti a úcty 
k  druhému, to jsou pak zdroje pravé to
lerance,“ zdůraznil kardinál Duka a  svou 
homilii uzavřel ujištěním, že jsme v rukou 
Božích, i  slovy papeže sv.  Jana Pavla  II. 
z návštěvy na Velehradě: „Kdo vítězí nad 
světem, ne li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn 
Boží? Milovaní synové a  dcery, žijte i  vy 
touto vírou v  Ježíše, abyste i  vy zvítězili 
s ním!“

Při následujících přímluvách prosili 
věřící například za ty, kdo v době korona
virové epidemie pomáhali zmírnit násled
ky, za ty, kdo nemocí covid19 onemocně
li, i za ty, kdo při epidemii zemřeli, ale také 
za pronásledované křesťany, kteří jsou ve 
světě vyhánění z domovů, vězněni, muče
ni a zabíjení.

Po skončení mše svaté pak arcibis‑
kup Jan Graubner jako předseda České 
biskupské konference předal ocenění 
ČBK čtyřem vybraným osobnostem. 
Řád sv. Cyrila a Metoděje obdržela Zdeň
ka Vaculovičová, zakladatelka mezi
národního festivalu současného umě
ní s  duchovním zaměřením Forfest.  
Děkovné uznání ČBK převzal jáhen Josef 
Janšta za svou celoživotní literární čin
nost spojenou s  formací a  předáváním 
víry dětem a  mládeži. Pamětní medailí 
ČBK pak byla oceněna spoluzaklada
telka Hnutí pro život Sylva Bernardo
vá, která ovšem nemohla být přítomna 
a  převezme si ji později, a  také národní 
koordinátor Charity ČR pro mimořádné 
události a vedoucí humanitárního odděle
ní Arcidiecézní charity Olomouc Martin  
Zamazal.

Arcibiskup Graubner dále poděko‑
val iniciátorům vzniku pamětní desky 
na Akci K, Vladimíru Výletovi a Jiřímu 
Dunděrovi, a  také gratuloval kardinálu 
Dukovi i biskupu Františku Radkovskému 
k dovršení padesáti let kněžství.

A s pozdravem ke všem věřícím se ob
rátil také apoštolský nuncius arcibiskup 
Charles D. Balvo, který  mimo jiné podě
koval všem, kdo se v  době koronavirové 
epidemie zasadili, aby věřící mohli slavit 
bohoslužby prostřednictvím médií a  in
ternetu. „Zdravím vás jménem Svatého 
otce a  doufám, že i  on vás někdy bude 
moci v České republice pozdravit osobně,“ 
dodal apoštolský nuncius česky.  (čbk)

Hlavní celebrant mše svaté, olomo
ucký arcibiskup Jan Graubner, v  úvodu 
přivítal všechny přítomné, mimo jiné pa
pežského nuncia arcibiskupa Charlese D. 
Balva, pražského arcibiskupa kardinála 
Dominika Duku i  ostatní biskupy a  také 
zástupce veřejné správy a  další přítom
né. „Kvůli okolnostem je nás tu jen malá 
skupina, beru vás ale jako zástupce všech 
ostatních. A  prostřednictvím televize 
a rozhlasu tvoříme jedno veliké modliteb
ní společenství po celé zemi: Všechny vás 
v něm vítám,“ uvedl arcibiskup Graubner, 
předseda ČBK.

Upozornil pak, že při letošním roční
ku pouti věřící pamatují nejen na sv. Cy
rila a  Metoděje, ale také na další světce: 
sv.  Ludmilu, od jejíž mučednické smrti 
uplyne příští rok 1100 let, sv. Zdislavu, kte
rá se narodila před osmi sty lety, a sv. Jana 
Sarkandera, který byl před čtyřmi stole
tími umučen a  společně se sv.  Zdislavou 
také před pětadvaceti lety v  Olomouci 
blahořečen. „Vedle toho chceme děko
vat za všechny, kdo v době koronavirové 
pandemie nasadili síly pro pomoc bližním 
a stáli v první linii, a myslet budeme i na 
ty, kdo v důsledku nákazy zemřeli,“ dodal.

Kardinál Dominik Duka ve své ho
milii zmínil, že podle původního plánu 
měli dnes poutníky na Velehradě pozdra
vit všichni tři žijící kardinálové původem 
z naší země. Jak brněnský rodák Michael 
Czerny, který vyrůstal v USA a dnes pů
sobí ve Vatikánu, tak vídeňský arcibis
kup Christoph Schönborn pocházející ze 
severních Čech, však návštěvu ČR kvůli 
epidemii odložili. „Musíte se spokojit jen 
s mou promluvou,“ dodal kardinál Duka.

Připomenul pak, že před třiceti lety 
uvítal Velehrad papeže sv.  Jana Pavla II., 
a  zdůraznil, že tomu v  roce 1985 před
cházela cyrilometodějská pouť, na kterou 
komunistický režim papeže do země ne
vpustil. „Tato pouť na začátku perestrojky 
patřila k  nejradostnějším a  také nejvý
značnějším projevům naší víry a touhy po 
svobodě, z  které žije církev i  v  dnešních 
dnech. Tato pouť nám také položila otáz
ku: Co bude dál?“

Reakcí na tento dosud největší pro
test věřících proti komunistické dikta
tuře bylo podle něj například Desetiletí 
duchovní obnovy českého národa, petice 
Augustina Navrátila a také hledání kořenů 
u osob stojících v základech naší národní, 
státní i  duchovní identity: vedle sv.  Cy
rila a  Metoděje také sv.  Ludmily a  jejího 
vnuka sv. Václava i sv. Vojtěcha a kněžny 
Doubravky. „Od nich se odvíjí identita 
střední Evropy: Čech, Moravy, Slovenska, 
Polska a  Maďarska,“ upozornil kardinál 
Duka a dodal, že výročí 1100 let od umu
čení sv. Ludmily si věřící připomenou při 
národní pouti na Tetíně.

Otázku, jak dál, nám podle kazatele 
klade také dnešní doba, kterou charakte
rizuje snad již odeznívající koronavirová 
epidemie, ale třeba i  obnova Mariánské
ho sloupu v Praze v časech, kdy jinde se 
sochy kácejí. „Velehrad byl vždy místem 
touhy po lidské, kulturní a  duchovní 
jednotě… Jsme však svědky, že kýže
ná a  často v  modlitbě sdělovaná jednota 
není skutečností,“ podotkl kardinál Duka.  
Na otázku „Jak dál?“ je podle něj odpo
vědí svědectví o  víře v  Krista a  věrnost 
evangeliu i  svědectví o  věrnosti Ježíšovu 



Novokněží nastupují na svá první kněžská působiště
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner vysvětil 27.  června  2020 v  katedrále 
sv.  Václava v  Olomouci tři nové kněze pro olomouckou arcidiecézi, kteří 
k  1.  7.  2020 na-
stoupili na svá prv-
ní kněžská působi-
ště.
P.  Mgr.  Josef Hovád 
(1992)  – kaplanem 
v Bystřici pod Hostý
nem
P. Mgr. Milan Mašte‑
ra (1993) – kaplanem 
v Hranicích
P.  Mgr.  Vojtěch Ra‑
doch (1991)  – kap
lanem ve Valašských 
Kloboukách       (jpa)

Noví jáhni olomoucké arcidiecéze
V  sobotu 11.  července  2020 se konalo v  katedrále sv.  Václava v  Olomou-
ci jáhenské svěcení. Olomoucký pomocný biskup Antonín Basler vysvětil 
pět nových jáhnů, kteří byli jmenováni arcibiskupem Janem Graubnerem 
k 1. 7. 2020 na svá jáhenská místa v olomoucké arcidiecézi.
Ing. Josef Biernát (1989) – jáhnem v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci
Filip Hochman (1992) – jáhnem v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
Petr Janíček (1994) – jáhnem v Přerově
Josef Knopf (1958) – jáhnem ve Šternberku
Michal Štaufčík (1994) – jáhnem ve Valašských Kloboukách  (jpa)

Komunita Cenacolo nabízí ve Zlíně  
pomoc rodinám postiženým závislostí

Pro rodiče a blízké těch, kdo hledají pomoc v  jakékoliv závislosti, otevřela 
komunita Cenacolo ve Zlíně v budově Centra pro rodinu na Jižních Svazích 
„Rodičovský klub“.

Klub bude probíhat každý pátek od 19 hod. a mimo jiné se v něm zájemci dozvědí 
podrobnosti o komunitě. Vstup je volný, není se třeba předem hlásit.

Posláním komunity Cenacolo je přijmout ty, kteří mají problém s jakýmkoliv dru
hem závislosti, cítí se nepochopeni a nepřijati svým okolím. Komunita nabízí jedno
duchý křesťanský život v rodinném stylu. Chceme odhalit sílu modlitby, kouzlo práce, 
skutečné přátelství. Do našich domů přicházejí chlapci a děvčata zklamaní světem, často 
díky problému závislosti, kteří se chtějí opět vrátit ke svobodnému životu, ale také všich
ni, kdo hledají radost ze života a chtějí žít silou společenství, založeného na modlitbě 
a službě.   František Chvatík

Arcibiskupství, kraj a město 
chtějí spolupracovat při péči 

o kroměřížské památky
Ochotu ke spolupráci při péči o vý-
znamné památky zapsané na se-
znam UNESCO, zejména o  Pod-
zámeckou zahradu v  Kroměříži, 
8.  července v  prostorách Arcibis-
kupského zámku podpisem memo-
randa stvrdili zástupci Arcibiskup-
ství olomouckého, Zlínského kraje 
a města Kroměříže.

Dokument, který je vyjádřením dobré 
vůle při rozvoji turistického ruchu v regi
onu, doplnili svým podpisem olomoucký 
arcibiskup Jan Graubner, hejtman Zlín
ského kraje Jiří Čunek a  starosta města 
Kroměříže Jaroslav Němec.

„Po převzetí Arcibiskupského zámku 
a  Podzámecké zahrady jsme začali hle
dat způsoby, jak tyto památky spravovat, 
a  přitom nijak neomezit jejich přístup
nost, protože chceme, aby nadále slou
žily veřejnosti – turistům i obyvatelům 
Kroměříže,“ zdůraznil v úvodu setkání 
arcibiskup Graubner a  doplnil, že me
morandum vytyčuje společné cíle všech 
tří institucí a konkrétní rozsah spolu
práce bude následně předmětem dalších  
jednání.

Význam obou památek pro turismus 
připomenul hejtman Jiří Čunek. „Uvědo
mujeme si, že zámek společně s  přileh
lou zahradou jsou nejvýznamnějšími pa
mátkami Zlínského kraje. Zároveň dobře 
víme, že není možné spravedlivě chtít po 
jakémkoli vlastníkovi, aby nechal památ
ku otevřenou a lidé do ní chodili zadarmo, 
a ani vstupné nemůže pokrýt všechny ná
klady. Chce li stát, kraj a město, aby tyto 
prostory zůstaly otevřené, musí se také 
podílet na jejich provozu,“ uvedl hejtman 
Čunek.

Volný vstup do Podzámecké zahrady 
pro občany Kroměříže i další ocenil také 
starosta města Jaroslav Němec. „Jsme 
rádi, že je Podzámka otevřená bez zpo
platnění. Náklady na její provoz musí nést 
i město, zároveň ale doufáme, že se do ní 
přesune část akcí, které ve městě pořádá
me,“ uvedl.  Jiří Gračka
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Snímek Vojtěch Pospíšil / Člověk a Víra

Snímek Dominik Novák / Člověk a Víra



Dominikáni zvou na Fatimské večery
Fatimské večery jsou iniciativou, jež vzešla z projektu celodenní modlitby 
„Růženec 24 hodin“. Jde o pravidelná setkávání s Matkou Boží v klášterním 
kostele olomouckých dominikánů vždy třináctého dne v měsíci v 17 hod.

Program začíná krátkou promluvou jednoho z  bratří dominikánů na růžencové 
téma, jejímž cílem je prohlubování mariánské úcty skrze modlitbu posvátného růžence, 
jakož i formace jejího ryzího prožívání. Taková zbožnost je pak jistě zaměřena k růstu 
v lásce k Synovi, a to i dle slov koncilu: „Kde je Matka Boží uctívána, tam je také Syn lépe 
poznáván, milován a oslavován“ (Lumen gentium, 6).

Po katechezi následuje společná modlitba růžence s večerní mší svatou v 18 hod.
   (ado)

Moravskoslezská křesťanská akademie mění název,  
nadále bude vystupovat jako  

Cyrilometodějská křesťanská akademie
Letošní valné shromáždění Moravskoslezské křesťanské akademie (MSKA) 
schválilo několik důležitých bodů, mimo jiné i  nový název odkazující na 
sv. Cyrila a Metoděje: a akademie se jím mimo jiné zavazuje k budování vzta-
hů a k otevřenosti, k celoživotnímu vzdělávání v křesťanském učení i k eku-
menickému dialogu.

Zásadním bodem jednání bylo schválení změny stanov, názvu MSKA a programo
vého prohlášení CMKA v  tomto znění: Cyrilometodějská křesťanská akademie, z. s. 
(zkráceně CMKA). Všechny dokumenty schválené valným shromážděním MSKA v so
botu 20. června 2020 nabývají platnosti a závaznosti k naplňování příslušnými orgány. 
Dnem 20. 6. 2020 se uvádí nové znění: Cyrilometodějská křesťanská akademie, s mož
ností dovětku či v závorce: (dříve Moravskoslezská křesťanská akademie).  (dd)

Vyšla výroční zpráva arcidiecéze za rok 2019
Informace o důležitých událostech uplynulého roku, statistiky ze života olo-
moucké arcidiecéze i přehled jejího hospodaření nabízí výroční zpráva za 
rok 2019, která byla publikována na konci června.

„Těší mě, že výroční zpráva je plná informací o setkáních, aktivitách i o osobních 
zkušenostech víry. Právě ty nám vhodně připomínají, že základem víry je vztah, který se 
projevuje odvahou důvěřovat, svěřit se, vidět ve světle lásky a taky sloužit. Radost z víry 
pak vede k tomu, že se o ni dělíme. V minulém roce jsme zvláště mysleli na to rozdělit 
se o  duchovní bohatství, které jsme dostali,“ píše v  úvodu dokumentu arcibiskup Jan 
Graubner a dodává, že při jeho čtení cítí vděčnost Bohu i lidem, které za tím vším vidí.

Dvaasedmdesátistránkový dokument nabízí základní údaje o olomoucké arcidiecé
zi. Zmiňuje mimo jiné, že v roce 2019 k ní přináleželo 223 kněží a působilo zde 29 ře
holních řádů a společenství. Nedělních bohoslužeb se pravidelně účastnilo přes 78 tisíc 
věřících, bylo uděleno přes 4,3 tisíce křtů, více než 800 osob přijalo svátost biřmování, 
téměř 2,4 tisíce lidí poprvé přistoupilo ke svatému přijímání a před zástupcem církve 
bylo uzavřeno na 1,3 tisíce sňatků.

Samostatný oddíl je věnován loňským oslavám Mimořádného misijního měsíce i ce
loroční přípravě na něj. Ukazuje tak množství iniciativ ve farnostech, církevních školách 
a dalších místech, jako například sportovní den pro misie v Kyjově nebo pomoc vele
hradských studentů v rodinách.

Kronika minulého roku zachycuje další významné události: oslavy dvoustého výročí 
olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana Habsburského, svěcení kostela sv. Anny v Olo
mouci nebo vznik nového farního domu ve Zlíně. Oddíl věnovaný pastoraci pak zmiňuje 
mimo jiné Světové dny mládeže v Panamě, dokončení sítě děkanátních center pro ro
dinu nebo uzavření dohody s vedením Zlínského kraje, která posiluje pozici nemocnič
ních kaplanů v krajských nemocnicích.

Samostatné kapitoly postihují novinky v oblasti Charity i kultury a v oddílu věno
vaném hospodaření se lze dočíst, že arcibiskupství a jemu podřízené farnosti společně 
hospodařily s příjmy ve výši 930 mil. Kč a výdaje dosáhly 891 mil. Kč.  Jiří Gračka

Prudký vítr lámal stromy  
i ničil majetek

Polámané stromy, poničené oplo-
cenky a chybějící část střechy, tako-
vou bilanci si na polesí Kroměříž ve 
správě Arcibiskupských lesů a stat-
ků Olomouc může na své konto při-
psat prudká bouře, která 28. červen-
ce večer zasáhla východ republiky.

Silný vítr se podepsal především na 
oslabených jasanech, které dlouhodobě 
trápí zhoubné onemocnění chalára. Do
posud lesníci v  rámci polesí Kroměříž 
napočítali škody na více než třech tisících 
metrech krychlových dříví.

„Na tyto nárazové větry, které dopro
vází letní bouřky, se bohužel připravit 
nelze. Od určité rychlosti větru padají 
všechny zasažené stromy, nejen ty osla
bené. Proto je důležité respektovat zákaz 
vjezdu do lesa, který má obzvláště v těch
to chvílích důležité opodstatnění. Zákaz 
vjezdu do lesa není samoúčelný, ale chrání 
návštěvníky lesa i  při takovéto události. 
Nedodržením zákazu lidé ohrožují nejen 
sebe, ale dostávají do nepříjemné situace 
i vlastníky a správce lesa,“ říká jednatel Ar
cibiskupských lesů Petr Skočdopole.

Drtivá většina škod vznikla na sedmi
sethektarovém úseku Zámeček v Bílanech 
u Kroměříže.

„Bouře se zde prohnala kolem osmé 
hodiny večerní a  polámala nejen oslabe
né jasany, ale i duby či osiky. Celkem jsme 
doposud v  tomto relativně malém úseku 
napočítali více než dva tisíce metrů krych
lových popadaného dříví. Zbylé škody, ve 
výši zhruba jednoho tisíce metrů krych
lových, se nachází nárazově na Chřibech,“ 
komentuje následky bouře vedoucí polesí 
Kroměříž Stanislav Hradílek a dodává, že 
popadané stromy zatarasily většinu les
ních komunikací.  Dagmar Málková

Zemřel P. Jacek Nowakovski
Po těžké nemoci zemřel 10. 8. 2020 
ve věku 41 let P. Mgr. Jacek Nowa-
kovski z řádu piaristů, který působil 
ve Strážnici.

Zesnulý kněz pocházel z  Polska, kde 
se narodil 23.  11.  1978. Kněžské svěcení 
přijal v Krakově 15. 5. 2004. Od roku 2007 
působi l  jako 
kaplan ve stráž
nické farnosti 
sv. Martina.

P o h ř e b 
ní  obřady za 
zesnulého ve 
Strážnici 14. 8. 
2020 vedl olo
moucký arcibis
kup Jan Graub
ner.            (jpa)
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Snímek Leoš Hrdlička

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Letošní valná hromada MSH nebude
Výbor Matice svatohostýnské na srpnové schůzi rozhodl o zru
šení valné hromady a setkání důvěrníků v neděli 6. září z epide
miologických důvodů kolem nejisté situace epidemie Covid19 
v  České republice. Pouť členů Matice svatohostýnské tímto 
rozhodnutím zrušena není a bude se konat v řádném termínu, 
tj. v neděli 6. září s pontifikální mší svatou v 9.15 hod.

Benefiční varhanní koncert duchovní hudby
Pořádá jej Římskokatolická farnost Dobromilice v neděli 13. září 
v 17 hod. v místním kostele Všech svatých. Se svými hosty vy
stoupí Mgr.  Petr Kolař, varhaník a  regenschori v  katedrále 
sv. Petra a Pavla v Brně. Vstupné dobrovolné; výtěžek bude vě
nován na renovaci zdejších varhan.

Kurz duchovního doprovázení
Pořádá Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palacké
ho v Olomouci v rámci celoživotního vzdělávání zájmový kurz 
duchovního doprovázení. Je určen pro řeholníky, řeholnice, kně
ze i  laiky, kteří se angažují v  oblasti duchovního doprovázení, 
nebo se na tuto službu připravují.
Přihlášení: https://czv.upol.cz/czv_programs/czv_prog cmtf

Regenerační pobyt pro zlepšení fyzického 
a duševního zdraví

Pořádá jej Společenství vdov a vdovců od 19. do 26. září v rege
neračním centru Harmonie v Bystřici pod Hostýnem.
Bližší informace: Jana Janečková, tel. 739 342 639, e mail: 
janec.jani@seznam.cz

Nová publikace o poutním místě  
Svatý Hostýn

Svatý Hostýn v proměnách času – tak zní název nové knihy, 
která vyšla na začátku prázdnin. Jejím autorem je PhDr.  Josef 
Pala, publicista, redaktor náboženského tisku, šéfredaktor Listů 
svatohostýnských.

Na více než 200 stranách křídového papíru je zachycena his
torie i současnost nejnavštěvovanějšího poutního místa v Čes
ké republice. Pozoruhodné na publikaci je, že celá její polovina 
(s názvem Svatý Hostýn po listopadu 1989) zachycuje nejdůle
žitější okamžiky v novodobé historii Svatého Hostýna, z nichž 

mnohé jsou publiko
vány vůbec poprvé, 
stejně tak i desítky fo
tografií.

Kniha má nety
pický formát, je vá
zaná a  je vhodná jako 
pěkný dárek. Zájemci 
si ji mohou zakoupit 
(za zavádějící cenu 
150 Kč) na recepci 
poutního domu č.  3 
na Svatém Hostýně 
a nebo si ji mohou ob
jednat na kontaktech 
Matice svatohostýn
ské.

Knižní nabídky od Paulínek na rok 2021
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 
biblista P. Angelo Scarano. Evangelium dne je uvedeno v plném 
znění. Nechybí však odkaz na ostatní liturgická čtení a informa
ce o slavnosti, svátku či památce daného dne.
Brož., 487 stran, 109 Kč

Kapesní diář 2021
Ke každému dni je uveden církevní a  občanský svátek, odkaz 
na denní modlitbu církve a na liturgické texty, antifona k žalmu. 
Jedna dvojstrana zahrnuje jeden týden s místem na poznámky 
u každého dne.
Váz., 144 stran, 95 Kč

Liturgický kalendář na rok 2021
Praktické vydání na cesty nebo k vložení do velkých pracovních 
diářů či vašich Biblí. Každá stránka obsahuje jeden týden. Dny 
jsou barevně odlišeny podle liturgického období.
Brož., 64 stran, 55 Kč

Velký diář na rok 2021 s liturgickým kalendářem
Diář formátu A5 v pevné vazbě s obálkou modré či zelené barvy 
se zlatou ražbou. Ke každému dni je uveden církevní a občanský 
svátek, odkaz na denní modlitbu církve a na liturgické texty, an
tifona k žalmu a myšlenka na den. Na začátku každého měsíce 
jsou uvedeny Úmysly apoštolátu modlitby. Diář obsahuje také 
dostatečný prostor pro adresy a poznámky, přehledný měsíční 
kalendář let 2021 a 2022 a další praktické informace. Na každý 
den je připraven citát, který byl vybrán z knih vydaných v našem 
nakladatelství.
Váz., 392 stran, 200 Kč

Síla manželčiny modlitby (Stormie Omartianová)
Žít v  dnešní době v  úžasném manželství se jeví mnohé z  žen 
jako nedostižná vize. Jak málo v takové věci věří v sílu modlitby 
a Boží moc. Autorka zkoušela řešit své problémy v manželství 
různými metodami – hádáním se, uprošováním, ignorováním, 
vyhýbáním se, konfrontací, dohadováním se a  také populární 
„tichou domácností“. Trvalo jí, než si uvědomila, že je třeba začít 
s modlitbou.
Nechme se tedy my, manželky někdy zoufalé, jindy trpící, ale i ty 
šťastné, které by rády „jen“ podpořily modlitbou svého manžela, 
oslovit autentickou výpovědí autorky plnou reálného vidění věcí 
i vlastních zkušeností s modlitbou, která může proměnit vás, va
šeho manžela i celé manželství.
Brož., 216 stran, 235 Kč, 2. vydání

Síla rodičovské modlitby (Stormie Omartianová)
Další kniha od autorky knihy Síla manželčiny modlitby. Ten
tokrát povzbuzuje k vytrvalé a usilovné modlitbě rodiče. „Boj 
o životy našich dětí se odehrává na kolenou. Nemodlit se je jako 
sedět a zpovzdálí se dívat, jak na naše děti ve válečném poli do
padají střely ze všech stran. Když se však modlíme, jsme v bitvě 
po jejich boku a svoláváme Boží moc v jejich prospěch.“
Brož., 232 stran, 235 Kč, 2. vydání

Objednávky: Nakladatelství Paulínky, Jungmannovo nám. 18, 
110 00 Praha 1, tel. 224 818 757, email: objednavky@paulinky.cz, 
on line knihkupectví: www.paulinky.cz
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Bohoslužby na Svatém Hostýně
V letním období (do neděle 18. října 2020) jsou slouženy mše 
svaté:
 ve všední dny: 7.15, 9.30, 11.15
 v sobotu: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
 v neděli: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.15
Každou sobotu a neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
V  letním období je každou první sobotu v  měsíci ve 14 hod. 
u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm) Mariánské večeřadlo. 
Každou sobotu a každý první pátek v měsíci je v kapli sv. Josefa 
adorace Nejsvětější Svátosti oltářní (od 10.30 do 12.45 hod.).

Přehled poutí na Svatém Hostýně  
do konce roku 2020

SO 5. 9. Dvacátá osmá muklovská pouť
NE 6. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
SO 12. 9. Třicátá františkánská pouť
SO 19. 9. Pouť lékařů a pracujících ve zdravotnictví
NE 20. 9. Pouť Charit
SO 26. 9. Pouť schól
SO–PO 26.–28. 9. Pěší pouť Velehrad – Svatý Hostýn
NE 4. 10. Růžencová pouť
SO 10. 10. První den dušičkové pouti
NE 11. 10. Druhý den dušičkové pouti
SO 17. 10. Myslivecká a včelařská pouť
ČT 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku

Poslední duchovní cvičení  
na Svatém Hostýně v letošním roce

 27.–29. 11. Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice sva
tohostýnské, vede Jan Graubner, arcibiskup olo
moucký (I. skupina)

 4.–6. 12. Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýn
ské, vede Jan Graubner, arcibiskup olomoucký  
(II. skupina)

 7.–12. 12. Ignaciánské duchovní cvičení, vede P.  Richard 
Greisiger, SJ

Bližší informace: tel. 573 381 693, e mail: matice@hostyn.cz

Floorball Quinta Cup
Uskuteční se v sobotu 24. října v tělocvičně Gymnázia J. A. Ko
menského v Uherském Brodu. Nad turnajem převzal záštitu  
umělecký vedoucí Hradišťanu Jiří Pavlica. Do turnaje se může 
přihlásit každá katolická rodina, která měla či má v  letošním 
roce minimálně tři děti na základní škole. Rodiče společně s dět
mi vytvoří pětičlenné družstvo. Pokud má rodina více dětí, může 
mít náhradníky. Pokud rodina nemá sportovní vybavení, neva
dí. K zapůjčení budou hole i brankářská maska. Pokud chcete 
prožít spoustu zábavy, setkat se s  dalšími rodinami a  také se 
osobně setkat se skvělým muzikantem Jiřím Pavlicou, můžete 
se až do neděle 18. října přihlásit u P. Jindřicha Peřiny na email: 
jindrich.perina@atlas.cz nebo na tel. 604 980 955. Zápisné za ro
dinu činí 350 Kč.

Zářijový Nezbeda a Cvrček
V zářijovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou rozhovor Fun-
gující třída, to je darost se dvěma lektory zlínského sdružení 
Savio, povídku Boty a příběh s volitelnými konci Nebezpečná 
cesta do kina.
Zářijový Cvrček učí malé čtenáře začínat den s Bohem.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz

Duchovní víkend pro ženy
Zveme ženy bez rozdílu věku a životního stavu na duchovní ví
kend u Milosrdných sester sv. kříže v Kroměříži. Víkend povede 
P. Antonín Krasucki, OP.
Termín: 9.–11. října, Kroměříž
Kontaktní osoba: Bc. Marcela Řezníčková,  
e mail: reznickova.marcela@ado.cz

Přirozené plánování rodičovství
Srdečně zveme každého, kdo chce do hloubky porozumět žen
ské plodnosti, na kurz symptotermální metody, kterým vás pro
vede zkušený lektorský pár Ligy pár páru.
Termíny: 13. 10. , 27. 10. , 10. 11. , 24. 11. (17.30–20.30 hod.)
Místo konání: Olomouc, Biskupské nám. 2
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Matlochová,
email: matlochova.marketa@ado.cz

Podzimní duchovní obnova pro seniory
Koná se na Svatém Hostýně ve dnech 21. až 23. září a vede ji 
P. Jan Mach.
Přihlášky: tel. 573 381 693, e mail: matice@hostyn.cz

Dušičková duchovní obnova pro seniory
Koná se na Velehradě ve dnech 27. až 29. října a vede ji P. Miro
slav Jáně.
Přihlášky: tel. 572 571 420, 733 741 896

Škola partnerství
Kurz pro nesezdané páry ve věku 18–35 let
Termín: 6 víkendů, začínáme 23.–25. 10.
Místo konání: Rajnochovice
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Girašková,
e mail: giraskova.petra@ado.cz



Popíšete nám, jak vznikl Youtube ka-
nál Vlčí doupě a kde se vzal tento za-
jímavý název?
Kanál Vlčí doupě jsem založil v době, 

kdy nebylo možné navštěvovat veřejné 
bohoslužby. Hledal jsem nějaký způsob, 
jak se dostat blíž k lidem. V tom přišel ná
pad natáčet krátká videa k nedělním evan
geliím. Vzal jsem to jako výzvu od Pána 
Boha, jeho podanou ruku v této situaci.

Jako inspirace k názvu Youtube kanálu 
mi posloužilo mé příjmení a to, že v době 
krize jsme všichni byli zavření doma. 
I když teď už nezdravím děcka jen z Vlčí
ho doupěte, tento název zůstal.

V čem se liší vaše videa od jiné tvorby 
pro děti na Youtube?
V  pozitivních reakcích, které dostá

vám například od pedagogů, se objevi
ly zmínky o  důležitosti krátkosti videí, 
kvalitě obsahu, názornosti, nebo správně 
zvolených slov, kterým děti rozumí. Mým 
cílem je říci i  hluboké pravdy jednoduše 
a zároveň zábavně tak, aby je pochopil ka
ždý a mohl si odnést hlavní myšlenku.

Mohou vaše videa pomoci rodičům 
nebo katechetům při jejich vzdělává-
ní dětí ve víře?
Videa mohou posloužit jako pomůcka, 

takový „otvírák“, jak se s dětmi o poselství 
evangelia dále bavit. Tím, že jsem nabídku 
videí rozšířil o soutěžní videa, ve kterých 
dávám dětem otázky či úkoly, dostane se 
ke mně i zpětná vazba od dětí či rodičů. 
Jedna maminka mi napsala: „Spolu jsme 
hledali v  Písmu svatém a  pak si povídali 
a  přemýšleli o  tom, kdo je Pán Ježíš pro 
každého z nás… Je to takové krásné vybíd
nutí ke společné chvíli a  vlastně domácí 

Nová doba – nové příležitosti
Kázání pro děti na Youtube

P.  Roman Vlk, duchovní správce far-
nosti Laškov na Prostějovsku, začal 
v době koronavirové epidemie natáčet 
videokázání pro děti a jeho tvorba po-
kračuje dál. Na svém Youtube kanále 
s  názvem Vlčí doupě pravidelně kaž-
dý týden uveřejňuje nová videa k  ne-
dělnímu evangeliu. Jejich nadčasová 
poselství otec Roman obléká do oděvu 
dnešní doby, který se dětem líbí.

hodina náboženství.“ Potěšilo mě, že vi
dea tímto způsobem slouží rodinám. Také 
někteří katecheté posílali videa rodičům 
v  době, kdy výuka náboženství nemohla 
probíhat, a pokračují v tom i nadále.

Je pro vás tato tvorba náročná, anebo jste 
se v tom už naučil, jak se říká „chodit“?
Začátky byly hodně těžké. Nikdy jsem 

taková videa netočil. Musel jsem se naučit 
mnoho věcí a  stálo mě to nemálo úsilí, 
energie a  času, než jsem se sžil s  tímto 
„virtuálním světem“, ale i  zde jsem cítil 
obrovskou Boží pomoc a  vedení. S  roz
šiřující tvorbou a  jejím zkvalitňováním 
přichází i  teď hodně výzev, do kterých 
musím ještě více proniknout. Videa jsou 
náročná na přípravu i  zpracování, občas 
nám natáčení zkomplikuje déšť, jindy 
vybité baterky v  diktafonu nebo člověk 
s hlučnou sekačkou. Nikdy se ale neztrá
cí radost a zábava, která musí být u každé 
tvůrčí práce, kdyby tomu bylo jinak, divák 
by to samozřejmě poznal. To je více méně 
ta technická stránka věci, ale pak je tu 
ta duchovní  – obsahová. Kázání nemám 
předchystaná dopředu, nesypu je z ruká
vu, vždy se modlíme, aby nám Pán ukázal, 
co chce lidem říci. Mám z toho velký re
spekt a často i já sám stojím v úžasu a báz

ni nad tím, kam to nakonec On sám vede. 
Boží slovo je živé, nelze ho „zakonzervo
vat“, má moc se dotknout člověka právě 
teď a tady, v tom, co prožívá. Věřím, že se 
nikdy nevrátí bez užitku.

 
Pomáhá vám někdo s  tímto dílem 
nebo pracujete sám?
V  době pandemie jsem musel tvořit 

sám, jen s menší pomocí. Ale je pravdou, 
že velké věci nevznikají od jednotlivců. 
Pán nás zve do společenství. Nyní mám 
kolem sebe tým skvělých lidí, které mi po
slal do cesty. Není nás mnoho, ale máme 
proto zapálená srdce a  věříme, že kde 
jsou dva nebo tři v jeho jménu, tam je On 
uprostřed! Většinu práce tedy dělá On, my 
mu jen pomáháme.

Ve svých videích často vyzýváte divá-
ky k tomu, aby vás „sdíleli a odebíra-
li“, v čem vám to pomáhá?
Youtube kanál pracuje na základě al

goritmu vyhledávání. Čím více má nějaké 
video zhlédnutí, lajků nebo komentářů, 
tím více ho Youtube nabízí těm, kdo po
dobný obsah vyhledávají. Je to tedy jistá 
forma podpory od diváků. Mohou tímto 
způsobem pomoci, aby se tento obsah do
stal k co nejvíce lidem.
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Je nějaký způsob jak vás, nebo lépe 
řečeno dílo Vlčí doupě, mohou lidé 
podpořit?
Ano, jeden ze způsobů jsem už zmínil, 

jde o podporu na Youtube. Tím, že budou 
diváci náš kanál odebírat a  videa sdílet 
a  lajkovat, pomohou tak jeho propagaci, 
kterou bychom si jinak museli zaplatit 
například reklamou, která může být pro 
diváky zatěžující.

Největší podporou je pro nás modlit
ba. Já i  celý tým vnímáme, že je to velké 
dílo, které nás vysoce přesahuje, a potře
bujeme společně neztratit napojení na 
Boží vedení. V  tom je nám modlitba ne
postradatelnou podporou i hnacím moto
rem. Poprosil jsem několik klášterů i jed
notlivců, aby se za dílo Vlčí doupě modlili. 
Za každou modlitbu jsme velice vděční.

S  novými výzvami a  možnostmi při
chází i otázka podpory finanční. Chceme 
toto dílo dělat kvalitně, tak aby obstálo 
mezi ostatními nabídkami, které po
skytuje tento svět a  nezapadlo jen pro
to, že se nedělá pořádně. Rozhodli jsme 
se tedy založit účet, na který je možné 
svým darem toto dílo podpořit. Věří
me, že Pán sám si bude volat lidi a  ote
vře jejich srdce. Modlíme se, aby jim  

On sám jejich štědrost mnohonásobně 
oplatil!

Co je hlavním poselstvím videí pro děti?
Hlavním poselstvím, které chci skrze 

videa říct je, že Ježíš je stále s námi a mi
luje bezpodmínečně každého člověka. 
Není to klišé. Je to pravda, na kterou tento 
svět zapomněl. Byl bych rád, kdybychom 
se z  této pravdy zase naučili žít. Hlavní 
myšlenku jsem také vyjádřil v Promo vi
deu, aby lidé věděli, že to je mým cílem. 
Stejně tak hlavní stránka Youtube kanálu 
nese obrázek s textem: Já jsem s tebou stá
le. Když si diváci poskládají zvýrazněná 
písmena, zjistí jméno toho, který je stále 
s námi.

Jak se vyrovnáváte s narůstající po-
pularitou?
Nestojím o popularitu, ale o vliv. Chci 

druhé v pozitivním slova smyslu ovlivnit. 
Jsem kněz, ne youtuber. Nechci proslavit 
Romana Vlka. Jde mi o  Boží slávu. Uká
zat někde svou tvář s  sebou nese velkou 
zodpovědnost. Člověk musí být připraven 
unést pochvalu i  kritiku. Toho druhého 
je zatím velmi málo, ale nikdo neříká, že 
nepřijde.

Pozorným divákům jistě neunikla 
vaše postupná změna vizáže. Je dů-
vodem právě tvorba vašich videí?
Ano, čím více jsem vidět já, tím více 

je podáván obraz o  církvi, duchovních 
věcech, o Bohu. Neprezentuji jen sebe 
ale to, co představuji. Když říkám pěkné 
věci o Božím slově, musím u toho i pěkně 
vypadat. Boží slovo si zaslouží, aby bylo 
prezentováno kvalitně, s úctou a přijatel
ně pro dnešní dobu. Naštěstí i  v  tomto 
mám kolem sebe lidi, kteří mi umí dobře 
poradit.

Co vám přináší radost?
Těší mě zpětná vazba. Díky ní mohu 

vidět, jak se Boží slovo dotýká srdcí, a to 
nejen těch dětských. Mám radost z  po
žehnání otce arcibiskupa i  otce biskupa 
Hrdličky, kterým se videa líbí a  chtějí, 
abych v díle pokračoval.

Jaké máte vize do budoucnosti? Bude 
se dílo Vlčí doupě rozšiřovat?
Vizí a nápadů mám spoustu, ale je pro 

mě důležité, co chce Pán Bůh. Čekám, 
s čím přijde On a těším se na to.

Pro časopis OLDIN připravila 
 Magdaléna Veselá
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Ministranti s bohoslovci zaplnili faru  
v Cholině, aby zahájili kurz MiniFor

Osvěžit si znalosti a dovednosti nutné k ministrantské služ
bě, dozvědět se nové informace a v neposlední řadě prohloubit 
vzájemná přátelství s druhými a s Bohem. Nejen to mohli zakusit 
účastníci letního kurzu Ministrantské formace (MiniFor), kte
rý připravují bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře 
v Olomouci. Týdenní kurz proběhl třetí červencový týden ve far
nosti Cholina nedaleko Olomouce.

Šikovných ministrantů je ve farnostech potřeba jako sůl. Ma
lým krůčkem, který má ministranty připravit nejen na službu 
u oltáře, je právě jednoletý kurz MiniFor.

„Naší snahou je podpořit diecézní ministranty v  jejich úsilí 
na cestě k Bohu a předat jim potřebné ministrantské know how,“ 
přiblížil poslání kurzu bohoslovec Josef Kvapilík. Obsahem tý
denního kurzu i  víkendových setkání jsou přednášky z  oblasti 
liturgie, osobnostního rozvoje či vedení ministrantů. Nechybí 
hraní her či diskuze nad rozličnými tématy.

Samozřejmostí je bohatý duchovní program. Kromě ranních 
a  večerních modliteb je to především každodenní slavení mše 
svaté. Podle hlavního vedoucího kurzu Václava Slivky je velkou 
výhodou přítomnost kněze po celou dobu kurzu. „Kluci mají 
možnost požádat o duchovní rozhovor, svátost smíření, nebo se 
jen na něco zeptat,“ vyzdvihl bohoslovec službu kněze.

Ačkoliv je letošní ročník teprve na začátku, účastníci si jej 
již nyní nemohou vynachválit. „Je těžké něco vybrat. Každá část 

Ze života našich bohoslovců

Společná fotka na závěr týdenního kurzu v  choliňském kostele  
Nanebevzetí Panny Marie

programu měla své kouzlo,“ odpověděl jeden z účastníků Pavel 
Tobola. Letní kurz si chválil také Michael Rob, kterému se nejvíce 
líbila témata o vedení ministrantů. „Nejprve se mi na kurz moc 
nechtělo a pak jsem nechtěl odjet domů,“ prozradil ministrant. 
Po prázdninovém týdenním kurzu čeká na účastníky ještě pět ví
kendů během školního roku.  Matěj Maděra

Snímek Matěj Maděra
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Dovolená rodin
Již čtvrtým rokem jsme nabídli dovolenou pro rodiny v na

šem děkanátu. Dvakrát to byly jižní Čechy, loni jsme byli v Kr
konoších.

Dům setkání YMCA v  Albeřicích se stal hned první týden 
o prázdninách zázemím pro devět rodin z Valašska. Jak vzpomí
nali účastníci na loňskou dovolenou, si můžete přečíst na násle
dujících řádcích… Letos jsme vycestovali s dvaceti rodinami za 
hranice naší vlasti, a to na Slovensko do Kráľovy Lehoty.

Stejně jako vloni i letos jsme vsadili na jistotu a strávili týden 
ve společenství mladých rodin.

Místem pobytu bylo překrásné prostředí Krkonoš na konci 
Albeřického údolí na samých hranicích s Polskem. Budova býva
lé školy a pozdějšího útočiště internovaných řádových sester nám 
poskytla dostatek prostoru jak pro soukromí, tak pro společné 
večery u grilu, hry dětí ve společenské místnosti jakož i posezení 
při kytaře.

Polopenze byla zárukou dostatku času, který si každá rodina 
organizovala podle svých představ. Krásné počasí nám umožnilo 
využít venkovní koupání, procházky po horách s  výstupem na 
nejvyšší horu naší republiky Sněžku, k  pramenům řeky Labe, 
návštěvou Stezky v korunách stromů, Adršpašských a Broumov
ských skal, návštěvě ZOO ve Dvoře Králové, barokního areálu 
v  Kuksech, zámku Jilemnice, Pomezních Bud, Jánských Lázní, 
Českého ráje a mnoha dalších atrakcí jak pro děti, tak i pro do
spělé.

Příjemným překvapením byla páteční večerní mše svatá 
v místní kapli sloužená P. Janem Rybářem, knězem a spisovate
lem, který ve svých osmdesáti osmi letech oplývá nesmírnou vi
talitou a mladým duchem.

Velký dík patří organizátorům a je škoda, že tuto nabízenou 
možnost nevyužilo více rodin s dětmi, protože kapacita objektu 
skýtala dostatečné rezervy.

Abych však jen nechválil, jeden „zápor“ by se našel. V  pří
jemném prostředí hlubokého údolí, mezi silnými stěnami staleté 
budovy se tak bezvadně spalo, že jsem měl velký problém stíhat 
snídani na osmou hodinu…  (účastník z Brumova ‑Bylnice)

Přífarní tábory Vsetín
Centrum pro rodinu Vsetín pořádá každé prázdniny týdenní 

přífarní tábory pro děti ve věku 6 až 14  let. Táborů se účastní 
zhruba dvacítka dětí, které rozdělujeme do čtyř skupinek. Sku
pinky vedou dobrovolní vedoucí. Děti vždy čeká týden plný her, 
zážitků, společná modlitba a různé aktivity. Ze vzpomínek účast
níků jsme vybrali následující příspěvek.

Cesta kolem světa za 5 dní
Na táboře se nás sešlo dvacet. Každý den jsme se ocitli v jiném 

kontinentu naší planety: pondělí – Asie, úterý – Afrika, středa – 
Evropa, čtvrtek  – Austrálie, pátek  – Amerika. Počasí bylo celý 
týden jako v Africe, ale to nám nevadilo. Hráli jsme různé hry 
s tématem toho určitého kontinentu, ve kterém jsme v ten den 
byli. Každý den nás tedy čekal zajímavý a nabitý program.

Měli jsme také možnost ochutnat různé druhy exotického 
ovoce, např. mango, které jsem třeba já ještě nikdy nejedl. Hry 
jsme hráli ve farní zahradě, v zámecké zahradě a po Vsetíně.

Ve středu jsme vyrazili na výlet vlakem do Horní Lidče na 
ekofarmu, kde chovají černobílé krávy. Při exkurzi na statku jsme 
si prohlédli, jak toto ekologické hospodářství funguje. Nechyběla 
ochutnávka sýrů a mléka přímo z výroby. Po cestě na farmu jsme 
měli možnost prohlédnout si betlém, který v Horní Lidči mají.

Musím říci, že jsem si tento tábor hodně užil a se mnou určitě 
i ostatní děti.  Štěpán Pelc

Víra se musí zalévat modlitbou
Tak zní název útlé publikace, kterou vydala u příležitosti 100. výročí narození Josefa Vlčka letos v červnu Matice cyrilometodějská 

v Olomouci. Její autorkou je Mgr. Jaroslava Krejčí, která shromáždila dostupný materiál o dlouholetém předsedovi Matice cyrilometoděj
ské a pak jej zpracovala do této knížky. Úvodní slovo napsal Mgr. Daniel Dehner, šéfredaktor časopisu Světlo.

Téměř padesátistránková publikace představuje muže, který za všech okolností, jež přineslo bouřlivé  
20. století, spoléhal na Boží vůli a ochranu Panny Marie. Snažil se, aby vše, co konal, sloužilo k oslavě Boha. 
Ať už to bylo založení Matice cyrilometodějské, vydávání náboženských knih, služba v Mariánském kněž
ském hnutí, šíření „Světla“ skrze časopis Světlo atd. Čtenář se také seznamuje s myšlenkami a vzpomínkami 
Josefa Vlčka, které pronesl v televizních a rozhlasových pořadech.

Na závěr krátká citace ze závěru knížky, jak na Josefa Vlčka vzpomíná slečna Zuzana, která ho poznala 
krátce před jeho smrtí v červenci 2015 ve Fakultní nemocnici v Olomouci, kde jako studentka medicíny byla 
na praxi: „Na panu Vlčkovi bylo něco, co mne přitahovalo, jakási čistota, nevinnost… Zajímavá na něm byla 
jeho vděčnost – za všechno děkoval… a to vůbec není samozřejmé. Když člověka něco bolí, trápí, lehce zatrpk-
ne, a setkala jsem se i se staršími pacienty, kteří naopak reagovali podrážděně. Fascinovala mě na něm jeho 
vděčnost a ochota spolupracovat. Není jednoduché polohovat pacienta, převlékat ho, vyměňovat povlečení. 
A pan Vlček nám stále pomáhal, jak jen mohl, kolik mohl, tolik se snažil otáčet se sám, přidržovat se zábradlí, 
a tím nám opravdu ulehčoval práci. Všichni jsme ho měli rádi. Život pana Vlčka nebyl procházkou růžovou 
zahradou, ale věřím tomu, že to všechno mělo svoji cenu, že věčnost s Ježíšem stojí za tu námahu.“ Brožurka je poděkováním Josefu 
Vlčkovi za to, jak i za cenu mnohých útrap a těžkostí neochvějně bránil svou víru a šířil Kristovo evangelium.

Knížka má 48 stran, vyšla v nákladu 1000 ks a její cena je 58 Kč.   Josef Pala
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Vstupy do škol – nabídka seminářů  
a žádost o spolupráci

V letošním školním roce budeme pokračovat ve školení na
šich dobrovolných spolupracovníků v  programech Vstupy do 
škol s náboženskými tématy. Na těchto seminářích přivítáme ne
jen stávající lektory, ale i nové zájemce především z řad učitelů, 
katechetů, kněží, ale i maminek nebo důchodců.

Pokud se najde několik zájemců, rádi za vámi přijedeme do 
farnosti či děkanátu.

Přehled seminářů

Úterý 8. září – Svatý Václav a jeho přínos pro náš národ (sál 
kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc / 15.30–18.00)
Bible  – základ naší kultury (sál kardinála Špidlíka, Velehrad, 
9.30–15.00; termín bude upřesněn)
Úterý 10. listopadu – Poselství křesťanských Vánoc a Vánoce 
v hudbě (sál kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc /15.30–18.00)
Úterý 26.  ledna  2021  – Ukázkové hodiny k  Hodnotovému 
vzdělávání (sál kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc /15.30–18.00)

Program pro žáky ZŠ – Svatý Jan Sarkander
Centrum pro školy připravilo u příležitosti 400. výročí úmrtí 

tohoto světce program pro žáky od 4. do 9 třídy. Program je re
alizován v kapli sv. Jana Sarkandera v Olomouci a trvá 50 minut. 
Skládá se z prohlídky kaple, výkladu a různých aktivit podle věku 
žáků. Program budeme realizovat v pracovních dnech od 1. září 
do 17. října.

Přihlášky a  další informace: Mgr.  Helena Polcrová, tel. 
587 405 255, e mail: polcrova.helena@ado.cz

Přehled církevních škol  
v olomoucké arcidiecézi

 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké
• Církevní mateřská škola Ovečka v OLOMOUCI
• Církevní mateřská škola v PŘEROVĚ
• Církevní mateřská škola Svatojánek v LITOVLI
• Mateřská škola sv. Josefa v KOJETÍNĚ
• Mateřská škola při Cyrilometodějském gymnáziu a  základní 

škole v PROSTĚJOVĚ
• Mateřská škola při Církevní základní škole ve ZLÍNĚ
• Církevní základní škola v KROMĚŘÍŽI
• Církevní základní škola ve VESELÍ NAD MORAVOU
• Církevní základní škola a mateřská škola ve ZLÍNĚ
• Katolická základní škola v UHERSKÉM BRODĚ
• Základní škola při Cyrilometodějském gymnáziu a  mateřské 

škole v PROSTĚJOVĚ
• Základní škola Salvátor ve VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
• Arcibiskupské gymnázium v KROMĚŘÍŽI
• Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola 

v PROSTĚJOVĚ
• Stojanovo gymnázium VELEHRAD
• Střední odborná škola svatého Jana Boska KROMĚŘÍŽ
• CARITAS – Vyšší odborná škola sociální OLOMOUC

 Školy jiných zřizovatelů
• Základní církevní škola svaté Voršily v OLOMOUCI
 (Česká provincie Římské unie Řádu sv. Voršily)
• Církevní gymnázium Německého řádu v OLOMOUCI
 (Řád bratří a sester Německého domu Panny Marie v Jeruzalémě)
 Církevní střední škola pedagogická a  sociální v  BOJKOVI

CÍCH
 (Česká kongregace sester dominikánek)

 Školská zařízení katolické církve
• Teologický konvikt OLOMOUC
• Církevní dětský domov Emanuel STARÁ VES

Ve školním roce 2020/2021 působí v  olomoucké arcidiecé-
zi celkem 20 církevních škol a dvě školská zařízení katolické 
církve.

Snímky archiv Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
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Olomoucká církevní heraldika
Centrum pro kulturu zve u příleži‑

tosti 100. výročí nedožitého narození 
významného českého heraldika Jiřího 
Loudy na výstavku a  přednášku s  ná‑
zvem Olomoucká církevní heraldika 
a Jiří Louda.

Výstavka je součástí prohlídkového 
okruhu arcibiskupské rezidence v  Olo
mouci. Přístupná je od 7. září do 31.  říj
na 2020 v otevírací době:
září: pondělí–sobota, státní svátky 10.00–
17.00
říjen: sobota, státní svátky 10.00–17.00
pondělí – pátek: po předchozí domluvě
Informace: www.arcibiskupskypalac.cz

O  Jiřím Loudovi a  církevní heraldi
ce přednáší autor výstavky PhDr.  Ka
rel Müller, ředitel Zemského archivu 
v Opavě, 30. září v 17 hod. v arcibiskup
ském paláci v  Olomouci (Wurmova 9). 
Vstup na přednášku je volný, rezervace 
místa na tel. 587 405 402 nebo e mailu: 
kucera.martin@ado.cz

S Jaroslavem Šebkem  
o přepadení klášterů

V letošním roce si připomínáme 70 let 
od akcí připravených Komunistickou 
stranou Československa a  tehdejší vlá
dou, jejichž hlavním cílem byla likvidace 
mužských a ženských klášterů na našem 
území. Do povědomí vešly pod krycími 
názvy Akce K a Akce Ř. V první fázi bylo 
zrušeno 219 mužských řeholních domů 
a  internováno 2376 řeholníků. O několik 
měsíců později postihl stejný osud řádové 
sestry, celkem bylo vystěhováno přibližně 
12 tisíc řeholnic.

Nevratné škody byly napáchány jed
nak v lidské rovině – osudech a životech 
jednotlivců, rodin; jednak v  oblasti du
chovní, charitativní a kulturně vzdělávací 
činnosti řeholníků a řeholnic. Zabaven byl 
movitý i nemovitý majetek, čímž z velké 
části započala jeho devastace.

Události, které byly státní mocí zosno
vány před 70 lety, přibližuje pořad, který 
si zájemci budou moci poslechnout v prů
běhu září na webu www.ado.cz

Scénář připravil a rozhovor s doc. Ja
roslavem Šebkem z  Historického ústavu 
Akademie věd ČR vedl vedoucí Centra 
pro kulturu olomouckého arcibiskupství 
Martin Kučera. Dobové dokumenty na
mluvila Martina Pavlíková.

Pozvánka  
na Dny evropského kulturního dědictví

Letošní dny Evropského kulturního dědictví proběhnou v Olomouci ve dnech 12. 
a  13.  září. Jejich součástí bude udílení Cen města Olomouce v  oblasti kultury, které 
se letos koná ve spolupráci s olomouckým arcibiskupstvím. Připomenuto bude 20. vý
ročí zapsání Čestného sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v Olomouci na 
seznam UNESCO, které připadá na letošní rok. Sloup byl na poděkování našich předků 
za utišení morové epidemie na Moravě slavnostně posvěcen 9. září 1754, a to za osobní 
přítomnosti císařských manželů Marie Terezie a Františka I. Štěpána Lotrinského, které 
zde hostil tehdejší kardinál Troyer. Součástí umělecké výzdoby tohoto monumentu je 
plejáda českých a  moravských světců (včetně Jana Sarkandera, od jehož mučednické 
smrti letos uplynulo 400 let).

KULTURNÍ INFORMACE



Webová prezentace  
arcibiskupského paláce  

v moderním hávu
Arcibiskupský palác Olomouc se od 

července prezentuje novou webovou pre
zentací, která je dostupná na původní ad
rese: www.arcibiskupskypalac.cz

Kromě praktických informací s  vaz
bou na prohlídkový okruh se zde zájemci 
dozví zajímavosti o  olomoucké arcibis
kupské rezidenci, historických událostech 
(předání vlády 1848, porada rakouského 
císaře a ruského cara před bitvou u Slav
kova, Olomoucké punktace) i  význam
ných osobnostech, které jsou s  palácem 
přímo či nepřímo spojeny (Marie Tere
zie, W. A. Mozart, kardinál Rudolf Jan 
Habsburský, L. van Beethoven, Ferdinand  
V. Dobrotivý, František Josef I., T. G. Ma
saryk, papežský legát a  arcibiskup paříž
ský kardinál Jean Verdier, E. Beneš, Václav 
Havel, sv. Jan Pavel II.).

V  aktualitách jsou zveřejňovány pro
bíhající kulturní, výstavní a  společenské 
akce. Web upozorňuje také na uzavření 
paláce ve dnech, kdy se v rezidenci konají 
společenské akce (Ceny v oblasti kultury 
města Olomouce, Ceny v  oblasti cestov
ního ruchu Olomouckého kraje, promo
ce, čestné doktoráty, přednášky, koncerty 
či konference). Novinkou je pak možnost 
přímého zakoupení vstupenky z  pohodlí 
domova nejen do olomoucké rezidence, 
ale i kroměřížského zámku, a to přes on
line rezervační systém. Na webu je také 
dostupný pestrý přehled edukačních pro
gramů pro školy. Průvodcovská služba 
v arcibiskupském paláci byla i v letošním 
roce finančně podpořena statutárním 
městem Olomouc.

Připravil Martin Kučera
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Olomoucká církevní heraldika a Jiří Louda
V  českých zemích se církevní heraldika, užívání znaků vyšší duchovní hierarchií, 

plně prosadila již ve 14. století. Tehdy se také konstituoval znak olomouckého biskup
ství, který ordináři kombinovali se svým rodovým erbem, neboť v naprosté většině po
cházeli ze šlechtických rodů. Řadu olomouckých arcibiskupů občanského původu zahá
jil až v roce 1892 Theodor Kohn. I on měl podle kanonického i heraldického práva nárok 
užívat znak, stejně jako jeho pomocní biskupové. Kohn si svůj osobní znak zvolil a ná
sledně mu byl vídeňským ministerstvem vnitra potvrzen. Ve stejné praxi pokračovali 
i jeho následovníci na arcibiskupském stolci, až na kardinála Lva Skrbenského z Hříště, 
který byl rodem šlechtic, a Antonína Cyrila Stojana, který osobní znak nepoužíval.

Po zániku monarchie už ale nebylo třeba ministerského svolení. Návrhy znaků byly 
často dílem renomovaných heraldických výtvarníků. U Kohna a jeho nástupce Františka 
S. Bauera to byli vídeňští heraldici Friedrich Junginger a Ernst Krahl, arcibiskup Josef 
Karel Matocha i biskup Stanislav Zela, instalovaní ještě před nástupem komunistického 
režimu, zvolili významného českého heraldika Břetislava Štorma.

Po desetiletí sedisvakance byl v roce 1973 vysvěcen na biskupa Josef Vrana, který 
se stal apoštolským administrátorem olomouckým. Zpracování návrhu jeho osobního 
znaku se ujal Jiří Louda (1920–2015). Kutnohorský rodák, účastník zahraničního odboje 
ve Velké Británii, perzekvovaný po roce 1948, zakotvil v olomoucké vědecké knihovně 
a postupně se vypracoval v patrně nejznámějšího českého heraldika. Tvorbou Vranova 
znaku zahájil Jiří Louda svou spolupráci s olomouckým arcibiskupstvím a stal se tak na 
další dvacetiletí jeho „dvorním“ heraldickým výtvarníkem. Spolu s dómským farářem 
Leopoldem Dýmalem připravil k 200. výročí povýšení olomouckého biskupství na ar
cibiskupství v roce 1977 publikaci Moravská církevní heraldika se znaky olomouckých 
biskupů a arcibiskupů. Při této příležitosti také vytvořil nové znaky pro kroměřížskou 
a mikulovskou kapitulu. O rok později, když došlo k úpravě hranic mezi olomouckou 
a  vratislavskou arcidiecézí, navrhl úpravu znaku arcibiskupství včleněním zemských 
znaků Moravy a Slezska.

Jiří Louda byl rovněž autorem znaků Františka Vaňáka jako nového apoštolského ad
ministrátora olomouckého a od jara 1990 olomouckého arcibiskupa. V roce 1992 upra
vil graficky znak současného arcibiskupa Jana Graubnera. Nově pojatým propojením 
osobní a úřední symboliky tak předznamenal ústup od tradičně čtvrceného arcidiecéz
ního znaku a návrat k dnes užívanému prostému štítu se šesti kužely. Mimo Olomouc se 
Jiří Louda uplatnil jako církevní heraldik v královéhradecké diecézi v roce 1990 návrhem 
znaku tamního ordináře Karla Otčenáška a ještě v roce 2004 namaloval znak litoměřic
kému biskupovi Pavlu Posádovi.

Jiří Louda vnesl do české církevní heraldiky, v níž několik desetiletí dominoval gra
ciézní styl Břetislava Štorma, zcela nový a velmi osobitý výtvarný projev, silně ovlivněný 
britskou heraldickou tvorbou. Jeho robustnější, ale současně do detailů propracované 
kresby si získaly, také kvůli doposud nebývalému šíření tiskem, značnou oblibu i v očích 
široké veřejnosti. Inspirující se staly rovněž pro mladší heraldické výtvarníky, angažující 
se dnes mimo jiné též na poli církevní heraldiky.

DOTEK TVÉHO TICHA
V  nakladatelství Refugium vychází kniha DOTEK 

TVÉHO TICHA. Jde o první antologii španělské mystické 
poezie u nás. Obsahuje duchovní básně 30 autorů ze šesti 
století: sv. Terezie Veliké, sv.  Jana od Kříže, Lope de Vegy 
a  mnoha dalších. Když jsem tuto poezii překládal, prožil 
jsem nad verši mnoho silných duchovních zážitků, o které 
bych se chtěl rozdělit především s kněžími, jáhny, řeholníky, 
bohoslovci, ale i s věřícími v našich farnostech, kteří touží 
po hlubším duchovním životě. Vázaná kniha má 104 stran, 
cena přes internet je 127 Kč. – Věřím, že kniha bude příno
sem i pro farní knihovny a také vhodným dárkem pro obě
tavé a zbožné lidi ve farnostech.        Mons. Josef Hrdlička
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Uzavřeno k 19. 8. 2020
Změna programu vyhrazena

1. 9. úterý
 9.00 hod. • Bojkovice – mše svatá na zahájení školního 

roku • biskup Josef Nuzík
 9.30 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá na zaháje

ní školního roku pro Arcibiskupské gymnázium a Církev
ní základní školu • biskup Antonín Basler

5. 9. sobota
 9.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a křest • biskup 

Antonín Basler
 11.00 hod. • Bludov – poutní mše svatá k sv. Rozálii •  

biskup Antonín Basler
6. 9. neděle
 9.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť Matice svatohostýnské • 

biskup Josef Nuzík
 10.00 hod • Čechovice – Velký Týnec • poutní mše svatá • 

biskup Josef Hrdlička
 10.30 hod. • Topoľčiany – poutní mše svatá • arcibiskup Jan 

Graubner
8. 9. úterý
 9.15 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá pro děkanátní cen

tra pro rodinu • arcibiskup Jan Graubner
 18.00 hod. • Vranov u Brna – mše svatá k  780. výročí  

zázračného uzdravení • arcibiskup Jan Graubner
11. 9. pátek
 10.30 hod. • Olomouc – Teologický konvikt – mše svatá a 

Veni Sancte na zahájení školního roku • arcibiskup Jan 
Graubner

12. 9. sobota
 9.00 hod. • Olomouc – dóm – arcidiecézní pouť k sv. Janu 

Sarkanderovi spojená s poutí za nová kněžská a řeholní 
povolání děkanátu Uherský Brod • kardinál Dominik 
Duka a arcibiskup Jan Graubner

13. 9. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a poděkování za 

úrodu • arcibiskup Jan Graubner
 10.00 hod. • Dolní Němčí – biřmování • biskup Josef Nuzík
 10.00 hod. • Dubany – patrocinium a žehnání opravených 

varhan • biskup Josef Hrdlička
14. 9. pondělí
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá za zemřelého  

arcibiskupa Františka Vaňáka • biskup Antonín Basler
16. 9. středa
 10.00 hod. • Nový Hrozenkov – mše svatá a žehnání domu 

pro zázemí terénních služeb • arcibiskup Jan Graubner

17. 9. čtvrtek
 18 hod. • Zdounky – poutní mše svatá k sv. Janu Sarkande

rovi • biskup Antonín Basler
19. 9. sobota
 10.00 hod. • Valašské Meziříčí – biřmování • biskup Anto

nín Basler
 11.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá pro romskou pouť 

• arcibiskup Jan Graubner
20. 9. neděle
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť Charit • arcibiskup Jan 

Graubner
 10.30 hod. • Hluk – biřmování • biskup Antonín Basler
 11.00 hod. • Dobromilice – biřmování • biskup Josef Nuzík
21. 9. pondělí
 9.00 hod. • Olomouc – akademická farnost – mše svatá na 

zahájení akademického roku na Cyrilometodějské teolo
gické fakultě • arcibiskup Jan Graubner

23. 9. středa
 10.00 hod. • Újezd u Valašských Klobouk – mše svatá  

k 25. výročí zřízení kaple sv. Václava a zřízení Domova dů
chodců v Loučce • arcibiskup Jan Graubner

24. 9. čtvrtek
 17.00 hod. • Slavičín – mše svatá k  20. výročí založení  

Charity Slavičín • biskup Antonín Basler
25. 9. pátek
 19.00 hod. • Velehrad – mše svatá pro Studentský Velehrad 

• biskup Josef Nuzík
25. 9. pátek až 27. 9. neděle
 Praha – Plenární zasedání CCEE • arcibiskup Jan Graubner
27. 9. neděle
 9.30 hod. • Vranov u Brna – poutní mše svatá a následná be

seda s věřícími v Duchovním centru • biskup Josef Nuzík
 10.00 hod. • Písek u Jablunkova – mše svatá k  25. výročí 

posvěcení filiálního kostela Božího Milosrdenství • biskup 
Josef Hrdlička

 10.00 hod. • Horní Lhota – mše svatá k 600. výročí obce • 
biskup Antonín Basler

28. 9. pondělí
 10.00 hod. • Stará Boleslav – národní pouť ke sv. Václavu • 

arcibiskup Jan Graubner
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost sv. Václava a pouť 

Arcibiskupského kněžského semináře • biskup Antonín 
Basler

29. 9. úterý
 18.00 hod. • Velehrad – mše svatá k 97. výročí úmrtí arcibis

kupa Antonína Cyrila Stojana • biskup Antonín Basler


