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Drazí přátelé,
prožíváme dobu plnou zvratů, strachů a otázek. Některé ovládla pandemie 

strachu, jiným chybí naděje, protože ztratili své jistoty. Mnozí jsou překvapeni, 
chybí jim orientace. Zdá se mi, že je to zvláštní příležitost právě pro nás, kteří 
máme ukazovat směr nejen kázáním. Jako lidé, kteří se zrodili pro věčnost už 
ve křtu, bychom měli být svědky naděje a jako formovaní evangeliem bychom 
měli ukazovat zodpovědnost i lásku. Být těmi, kdo spojují a dovedou se vystří‑
hat extrémním postojům úzkostlivosti či lhostejnosti nebo furiantství.

S  koronavirem ohrožujícím zdraví je to podobné jako s  mravně naruše‑
ným prostředím, které nás obklopuje už dlouho. Říkat, že virus neexistuje, že 
se ho nebojíme, či jen opovážlivě spoléhat na Boží ochranu, by bylo podob‑
ně nemoudré, jako prohlašovat, že jsme imunní vůči jakémukoliv pokušení 
a  nemravnosti. Zabarikádovat se, zastavit činnost a  izolovat se od světa jen 
z úzkostlivosti, by bylo stejně nezdravé jako utíkat z mezilidských vztahů či ze 
světa médií. Moudrý a zdravý křesťan žije v dnešním světě s vnitřní svobodou 
a radostí, užívá média a rozvíjí vztahy, ale nechá se při tom vést Božím hlasem, 
dovede rozpoznat nebezpečí a nevstupovat do jistých oblastí. Dodržuje vnitř‑
ní kázeň, která svobodu neomezuje, ale chrání, aniž by zmenšovala radost či 
štěstí.

Dodržovat hygienická pravidla, daná světskými úřady jako například no‑
šení roušek (každý, kdo předčítá, si na tu chvíli roušku sundá), je naprosto 
správné, i když je patřičné autority někdy mění, aniž bychom tomu rozuměli. 
Poslušnost svědomí a Božím přikázáním se taky nepodřizuje našemu chápání. 
Dospělí se často musí omezit z lásky k dětem či nemocným v rodině. Láska se 
neptá, jestli má právo, ale jestli dovede hledat dobro druhého i za cenu vlastní 
oběti. Láska je při tom vynalézavá.

Vezměme současnou situaci jako příležitost ukázat, k čemu nás vede ži‑
vot podle evangelia. Dávejme dobrý příklad svobody, která dovede milovat i za 
cenu oběti a nést zodpovědnost, ale zároveň ukazujme lásku vynalézavou, kte‑
rá dovede za všech okolností najít cesty k naplnění našeho poslání hlasatelů 
radostné zvěsti i horlivých služebníků spásy. S  tímto postojem řešme výuku 
náboženství, budování společenství i službu zpovědníků a duchovních pastýřů. 
Buďme pokorní a poslušní, ale nedejme se zastavit.                   arcibiskup Jan

Slovo pastýře pro dnešní dobu

Snímek Jaro Tupý / Člověk a Víra

Snímek Dominik Novák / Člověk a Víra

Hygienická opatření
Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 18. září 2020 od 18 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje di‑

vadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné 
akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak 
soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob, koná ‑li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná ‑li se 
akce převážně ve vnitřních prostorech staveb.

Z dalšího vyplývá, že:
• mohou být shromáždění, včetně náboženských do 1000 osob venku, do 

500 osob uvnitř (s určitými výjimkami)
• uvnitř je limitována akce počtem míst k sezení, protože může být max. 

10 osob na akci, kteří místo k sezení nemají
• za dodržení nařízení zodpovídá organizátor, tedy duchovní správce

Proto doporučuji:
• všude, kde může na bohoslužbu přijít více účastníků, než je míst k se‑

zení, zajistit zvukový přenos bohoslužby do prostoru před kostel a za‑
mezit vstupu těm, kteří by byli přes stanovený počet (svaté přijímaní 
podávat i ve dveřích kostela)

• vrátit se k  vynechávání pozdravení pokoje a  neužívání svěcené vody 
v kropenkách

• dodržovat nařízení o používání roušek (ten, kdo předčítá nebo předzpě‑
vuje, si ji na tu chvíli sundá; ten, kdo podává svaté přijímání, má roušku)

• dbát na častou hygienu a větrání užívaných prostor, nabízet příchozím dezinfekci (celebrant ji použije před příchodem k oltáři či po 
lavabo)    arcibiskup Jan



1. říjen – Mezinárodní den seniorů – slaví se od roku 1991, z rozhodnutí OSN

1. 10. 1920 se narodil Zdeněk Rotrekl, český básník a esejista (100 let)

4. 10. 1720 se narodil Matěj  František  Chorinský, první brněnský biskup v letech 

1777 až 1786 (300 let)

18. říjen – Misijní neděle

23. 10. 1920 se narodil P. Jan Pavlík, katolický kněz, český jezuitský provinciál v letech 

1971 až 1991 (100 let)   (jpa)
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Vážení a milí bratři a sestry, srdečně vás zdravím.
V neděli 18. října budeme slavit Světový den misií, u nás známý pod názvem Misijní 

neděle. Od roku 1926, kdy ho ustanovil papež Pius XI., se věřící ve všech katolických far‑
nostech světa během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového 
fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech 
kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry.

Ze získaných prostředků se zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším ve 
více než tisícovce diecézí světa. Dovolte mi, abych vám upřímně poděkoval za modlitby 
a veškerou podporu papežských misií v  loňském roce. Díky vaší štědrosti jsme mohli 
pomoci chudým lidem v  sedmi zemích tří kontinentů částkou více než 15,5 milionů 
korun. Pomáháme tak v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance, Peru a Paraguay 
s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů 
a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací 
a diecézních organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František ve svém poselství k této neděli vyjadřuje svou vděčnost za naše na‑
sazení, se kterým v říjnu loňského roku celá církev prožívala Mimořádný misijní mě‑
síc. V mnoha společenstvích si věřící hlouběji uvědomili, že každý pokřtěný je zároveň 
poslaný nést evangelium druhým zvláště svědectvím svého života. I  v  letošním roce, 
v němž nám pandemie Covid‑19 přinesla mnoho omezení, utrpení a postavila před nás 
nové výzvy, pokračuje misionářské působení celé církve v  duchu slov, které najdeme 
u proroka Izaiáše: „Zde jsem, mne pošli!“

Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše modlitba i  materiální pomoc jsou 
příležitostí k aktivní účasti na Ježíšově poslání v jeho církvi. Jak mnoho kdo dal, se podle 
sv. Ambrože nepočítá podle toho, kolik vydal, ale podle toho, kolik mu zbylo. Když po‑
máháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům (4,19): 
„Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete 
potřebovat.“

Ať vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, hvězda evangelizace.
Ze srdce vám i vašim blízkým žehná

 jáhen Leoš Halbrštát
národní ředitel 

Papežských misijních děl 
v České republice

Dopis národního ředitele  
Papežských misijních děl  

k Misijní neděli 18. října 2020

MISIJNÍ NEDĚLE
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AKTUALITY
K oslavě sarkandrovského jubilea byla vydána  

pamětní medaile
V  rámci oslav letošního trojnásobného výročí mučedníka a  jednoho z  patronů 
olomoucké arcidiecéze sv. Jana Sarkandera vznikla také pamětní medaile s mo-
tivem ze Sarkanderovy kaple v Olomouci. Slavnostní ražbu jejího prvního exem-
pláře vykonal 20. srpna 2020 ve vsetínské pobočce Pražské mincovny arcibiskup 
Jan Graubner.

Ražena byla stříbrná medaile z limitované a číslované edice v počtu pouhých sto ne‑
prodejných kusů. Ty budou sloužit k reprezentativním účelům arcibiskupství, například 
jako dary pro významné návštěvy. „Pro veřejnost pak bude určena medaile menšího 
provedení z obecného kovu. Jako poděkování ji mohou získat ti, kdo přispějí na opravu 
Sarkanderovy kaple v Olomouci,“ říká arcibiskup Graubner.

Ražba sarkandrovské me‑
daile navazuje na historickou 
tradici mincovnictví olomouc‑ 
kých biskupů, jejíž základy 
položil roku 1608 v Kroměříži 
kardinál František z Dietrich‑ 
štejna na základě privilegia 
uděleného císařem Rudol‑
fem II. s odkazy na starobylá 
středověká privilegia. Největší 
věhlas však kroměřížské min‑
ce získaly za biskupa Karla II. 
z  Lichtensteinu ‑Castelcorna, 
který také nechal v roce 1665 
postavit budovu biskupské 
mincovny. Mince se zde razily dalších sto let a tato tradice se také stala základem pozo‑
ruhodné numismatické sbírky uchovávané v Arcibiskupském zámku, sbírky obsahující 
i další vzácné evropské ražby od patnáctého do dvacátého století.

Věřící zejména v  olomoucké arcidiecézi si le‑
tos připomínají hned tři výročí spojená s mučed‑
níkem sv.  Janem Sarkanderem: 17.  března uply‑
nulo 400  let od jeho mučednické smrti, 6. května 
160 let od slavnostního vyhlášení jeho blahořečení 
a 21. května pak 25 let od svatořečení.

Životní osudy tohoto kněze, mučedníka a jed‑
noho z patronů arcidiecéze, shrnuje pomocný bis‑
kup Antonín Basler: „Narodil se roku 1576 v pol‑
ském Skočově. V roce 1609 byl v Brně vysvěcen na 
kněze a postupně prošel několik farností: Opavu, 
Charváty u  Olomouce, Uničov, Zdounky, Bosko‑
vice a nakonec Holešov. Je to doba třicetileté vál‑
ky a  sporů mezi katolíky a  protestanty. Svatý Jan 
po návratu z pouti k Panně Marii Čenstochovské 
upadl do podezření, které se neprokázalo  – totiž 
že to byl on, kdo na Moravu pozval polská vojska 
pustošící především panství evangelických šlech‑
ticů, nebo že o tom alespoň věděl, neboť byl zpo‑
vědníkem moravského zemského hejtmana Lob‑
kovice. Právě Holešov byl Janovou zásluhou před 
vydrancováním zachráněn. Ačkoli se mu podařilo 
včas uprchnout a skrývat se, byl nakonec zajat a na 
následky trojího mučení pak v Olomouci zemřel,“ 
říká biskup Basler a dodává: „Svatý Jan Sarkander 

zůstane pro všechny generace vynikajícím svědkem síly víry, pravdy a věrnosti, mučed‑
níkem zpovědního tajemství a pro naše země také vzácným přímluvcem.“

Novou medaili (s přispěním na opravu kaple sv. Jana Sarkandera v Olomouci) 
je možné získat na každé faře olomoucké arcidiecéze a nebo také při děkanátních 
poutích a přímo v kapli sv. Jana.   Jiří Gračka

Pamětní den na Velehradě
V  sobotu 3.  října budou na Velehradě 
připomenuty tři výroční události letoš-
ního roku – 70 let od Akce K – Klášte-
ry, 30 let od návštěvy sv. Jana Pavla II. 
a 10 let od úmrtí kardinála Tomáše Špi-
dlíka.

V  poutním areálu bude zároveň po‑
žehnána pamětní deska k  připomínce li‑
kvidace zdejší řeholní komunity v  rámci 
zmíněné Akce K, k níž došlo 13. 4. 1950. 
Součástí pamětního víkendu bude též mše 
svatá a dvě hudební akce.

Setkání v poutním areálu na Velehra‑
dě bude zahájeno ve 14 hod. mší svatou, 
kterou ve velehradské bazilice bude cele‑
brovat papežský nuncius Charles Daniel 
Balvo. Následovat bude modlitba u sarko‑
fágu kardinála Tomáše Špidlíka. Po pro‑
mluvě historika docenta Jaroslava Šebka 
se účastníci odeberou na Stojanovo ná‑
dvoří, kde bude požehnána pamětní deska 
Akce K  vytvořená velehradským socha‑
řem Otmarem Olivou.

Umělecké dílo připomíná snahu ko‑
munistické vlády o  omezení činnosti 
církví v tehdejším Československu. Cílem 
diktaturní moci bylo zbavit řeholníky své‑
právnosti, označit je za nepřátele socialis‑
mu, tedy státu, a zničit nejviditelnější pro‑
jevy komunitního křesťanství, jimiž byly 
kláštery. Na Velehradě tato akce postihla 
vzdělávací a  duchovní činnost početné 
komunity řeholního společenství Tova‑
ryšstva Ježíšova. Akce K  byla příčinou 
uzavření zdejšího jezuitského gymnázia. 
Ostatně někteří stále žijící pamětníci této 
události patří mezi iniciátory instalace 
esteticky originální desky. Ta mohla být 
vytvořena díky veřejné finanční sbírce. 
Na umělecký artefakt přispěli jednotliv‑
ci, instituce i  místní a  regionální samo‑
správy. Pamětní deska je zavěšena na zdi 
dnešního internátu církevního gymnázia 
na Stojanově nádvoří naproti velehradské 
bazilice.

Kulturním doplňkem pamětního dne 
bude od 16.30 hod. koncert souboru Mu‑
sica Animata, který proběhne ve vele‑
hradské bazilice. Slavnostní víkend završí 
v neděli 4. října kytarový koncert virtuosa 
Štěpána Raka „Domov můj“, který se od 
17 hod. uskuteční v  barokním Zimním 
sálu v budově Stojanova gymnázia.

Bližší informace:
P.  Josef Čunek, tel. 739 057 233, e ‑mail: 
velehrad@jesuit.cz, www.farnostvelehrad.
cz; PhDr.  Petr Slinták, tel. 733 741 654, 
e ‑mail: koordinator@velehradinfo.cz

 Petr Slinták
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Snímky Pavel Langer / Člověk a Víra



5ZPRAVODAJSTVÍ

Snímk Ivo Buráň

Konference o evangelizaci
Srdečně zveme na IV. konferenci o evangelizaci, která se uskuteční 13. a 14. lis-
topadu v kulturním centru Beseda v Otrokovicích.

I  na letošní konferenci o  evangelizaci dáváme velký prostor paralelním worksho‑
pům. Účastníci si budou moci vybrat to, co je více zajímá, odpovídá jejich potřebám, 
nebo co může obohatit jejich službu.

Pozvání přijali osobnosti věnující se evangelizaci od nás i  ze zahraničí. Hlavním 
přednášejícím bude P. René Luc z Francie. Spolupracoval s P. Danielem ‑Angem a jeho 
evangelizační školou Jeunesse ‑Lumière. V současné době žije v městě Montpellier, kde 
spoluzaložil a vede misijní školu pro mladé CapMissio, věnuje se evangelizační činnosti 
ve Francii i v zahraničí.

Konference chce být povzbuzením a inspirací na cestě evangelizace a také místem, 
kde se budeme za probuzení víry v naší zemi modlit.

Více informací o programu a přihlášku naleznete na webu: www.evangelizace.eu
Pokud bychom kvůli Covid‑19 nemohli uspořádat konferenci prezenčně, uskuteční 

se on‑ line.   P. Vojtěch Koukal

OSN připomíná Mezinárodní den obětí náboženského násilí – 
Červená středa

Den 22. srpen byl ustanoven mezinárodním dnem vzpomínky na oběti násilných 
činů motivovaných nenávistí vůči náboženství a víře. V květnu roku 2019 o tom 
rozhodlo generální shromáždění OSN.

Na pronásledování kvůli víře také upozorňuje mezinárodní křesťanská iniciativa 
Červená středa (Red Vednesday), která se v České republice uskuteční ve středu 25. lis‑
topadu 2020. Společně ji organizují Česká biskupská konference, Ekumenická rada círk‑
ví a Federace židovských obcí. Akce se v tentýž den koná v několika zemích světa.

Všichni jsou zváni, aby se zapojili ve své farnosti či obci např. nasvícením budovy, 
sloupu, sochy na červeno, uspořádáním bohoslužby, přednášky nebo jiné připomínky 
s červenými svíčkami.

Více informací o akci a o tom, jak se zapojit: www.facebook.com/cervenastreda
 (aco)

Nový stánek na Svatém Hostýně
Nově vybudované celoročně otevřené zázemí pro poutníky a turisty vzniklo pod 
bazilikou na Svatém Hostýně. Vybudovala je Matice svatohostýnská. Nová pří-
stavba k poutnímu domu č. 1 jim slouží od konce srpna.

Zděný krytý prostor 
stánku je vybaven několika 
stoly a  barovým pultem, 
kde nabízí čaj, kávu či po‑
lévku. Občerstvení je ote‑
vřeno celoročně, v  sezonu 
až do 20 hod., mimo sezo‑
nu pak do 16 hod. Součástí 
přístavby je také otevřená 
zastřešená terasa s  výhle‑
dem do krajiny, kde si v pří‑
padě špatného počasí a za‑
vřených restaurací mohou 
návštěvníci sníst vlastní 
svačinu.               Josef Pala

Uherskohradiští františkáni budou mít novokněze
Jáhen z Jarošova u Uherského Hradiště Tomáš Gregůrek přijme v sobotu 3. říj-
na 2020 v 11 hod. v hlavním řádovém kostele sv. Františka u Karlova mostu v Pra-
ze kněžské svěcení z rukou olomouckého pomocného biskupa Josefa Nuzíka.

Primiční mši pak bude sloužit v sobotu 10. října v 10 hod. v kostele sv. Františka Xa‑
verského v Uherském Hradišti a o den později v neděli 11. října v 10.30 hod. bude sloužit 
druhou primiční mši svatou v kostele Panny Marie Růžencové v Jarošově.  (jpa)

V Kašavě mají novou kapličku
Novou malou kapličku připomínající 
jedno zastavení Jurkovičovy křížové 
cesty na Svatém Hostýně požehnal 
v Kašavě na Zlínsku v sobotu 22. srp-
na  2020 olomoucký pomocný biskup 
Antonín Basler.

Kaplička je zasvěcena Panně Marii 
Královně. Po bohoslužbě „Na Vinohrád‑
ku“ obdrželi přítomní malé pohoštění 
s  nabídkou „kapličkového vína“. Celou 
stavbu financovala společně místní far‑
nost a obec s přispěním veřejné sbírky ko‑
nané v loňském roce.  Pavel Skála

Učebnice varhanní  
improvizace

Autor, který má velké zkušenosti jako 
varhaník i pedagog a  také jako skladatel, 
zahrnul do svého díla znalosti a  metodu 
varhanní improvizace směřující k  litur‑
gické praxi. Vychází ze situace, že podob‑
ná didaktická práce v tomto směru dosud 
v  České republice nebyla zpracována. 
Cílem učebnice Bohumíra Kratochvíla je 
získání schopnosti improvizovat během 
církevních obřadů. Proto se v  metodic‑
kém kontextu opírá o formy používané při 
liturgii, jakými jsou chorálová předehra, 
preludium, postludium, imitační formy 
a další, založené především na tradičních 
prvcích varhanních kompozic. Podklady, 
jichž by měl student využívat, jsou zvláště 
chrámové písně. Autor přivádí žáka k ta‑
jemství melodiky, harmonie, kontrapunk‑
tu a  také hudebních forem. Pro metodo‑
logický postup autor uvádí dva základní 
pilíře celé nauky improvizace: vlastní 
harmonizaci písně a tvoření improvizova‑
ných hudebních forem, postavených prá‑
vě na písňovém podkladu.

Učebnice varhanní improvizace Bo‑
humíra Kratochvíla je potřebná a důležitá 
ve varhanní praxi a  v  didaktice varhanní 
improvizace. Účelem této učebnice je po‑
dle autora pomoc v realizaci lekcí pod do‑
hledem zkušeného pedagoga. Dává žákovi 
materiál, na kterém bude pracovat samo‑
statně, čerpá ze zavedených postupů, me‑
todických poznámek a  množství cvičení, 
která se v učebnici nacházejí.

 Jan Kupka
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Sbírání použitých poštovních 
známek

Za všechny, kdo sbírají, odlepují a ode-
sílají známky k  dalšímu použití pro 
filatelisty, aby výtěžek pomohl misi-
ím, bude sloužena mše svatá ve Va-
lašském Meziříčí ve čtvrtek 22.  října 
v 6.30 hod. v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie.

Známky můžete i  nadále posílat na 
adresu: Římskokatolická farnost Valašské 
Meziříčí, Křížkovského 8/60, 757 01 Va‑
lašské Meziříčí.  Ludmila Vránová

Zemřel P. Ignác Petr Bürgl, OP
Ve věku 54 let zemřel 1. září 2020 do-
minikánský kněz P. Ignác Petr Bürgl.

N a r o d i l  s e 
15.  6.  1966 v  Olo‑
mouci, na kněze byl 
vysvěcen 20. 6. 1998 
v Olomouci. Působil 
v  Olomouci, Uher‑
ském Brodě a v Jab‑
lonném v  Podještě‑
dí.

Věřící se s  ním 
rozloučili při mši svaté 5. září 2020 v kos‑
tele Panny Marie Pomocnice křesťanů 
v  Olomouci‑Hodolanech. Poté byl po‑
hřben do řádové hrobky na Ústředním 
hřbitově v Olomouci‑Neředíně.  (jpa)

Zemřel P. Pavel Jagoš
Ve věku 56  let zemřel 13.  září  2020 
kněz olomoucké arcidiecéze P.  Pavel 
Jagoš.

Narodil se 
1.  února  1964 
v  Karviné, pře‑
vážnou část dět‑
ství a mládí však 
prožil na Morav‑
ském Horňácku. 
Jako bohoslovec 
se  zapoj i l  do 
hnutí Antiochia, 
což významným způsobem ovlivnilo jeho 
pozdější volnočasové aktivity. Na kněze 
byl vysvěcen 17. června 1995 v Olomouci. 
Působil jako kaplan (1995–2000) v Újezdě 
u  Valašských Klobouk, Holešově, Svita‑
vách a Slavičíně; potom jako administrá‑
tor v  Rychnově na Moravě (2000–2017), 
Jalubí (2017–2020) a jako kaplan v Újezdě 
u Valašských Klobouk (2020).

Rozloučení s  ním se uskutečnilo při 
mši svaté 22. září ve farním kostele v Li‑
pově a poté bylo jeho tělo uloženo do ro‑
dinného hrobu na místním hřbitově.

 (ado)

Prodloužení možnosti získat plnomocné odpustky pro duše 
v očistci už před 1. listopadem

Apoštolská penitenciárie dne 11. 1. 2020 (Prot. N. 4/20/I) prodloužila na žádost 
ČBK své dovolení z 8. 8. 2012 (Prot. n. 79/12/I), na jehož základě věřící v České 
republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před 
Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.

Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 
1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu.

Toto dovolení se uděluje na následujících sedm let, tedy do roku 2026.
Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující:
• daný den přijmout eucharistii
• navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
• pomodlit se na úmysl Svatého otce
• v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď

 Mons. Jan Graubner
předseda České biskupské konference

Ocenění práce hranického sochaře
Medaili sv.  Jana Sarkandera a  děkovný list z  rukou kardinála Dominika Duky 
a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera převzal v sobotu 12. září v katedrále 
sv. Václava v Olomouci akademický sochař a hranický rodák Marek Ludmila.

Cenu převzal jako uznání 
a vděčnosti za aktivní a nezišt‑
nou práci pro církev, zvláště 
pak za obětavou službu při 
rekonstrukci a  obnově církev‑
ních památek ve farnosti a dě‑
kanátu.

„Cenu beru jako svou bi‑
lanci. V podstatě ji chápu jako 
odměnu za více než třicetileté 
úsilí zaměřené na rekonstrukci 
a obnovu památek,“ řekl sochař.

Kromě církevních pamá‑
tek se zasloužil o restaurování, 
rekonstrukci a  obnovu řady 
památek pro Hranice a  okolní 
obce.                      Pavel Skála

Nová kniha „Svatý Jan Sarkander a Olomouc“
Ve středu 9.  září  2020 se v  kapli sv.  Jana Sarkandera v  Olomouci uskutečnilo 
za přítomnosti představitelů města i arcibiskupství slavnostní uvedení publikace 
autorky Jany Krejčové s názvem „Svatý Jan Sarkander a Olomouc“ a podtitulem 
„Rozšíření projevu zbožnosti a úcty.“

Jde o další příspěvek k jubilejnímu roku, během něhož 
si připomínáme čtyřsté výročí mučednické smrti tohoto 
kněze olomoucké diecéze. Jak už název napovídá, kniha se 
zabývá nejrůznějšími projevy úcty ke sv. Janu Sarkanderovi 
(v největší míře uměleckými), které se váží přímo k městu 
Olomouc. Látka je rozdělená do dvou bloků podle lokaliza‑
ce sarkandrovských památek – Olomouc jako taková a ve‑
dle ní pak její předměstí (resp. jeho jednotlivé části, dříve 
samostatné obce). Výčet zahrnuje desítky kostelů, kaplí, 
domů, lokalit a institucí, v nichž se sarkandrovské památky 
nalézaly anebo doposud nalézají. Knížka, ač útlého vzhle‑
du, je prokládána také řadou vyobrazení uměleckých děl, 
a potěší jistě všechny znalce olomouckého prostředí i další 
zájemce o tuto tématiku. Z důvodu nízkého nákladu bude 
k dispozici především ve větších knihovnách a také v některých olomouckých institu‑
cích, včetně Arcibiskupství olomouckého, kde je k dispozici v místní knihovně.

  
 Vít Němec 

Snímky Dominik Novák / Člověk a Víra
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Manželé Božena a Antonín Krhovští, Dolní Němčí
Manželé Eva a Vladimír Obdržálkovi, Buchlovice
Manželé Zdeňka a Jiří Dokoupilovi, Ruda nad Moravou
František Tříska, Zlechov
František Pospíšil, Ruda nad Moravou
Josef Šlahař, Bánov
Josef Zvonek, Vsetín
Alois Vašků, Vsetín
František Kučera, Vsetín
Jindřich Číž, Vsetín
Anna Haltmarová, Štíty
Jana Schönová, Štíty
Pavol Bajciar, Bojkovice
Jiří Kostka, Bojkovice
Mgr. Marek Ludmila, Špičky
Jan Galuška, Uherský Ostroh
Božena Jadrníčková, Fryšták
Ladislav Ošlejšek, Suchdol u Prostějova
Ladislav Šustr, Suchdol u Prostějova
Pavel Koutný, Suchdol u Prostějova
Josef Havelka, Suchdol u Prostějova
Marta Greplová, Suchdol u Prostějova

Stalo se již tradicí, že při arcidiecézní pouti k sv. Janu 
Sarkanderovi předává olomoucký arcibiskup Mons. 
Jan Graubner „Děkovné uznání“ a medaili sv. Jana 
Sarkandera zasloužilým farníkům z  olomoucké ar-
cidiecéze, kteří byli na toto vyznamenání navrženi 
duchovními správci farností za aktivní a  nezištnou 
pomoc ve svých farnostech.
Při letošní pouti, která se kvůli jarní koronaviro-
vé pandemii odsunula na podzim, ocenil moravský 
metropolita práci 47 zasloužilých farníků z naší ar-
cidiecéze, kterým osobně poděkoval 12.  září  2020 
v  katedrále sv.  Václava v  Olomouci za přítomnosti 
pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky.

Snímky Dominik Novák / Člověk a Víra

Josef Kovařík, Uherský Brod – Újezdec
Anna Vránová, Němčice nad Hanou
Dana Marťáková, Němčice nad Hanou
Ivana Hudcová, Němčice nad Hanou
Anna Málková, Němčice nad Hanou
Anna Raclavská, Hruška
Marie Marecká, Hruška
Josef Filák, Hruška
Božena Skřebská, Velká Bystřice
Marie Jedličková, Velká Bystřice
Anna Krejčí, Velká Bystřice
Květoslava Mikéciová, Velká Bystřice
Bronislava Wallová, Velká Bystřice
Pavla Chudíková, Velká Bystřice
Marie Prokopová, Velká Bystřice
Marie Vyjídáková, Velká Bystřice
Ing. Mgr. Jitka Zahálková, Sarkander, pobočka Konice
Ing. Ludmila Solovská, Sarkander, pobočka Litovel
Anna Šuchtová, Horka nad Moravou
Stanislav Beza, Horka nad Moravou
Dagmar Hubičková, Olomouc‑Hejčín
Jana Werdichová, Olomouc‑Hejčín
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Snímek Leoš Hrdlička

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Pojďte s námi zalesnit Hostýnské vrchy
Chcete být u  založení nového lesa? Rádi byste přiložili ruku 
k dílu a zanechali něco pro budoucí generace? Pak s námi pojďte 
zalesnit Hostýnské vrchy – v sobotu 10. října od 9 do 14 hod. 
v  Rajnochovicích, na kalamitní holině v  místní části „U  Cha‑
loupky“ (asi 1,5 km od autobusové zastávky „Rajnochovice, Ro‑
sošná“.
Co nás čeká?
Úkolem bude vysadit mladé sazenice stromků podle pokynů 
našich lesnických kolegů, kteří popíší princip správné výsadby 
a vysvětlí, proč je důležité nevysazovat stromky tam, kde nepat‑
ří. Každý si může vysadit libovolný počet stromků různých dru‑
hů dle svého výběru. Pro děti máme připraveny malé odměny. 
Sadit budeme především duby a buky.

Co si vzít s sebou?
Výsadba bude probíhat na pasece, proto si prosím s sebou vez‑
měte pohodlné oblečení, pevnou obuv, případně pracovní ruka‑
vice. Nářadí bude zajištěno. V případě velkého počtu účastníků 
však nejsme schopni zajistit neomezený počet nářadí. Pokud 
máte k dispozici pevnou motyku, vezměte prosím s sebou.
Kde zaparkovat?
Parkovat budete moci na označeném místě v  blízkosti akce. 
K parkovacímu místu vás přivedou ukazatele a parkování bude 
organizované.
Informace pro skupiny
Registrované skupiny budou mít vyhrazenu vlastní plochu k vý‑
sadbě, kterou si budou moci označit vlastním štítkem. Platí 
pouze pro registrované skupiny o více než 10 lidech, je třeba se 
registrovat do 5. října na email: alsol@alsol.cz
Doprovodný program
Partnerem akce je společnost RIDEX, která připravuje dopro‑
vodný program pro děti i dospělé: ukázka feromonového lapače 
a povídání o kůrovci, hry a kvízy pro děti, prezentace o ochraně 
lesa.
Více informací: www.alsol.cz
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Arménie – země apoštola Bartoloměje
Beseda o lidech, kultuře a duchovnosti svébytné kavkazské země 
se uskuteční ve středu 14. října v 17 hod. na Velehradě v Domě 
sv. Cyrila a Metoděje.

Výstava o kardinálu Tomáškovi
Až do 20. října potrvá na Svatém Hostýně v Jurkovičově sále na‑
instalována putovní výstava o životě a díle kardinála Františka 
Tomáška.

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 adre‑
se: jindrich.perina@atlas.cz nebo na tel. 604 980 955. Zápisné za 
rodinu činí 350 Kč.

Poslední duchovní cvičení na Svatém Hostýně 
v letošním roce

27.–29. 11. – Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice sva‑
tohostýnské, vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 
(I. skupina)
4.–6. 12. – Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské, 
vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký (II. skupina)
7.–12. 12. Ignaciánské duchovní cvičení, vede P. Richard Grei‑
siger, SJ
Bližší informace: tel. 573 381 693, e ‑mail: matice@hostyn.cz

Říjnový Nezbeda a Cvrček
V říjnovém výtisku Nezbedy naleznou čtenáři závěrečný díl 
komiksového příběhu o sv. Bernadettě Soubirousové, povíd‑
ku Hniloba a příběh s volitelným koncem O zubním kazu.
Říjnový Cvrček je věnován houbám a na jejich příkladu nás učí 
správným vztahům s druhými.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

OLDIN • 10 / 2020

Duchovní víkend pro ženy
Zveme ženy bez rozdílu věku a životního stavu na duchovní ví‑
kend u Milosrdných sester svatého 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)
Místo konání: Olomouc, Biskupské nám. 2
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Matlochová, e ‑mail: 
matlochova.marketa@ado.cz

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

Setkání žen na cestě života
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravi‑
delná setkání. Jde o bezpečný prostor, kde se každá žena může 
cítit přijímaná taková, jaká je. Ženy čerpají inspiraci a dozvídají 
se něco nového, ale také se navzájem více poznávají, vidí těžkosti 
druhých žen (těžkosti v rodinných vztazích, nemoci, problémy 
v zaměstnání, přistěhovalectví atd.) a to, jak s nimi bojují.
Kde: Farní dům, 1. patro, Mlčochova 7, Olomouc
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel. 720 110 750, 
587 405 250‑1, e ‑mail: reznickova.marcela@ado.cz

Neděle v rodině
Pro všechny rodiny, které chtě‑
jí prohlubovat svůj duchov‑
ní život, je pro nový školní rok 
aktualizovaná webová stránka:  
www.nedelevrodine.cz; je pro‑
pojena s mobilní aplikací, takže 
ji uživatelé mohou využívat pří‑
mo v  mobilu. Ke stažení je na 
Google Play pod názvem „Ne‑
děle v rodině“.
Celý projekt umožňuje rodinám 
seznámit se s různými materiá‑
ly a využít je k prožívání neděle 
v  křesťanském duchu. Jsou zde 
dostupné zajímavé texty a  ná‑
měty nejen pro děti, ale i  pro 
rodiče. Setkají se zde s příběhy, 
otázkami, promluvami, kví‑
zy  atd., které se vztahují k  li‑
turgickým textům dané neděle. 
Určitě je vhodné se na nedělní 
bohoslužbu s  dětmi připravit 
předem, aby pro ně byla srozu‑
mitelnější, a  pak se zase vrátit 
k tomu, co jednotlivé členy oslo‑
vilo, co si zapamatovali.

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
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ZPRÁVY Z CENTRA PRO RODINNÝ ŽIVOT
Anotace Rodinný život 4/2020 Krize mužství

Krize… slovo, které se na nás v letošním roce v různých po‑
dobách valí ze všech stran. Známe krize ekonomické, krize man‑
želské, krize víry, krizi středního věku. Zdá se, jako by všechno, 
co se na světě děje, čas od času nevyhnutelně zakolísalo. Krize se 
samozřejmě netýká jen finančních trhů, mnohem častěji, i když 
méně nápadně, postihuje i  jednotlivce. Potkat může každého 
z nás. V aktuálním čísle časopisu se podíváme na krize z pohledu 
„našich“ mužů. Jak je vnímají, jak je prožívají a co jim pomáhá je 
překonat?

Co v tomto čísle najdete?
• Nepostradatelný a trefný úvodník P. Karla Skočovského o krizi 

opravdových chlapů.
• Oblíbenou rubriku rozho‑

vorů, ve které si povídáme 
o různých typech krizí, 
např. s jáhnem Ladislavem 
Kincem, manželi Rakuša‑
novými, P. Janem Rybářem 
nebo Romanem Jurečkou.

• Mgr.  Petra Kučerová na‑
bídne v rubrice Téma ná‑
vod, jak přežít krizi vlast‑
ního muže.

• Seznámíme vás s činností 
iniciativy Chlapi, která už 
dvacet let pomáhá s  for‑
mací mužů.

• V Anketě najdete zajímavé 
postřehy na dané téma od 
našich čtenářů.

• Rubrika Vztahy a výchova opět přináší krátká zamyšlení Lu‑
boše Nágla a Magdalény Strejčkové o podobnosti mezi křížem 
a krizí.

• Své místo v aktuálním čísle má také Poradna, kde se můžete 
zeptat na věci, které vás v současnosti zajímají.

• V Duchovním životě najdete kromě laskavé a osvědčené Ba‑
biččiny teologie také zamyšlení P.  Norberta Žušky nad krizí 
duchovních povolání.

• MUDr. Jitka Krausová vás seznámí s inspirujícím životním pří‑
během manželů Micheletových. – S  P.  Martinem Sklenářem 
pokročíme v objevování významu svátostí, tentokrát se zamě‑
řením na kněžství.

Na stránkách časopisu najdete i  chutné recepty (tentokrát 
na Werichovu dědovku), tipy na zajímavé knihy k tématu nebo 
anketu. Svou činnost představí Centrum pro rodinu Zlín. Další 
nápady, plná znění článků, inspirativní texty a podněty pro váš 
rodinný život najdete na našich stránkách: www.rodinyzivot.eu; 
ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat poštou (Centrum 
pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), telefonic‑
ky (587 405 250‑3) nebo e ‑mailem. Na požádání pošleme ukázko‑
vé číslo časopisu i elektronicky.

Setkání diecézních koordinátorů seniorů
V diecézním centru pro seniory v Hradci Králové se 10. září 

uskutečnilo setkání diecézních koordinátorek seniorských aktivit 
z Čech a Moravy. Účastnice přijely z brněnské, českobudějovické, 
ostravsko ‑opavské, královéhradecké diecéze a z olomoucké arci‑
diecéze. Jako host byla pozvána Dana Žižkovská (krajská koor‑
dinátorka projektu pro Jihomoravský kraj) s prezentací časopisu 
„Povzbuzení“. Časopis byl vydáván ve spolupráci s  Brněnským 
biskupstvím, Centrem pro rodinu a sociální péči v Brně a U3V 
Mendelovou univerzitou na jaře od Velikonočního pondělí až do 
konce trvání nouzového stavu.

Jak komunikovat se seniory v obtížné době a jak je inspirovat 
nebo informovat, bylo jedním z bodů pracovního jednání. Na zá‑
věr svého vystoupení koordinátorka projektu předala účastnicím 
kontakty na kolegy a kolegyně, které působí v krajích k vzájem‑
nému propojení. Přítomným byla také připomenuta Seniorská 
obálka.

Jednotlivé koordinátorky představily svoji činnost v  diecé‑
zích, seznámily s  materiály, se kterými pracují a  informovaly 
o zdařilých projektech a aktivitách. Společenství seniorů v naší 
olomoucké arcidiecézi používají materiály, které připravují ko‑
legové z Centra pro rodinný život – v letošním roce jsou skripta 

věnovaná sv. Janu Sarkanderovi. Z aktivit jsou žádané duchovní 
pobyty pro seniory na Svatém Hostýně a na Velehradě a k pro‑
hloubení mezigeneračních vztahů napomáhá letní pobyt pro pra‑
rodiče s vnoučaty. Každoročně se na jaře a na podzim scházejí 
animátoři seniorů v  Olomouci na formačním setkání. Zajíma‑
vým příspěvkem z  naší arcidiecéze bylo také vystoupení před‑
sedkyně spolku Společenství vdov a vdovců ze Zlínského kraje 
Alenky Panákové.

Milým přerušením pracovního jednání a také prosbou o po‑
žehnání pro naši práci byla polední modlitba Anděl Páně z králo‑
véhradeckého studia Radia Proglas.
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Snímky Ivo Buráň  Dvoustranu připravila Markéta Matlochová

Prázdninové putování skončilo
Během prázdnin měly rodiny možnost navštívit místa spo‑

jená se životem sv. Jana Sarkandera a zároveň se dozvědět zají‑
mavosti z  jeho života. Některým se podařilo navštívit i  kostely 
či kaple a prohlédnout si spoustu soch či obrazů s výjevy z jeho 
života. Pomocí QR kódu mohli účastníci jednoduše odeslat od‑
povědi na otázky a zapojit se do soutěže.

Občas jsme v kanceláři zvedli telefon a naslouchali zážitkům 
účastníků. Někdy jsme dolaďovali technické potíže či nenalezený 
plakátek, ale také jsme vyslechli spoustu podnětů. Protože ohla‑
sy byly zajímavé, poprosili jsme rodiny, které putováním prošly, 
aby nám napsaly, jak se jim tato aktivita líbila. Z  jejich ohlasů 
vybíráme:
• Moc děkujeme za prázdninovou soutěž, že jsme se mohli více 

dozvědět o sv. Janu Sarkanderovi a navštívit místa jeho působe-
ní a umučení.

• Už se s dětmi těšíme, až příští pátek na Hostýně vyplníme po-
slední otázky a všechna místa budou navštívena. Děkujeme za 
výborné zpestření prázdnin s duchovní tématikou.

• Zaujal nás nápad, jak hravou formou poznat Sarkandera a cel-
kově krásné kostely. Člověk by tam asi jen tak nezajel.

• V Charvátech se u kostela potuloval velký pes, museli jsme se-
brat odvahu.

• Jezdili jsme hodně autem a jednou i vlakem. To jsme vzali i sy-
novce, takže celkový zážitek z cesty byl úžasný. Ti měli asi nej-
větší radost z kašen v Olomouci a u kaple sv. Jana Sarkandera.

• Jestli mohu říci, tak to děti opravdu nadchlo, zajímaly se o Jana 
Sarkandera, doplnili jsme ho jako našeho přímluvce k večerní 
modlitbě.

• Děkujeme za skvělý nápad!
• Soutěž nás bavila, ale vzhledem k tomu, že se nevejdeme všichni 

do auta a  cestování s  dopravci je v  tolika osobách nákladné, 
uvítali bychom menší prostor. Nebo méně míst k návštěvě. Rádi 
bychom také třeba poznali místní farníky, tak jim třeba navrh-
nout spoluúčast na soutěži.

Děkujeme všem účastníkům za zpětnou vazbu, která je pro 
nás velmi cenná, vyplývají nám z ní nové výzvy. Díky velké spo‑
kojenosti už nyní přemýšlíme nad vylepšeným putováním na pří‑
ští prázdniny, snad se svatou Ludmilou, protože rodinám má co 
říci a budeme si připomínat výročí 1100  let od jejího narození 
pro nebe.

Poslední prázdninovou sobotu se od časného rána na Svatý 
Hostýn začali sjíždět pracovníci děkanátních center se svými 
dobrovolníky, aby pro rodiny připravili program poutě a oblíbe‑
ná soutěžní stanoviště. Kolem 10. hodiny se organizátoři i pout‑
níci sešli na prostranství před venkovním pódiem ke slavení mše 
svaté, při níž jsme děkovali za 30. výročí od založení olomoucké‑
ho arcidiecézního Centra pro rodinný život i za čas prázdnin – za 
všechny krásné chvíle i místa navštívená o prázdninách. Školáci 
si vyprošovali Boží požehnání pro nový školní rok. Také jsme 
v modlitbě vzpomněli na otce arcibiskupa a nezapomněli jsme 
na jeho narozeniny. I když s námi tentokrát nebyl, o narozeni‑
nové překvapení nepřišel. Dort od rodin pro něho převzal otec 
biskup Josef Nuzík, který ho tentokrát na pouti zastoupil. Rodiny 
povzbudil ke společné modlitbě, vzájemnému odpouštění a dů‑
věře v Boží pomoc.

Po obědové přestávce paní Zdeňka Jančíková z Matice sva‑
tohostýnské vyhlásila výsledky výtvarné a  literární soutěže 
„Rodinná pohoda není náhoda“, následovalo divadlo nejen pro 
děti, a pak už se rodiny vydaly na soutěžní stanoviště po celém 
areálu poutního místa. Letos jsme s kolegy z  rodinných center 
připravili tři trasy a podle věku dětí si každá rodina zvolila nároč‑
nost. V cíli děti čekala odměna, ale napětí na hlavní výhru ještě 
zůstávalo… Po ukončení soutěží jsme při adoraci chválili Pána 
Boha a děkovali nejen za krásně prožitý den, ale také za všechno 
dobré, co jsme od něho dostali. Po modlitbě korunky k Božímu 
milosrdenství a  svátostném požehnání proběhlo narozeninové 
losování. Vedoucí centra Josef Záboj vylosoval tři rodiny, které 
získaly dárkový balíček. Vítězná rodina byla pozvaná do arcibis‑
kupského paláce v Olomouci na prohlídku a na setkání s otcem 
arcibiskupem.

Arcidiecézní pouť rodin
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Vstupy do škol –  
nabídka seminářů  

a žádost o spolupráci
V letošním školním roce budeme po‑

kračovat ve školení našich dobrovolných 
spolupracovníků v programech Vstupy do 
škol s náboženskými tématy. Na těchto se‑
minářích přivítáme nejen stávající lektory, 
ale i nové zájemce především z řad učite‑
lů, katechetů, kněží, ale i maminek nebo 
důchodců.

Pokud se najde několik zájemců, rádi 
za vámi přijedeme do farnosti či děkaná‑
tu.

Přehled seminářů
Úterý 10.  listopadu  – Poselství křes-

ťanských Vánoc a Vánoce v hudbě (sál ku‑
rie, Biskupské nám. 2, Olomouc /15.30–
18.00)

Úterý 26.  ledna 2021 – Ukázkové ho-
diny k  Hodnotovému vzdělávání (sál ku‑
rie, Biskupské nám. 2, Olomouc /15.30–
18.00)

Celosvětová adorace dětí
V  tomto roce bude probíhat v  úterý 

6.  října již 18. celosvětová adorace dětí. 
Pokud budete mít zájem o  materiály 
k této adoraci, rádi vám je v elektronické 
formě zašleme.

Milion dětí se modlí růženec
I letos zveme všechny děti, aby se připojily k této iniciativě, která se každoročně opa‑

kuje 18. října v 9 hod. (nebo podle vašich časových možností). Letos se budeme modlit 
slavný růženec, a to za mír a pokoj ve světě. Protože toto datum letos připadá na neděli 
a také kvůli celosvětové pandemii koronaviru je vhodné tuto modlitbu doporučit zvláště 
do rodin. Je dobré vysvětlit rodičům, o jakou iniciativu se jedná, popř. jim dát brožurku 
k této modlitbě. O ty si můžete napsat na naše centrum.

Brožurka kromě vysvětlení modlitby růžence obsahuje také zásvětnou modlitbu dětí 
Panně Marii:

Zasvěcení se dětí Panně Marii
Maria, Matko moje, plný radosti přicházím dnes k tobě, abych ti úplně daroval své 

srdce.
Daruji ti i všechno, co mám a co dělám, celý svůj život.
K tobě chci přivést všechny, které nosím ve svém srdci: rodiče, sourozence, přátele, ale 

i ty, kteří mi ublížili.
Buď ty naší Matkou, požehnej nás a ochraňuj nás.
Chci tě milovat, jako dítě miluje svou Matku a věrně se modlit. Každý den chci myslet 

na to, že ti patřím. Matko, jsem tvůj, teď i navěky.
Skrze tebe a s tebou chci navždy zcela patřit Ježíši.

Seminář Bible – základ naší kultury
Tento seminář pořádaný v rámci cyklu Vstupy do škol s náboženskými tématy má za 

cíl přestavit metody, kterými lze posvátnou knihu křesťanů přiblížit nevěřícím dětem. 
Uskuteční se v sobotu 10. října na Velehradě od 9.30 do 15 hod. Jeho součástí je přednáš‑
ka v sále kardinála Špidlíka a návštěva stálé Expozice Bible pro malé i velké.

Expozice nabízí možnost zhlédnout jedinečnou sbírku Biblí nebo věrnou kopii Tu‑
rínského plátna. Kromě historického vývoje ukazuje Bibli také jako významnou knihu 
inspirující lidský život v mnoha oblastech, a to i s ohledem na duchovní a učitelské půso‑
bení sv. Cyrila a Metoděje. Expozice je interaktivní, doplněná hmatovými prvky a úkoly 
zakomponovanými prostřednictvím dotykových obrazovek.

Program je akreditován MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracov‑
níků. Účastníci obdrží CD s prezentovanými materiály.

Přihlášky zasílejte e ‑mailem do 4.  října a uveďte na nich, zda máte zájem o oběd 
v ceně 120 Kč.

Další informace: Helena Polcrová, Centrum pro školy, Biskupské nám. 841/2, 779 00 
Olomouc, e ‑mail: polcrova.helena@ado.cz, tel. 587 405 255

 Stránku připravily Helena Polcrová a Kamila Pattermanová
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Snímek archiv Arcibiskupského gymnazia v Kroměříži
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Bohoslovci zahájili nový  
akademický rok exerciciemi 

na Velehradě
Arcibiskupský kněžský seminář se 

na týden „přestěhoval“ z  Olomouce na 
Velehrad. Jako každý rok totiž boho‑
slovci zahájili svoji formaci duchovním 
cvičením  – exerciciemi, které se konaly 
v  Poutním a  exercičním domě Stojanov 
nedaleko velehradské baziliky. Tématem 
exercicií, které vedl spirituál olomouc‑
kého semináře P. Vladimír Schmidt, byla 
Ježíšova podobenství.

Týdenní exercicie se tradičně konají 
ještě před začátkem akademického roku. 
Je to vhodný čas, kdy se mohou bohoslov‑
ci po náročném období prázdnin, plném 
rozličného programu, ztišit a  rozjímat 
o svém povolání.

„Exercicie máme na začátku právě 
proto, abychom se znovu zahleděli na 
Pána Ježíše a v tomto pohledu zůstali i na‑
dále,“ vysvětlil P. Vladimír Schmidt.

Program jednotlivých dnů zahrnoval 
kromě mše svaté a Denní modlitby církve 
(breviáře) vždy tři zamyšlení, která se vě‑
novala různým Ježíšovým podobenstvím 

Ze života bohoslovců

Snímek Pavel Fiala
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z Matoušova a Lukášova evangelia. Každý 
den se mohli bohoslovci zúčastnit adora‑
ce, nechyběl ani prostor pro osobní roz‑
jímání venku, třeba na procházce v okolí 
Velehradu.

„Promluvy otce Vladimíra a  také sta‑
rost tamějších sester mi dala možnost, 
více se zamyslet nad povoláním a  pro‑
hloubit vztah ke Kristu,“ doplnil bohoslo‑
vec prvního ročníku Matěj Adámek. Kro‑
mě zářijových exercicií mají bohoslovci 

během roku také víkendové duchovní ob‑
novy, tzv.  rekolekce, které se konají vždy 
jednou za měsíc.

V  olomouckém kněžském seminá‑
ři studuje v  letošním akademickém roce 
dvacet bohoslovců; jedenáct za olomouc‑
kou arcidiecézi, pět za diecézi brněnskou, 
tři za ostravsko ‑opavskou a jeden za čes‑
kobudějovickou diecézi. Šest dalších mo‑
ravských bohoslovců studuje v Itálii.

 Matěj Maděra

Pozvánka k poslechu Janova evangelia
Dovolme Božímu slovu, aby nás uzdravovalo.
„Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý… Nezhře‑

šil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky… 
Po těch slovech plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel mu tím 
blátem oči a řekl mu: ‚Jdi se umýt v rybníku Siloe‘ – to slovo zna‑
mená ‚Poslaný‘. Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl“ (Jan 
9,1. 3. 6–8).

Aby nás Pán mohl uzdravovat, je potřeba mu naslouchat, po‑
znávat jeho život, jeho skutky, a tak uvěřit: „Nekonám ‑li skutky 
svého Otce, nevěřte mi. Jestliže však je konám a nevěříte mně, 
věřte těm skutkům, abyste poznali a (konečně) pochopili, že Otec 
je ve mně a já v Otci“ (Jan 10,37–38).

Proto se rozhodly Marta Hošťálková z Centra pro pastoraci 
nemocných a Martina Pavlíková z Centra pro kulturu uskuteč‑
nit audionahrávky Janova evangelia. Všech 21 kapitol je nahráno 
v interpretaci Martiny Pavlíkové. Nyní jsou dostupné k poslechu 
a ke stažení po jednotlivých kapitolách.

Během podzimu se ale chystá ještě jeden krok: dát dohroma‑
dy evangelium jako celek a umístit jej na elektronický nosič. Tak 
bude nahrávka k použití ve službě nemocničních kaplanů: paci‑
entům a zdravotníkům, ale i samotným kaplanům a dalším.

Všechny kapitoly jsou připraveny k poslechu na těchto adre‑
sách: www.kulturaslova.cz
www.ado.cz/cemu ‑se ‑venujeme/pastorace/
centrum ‑pro ‑kulturu/nahravky ‑evangelia ‑podle ‑jana

 Martina Pavlíková

Setkání lektorů Božího slova v Olomouci
Již poosmnácté se v Olomouci uskuteční říjnové setkání lek‑

torů Božího slova z farností olomoucké arcidiecéze, a to v sobotu 
17. října 2020.

Z  tohoto setkávání také vzešlo 
rozhodnutí i finanční pomoc postup‑
ně připravovat nahrávky liturgického 
čtení z nedělí, slavností, svátků a také 
všedního dne. Postupně tak bude po‑
kryt celý liturgický rok a jeho závazná 
čtení. Toto nahrávání se uskutečňuje 
ve spolupráci s  lektory Božího slo‑
va a  kněžími, převážně z  olomoucké 
arcidiecéze. Probíhá čtvrtým rokem 
a do půl roku by mělo být dokončeno: 
www.kulturaslova.cz

A právě toto téma – Liturgický rok v textech Písma svatého – 
bude na programu říjnového setkání lektorů. Hostem letošního 
ročníku bude P. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického bib‑
lického díla, a lektorům představí a vysvětlí závazný výběr textů 
Písma svatého pro liturgický rok i jeho cykly. Odpoledne potom 
následuje praktická práce s  úryvkem biblického textu, pod ve‑
dením otce Petra, coby forma přípravy na předčítání při liturgii.

Zástupci lektorů farností olomoucké diecéze jsou tedy srdeč‑
ně zváni do arcibiskupského paláce; zájemci se mohou hlásit na 
e ‑mail: pavlikova.martina@ado.cz, tel. 587 405 402

 Martina Pavlíková

Snímek Petr Polanský 
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Studenti Arcibiskupského 
gymnázia zahájili  

nový školní rok
Po téměř půlroční odmlce se žáci 

Arcibiskupského gymnázia v  Kroměříži 
(AG) vrátili opět do svých lavic. V úterý 
1. září zahájili nový školní rok společnou 
mší svatou v kostele sv. Mořice.

Slavnostní bohoslužbu celebroval olo‑
moucký pomocný biskup Antonín Basler, 
koncelebroval školní kaplan P. Petr Káňa, 
probošt kroměřížské kapituly P.  Josef 
Lambor a absolvent AG P. Ondřej Talaš. 
Hudební doprovod během mše svaté za‑
jistila schola AG.

V úvodu byl představen nový jáhen Fi‑
lip Hochman a nový pracovník pastorač‑
ního centra Martin Kaluža.

Otec biskup se ve své homilii zamýš‑
lel nad texty čtení a evangelia, které podle 
jeho slov vhodně korespondovaly se za‑
čínajícím školním rokem. Ujistil všechny 
studenty a  zaměstnance svou modlitbou 
a  popřál všem přítomných dary Ducha 
Svatého a stálou Boží pomoc do nastáva‑
jícího období.

V  závěru ředitel školy Mgr.  Jan Ko‑
šárek poděkoval především olomouc‑

HLASY A OHLASY

kému arcibiskupství za finanční pří‑
spěvek ve výši 33 milionu korun, který 
byl využit na rekonstrukci další části 
interiéru školy, dále stavebním a  od‑
borným firmám, které se podílely na 
realizaci tohoto velkého díla a  také pra‑
covníkům technického úseku, kteří per‑

manentně zajišťovali dozor a  spolupráci  
s řemeslníky.

Po mši svaté otec biskup požehnal 
nově zrekonstruované prostory gymná‑
zia.  Ing. Marie Kvapilíková

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Misijní most modlitby
Je aktivitou Papežských misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií – Misijní nedělí. MISIJNÍ MOST MODLITBY (MMM) 
se koná v sobotu 17. 10. 2020 ve 21 hod. Čas začátku MMM je možné přizpůsobit místním potřebám.
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Kdo a jak může modlitební most vytvo-
řit a zorganizovat?
Misijní most modlitby mohou připravit 
jednotlivci, rodiny, Misijní klubka, spo‑
lečenství i  celé farnosti prostřednictvím 
společné modlitby na misijní úmysl ve 
výše uvedený čas.
Jaká modlitba je vhodná?
Na tento úmysl můžeme věnovat modlit‑
bu růžence nebo jakoukoliv jinou modlit‑
bu za misie, stejně tak své utrpení, skutky 

lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze 
spojení s Bohem tak předáme do mnoha 
potřebných míst světa. Také papež Fran‑
tišek vybízí celý svět k modlitbě za misie.
Za co se modlit?
Ve svých modlitbách mysleme na mi‑
sionáře, pronásledované, chudé, trpící, 
opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, 
strádající nedostatkem lásky… Zahrnout 
můžeme také prosby za šíření evangelia 
po celém světě či za dar víry.
Jak se na setkání připravit?
K těmto chvílím lze využít svíce vyrobené 
a požehnané pro tuto příležitost. K hlub‑
šímu prožití společných modliteb mohou 
pomoci misijní materiály a symboly, které 
nám připomínají důležitost misií a propo‑
jení se všemi potřebnými na celém světě. 
Více si díky tomu uvědomíme, že misie 
bez modlitby nemohou existovat.
Čím sobotní modlitební večer před Mi-
sijní nedělí naplnit?
Při vytváření náplně setkání v rámci Mi‑
sijního modlitebního mostu se můžete 
inspirovat třeba těmito nápady: modlitba 
při světle svíček – zapálení svíčky při ka‑

ždém desátku růžence – zpěv písní s ma‑
riánskou nebo misijní tématikou – přiná‑
šení květin – výroba vlastního růžence, 
postavení MOSTu (Modlitba, Oběť, Služ‑
ba, Tvořivost) ‑ promítání videa k Misijní 
neděli nebo misijního filmu či uspořádání 
přednášky; vlastní misijní svědectví
Čím je Misijní most modlitby možné 
obohatit?
Noční/víkendovou hrou; pokud pracujete 
s  aktivní skupinkou dětí a  chcete pro ně 
vytvořit atraktivní modlitební setkání, 
můžete Misijní most modlitby zakom‑
ponovat do celodenní, večerní nebo ví‑
kendové hry, jejímž vyvrcholením bude 
nedělní mše svatá; během hry mohou hle‑
dat indicie k objevení misijního pokladu, 
anebo jim v málo osvětleném kostele po‑
schovávejte úryvky modlitby, z nichž mají 
sestavit celou verzi, kterou se nakonec 
společně pomodlíte
Misijní činnost každého křesťana je od‑
povědí na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte do 
celého světa a hlásejte evangelium všemu 
tvorstvu.“ (Mk 16,15)
Více informací: www.missio.czSnímek Miroslav Novotný / Člověk a Víra
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Po násilné likvidaci řeholních společností v  roce 1950 byl 
vězněn v internaci v Bohosudově a pak přes tři roky pracoval ve 
vojenských lágrech PTP. Jeho „dělnické povolání“ pokračovalo 
i po návratu z vojny. V roce 1955 byl zatčen a spolu s dalšími dva‑
nácti jezuity byl odsouzen pro velezradu na deset let. Vězněn byl 
postupně ve Vykmanově na Jáchymovsku, v Leopoldově, Ostravě 
a na Mírově. Propuštěn byl při amnestii 11. května 1960.

Na svůj návrat do „normálního života“ vzpomínal: „Když 
jsme se vrátili z  vězení, lidé se nás báli… Měl jsem alespoň tu 
výhodu, že jsem se mohl nastěhovat k mamince, která se mezi‑
tím přestěhovala z Olomouce do Brna. Horší to bylo se sháněním 
práce. Našel jsem ji po delší době u Dopravního podniku města 
Brna, o kterém se říkalo, že je „útočištěm všech hříšníků“. Kně‑
ží tam pracovalo celkem třináct. U podniku jsem vydržel až do 
důchodu, plných dvacet let. Začal jsem jako závozník v náklad‑
ní dopravě a po roce jsem si udělal řidičský průkaz a jeřábnické 
zkoušky…“

Krátké údobí svobodnějšího nadechnutí v  letech 1968 až 
1970 bylo i pro P. Jana Pavlíka velkou nadějí. Záhy však nový nor‑
malizační režim zcela zhatil jeho kněžskou službu. Znovu začal 
pracovat v  dělnické profesi. Po práci sloužil večerní mše svaté 
a  také pořádal přednášky z asketické teologie. V  roce 1971 byl 
generálem jezuitů jmenován novým českým jezuitským provin‑
ciálem a tuto funkci vykonával plných dvacet let. Usadil se v Brně 
a postupně navazoval osobní kontakty s jednotlivými členy řádu. 
Netajil se tím, že je provinciálem. Ostatně Státní bezpečnost 

Před sto lety se narodil P. Jan Pavlík

P. Jan Pavlík pocházel z  Olomouce (narozen 
23. 10. 1920), kde také maturoval. Bohosloví vystu-
doval v Brně. Zde byl také v roce 1943 vysvěcen na 
kněze. Působil v duchovní správě v několika farnos-
tech brněnské diecéze. V roce 1945 vstoupil do jezu-
itského řádu. Byl rozhodnut odjet na misie do Číny. 
Poválečná doba však změnila jeho nadšení a on brzy 
poznal, že jeho „čínské misie“ budou u nás.

to dobře věděla, měla kopii jmenovacího dekretu, který došel 
z Říma. Pod jeho vedením pokračovalo neoficiální řádové studi‑
um, překládaly se texty z teologie i filozofie a také proběhlo něko‑
lik tajných kněžských svěcení.

Po listopadu  1989 začala nová etapa života i  v  jezuitském 
řádu. Po krátkém působení na Svatém Hostýně zde připravoval 
knihu Budou vás vydávat soudům o  dějinách české provincie 
Tovaryšstva Ježíšova v době komunistického útlaku. K ní napsal 
i druhý díl – nekrologium (životopisy zemřelých jezuitských čle‑
nů v letech 1950 až 1990).

V  letech 1991 až 1998 působil jako spirituál v  Arcibiskup‑
ském kněžském semináři v Olomouci. Poslední léta svého živo‑
ta sloužil na Velehradě jako vyhledávaný exercitátor, duchovní 
vůdce a zpovědník. Zemřel ve věku 88 let 28. listopadu 2008 po 
několikadenním pobytu u sester františkánek v Brně. Pohřben je 
na hřbitově na Velehradě.   Josef Pala
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Snímek Luděk Peřina

Budovatelé Katolické 
akce: ThDr. Bedřich Vašek 
a ThDr. PhDr. Josef Kraft
Na pultech knihkupectví s katolickou 

literaturou se v těchto dnech pod názvem 
Budovatelé Katolické akce v  olomoucké 
arcidiecézi v  první polovině 20. století: 
Bedřich Vašek a Josef Kraft objevuje nová 
publikace. Na životních příbězích dvou 
katolických kněží je v ní pojednáno o pa‑
pežském pastoračním projektu první po‑
loviny 20. století, kterým byla Katolická 
akce. Tu vyhlásil papež Pius X., jeho ná‑
stupce Pius  XI. ji intenzivně podporoval 
a papež Pius XII. byl jejím dovršitelem.

Cílem Katolické akce byla reevangeli‑
zace nebo – jak se dnes říká – nová evan‑
gelizace kdysi tradičních křesťanských 
území. Papežové si byli vědomi toho, že 
v  důsledku změn ve společnosti vznikly 
a vznikají nové misijní oblasti a  to nejen 

ve smyslu teritoriálním, ale také ve smys‑
lu sociálním, a že církev musí i tam hlásat 
evangelium. Iniciovali proto projekt, kte‑
rý chtěl vytčeného cíle dosáhnout kvalitní 
a trvalou náboženskou formací laiků, kteří 
následně vnesou evangelium jako misio‑
náři do míst, kde žijí a pracují.

V Československu byla Katolická akce 
zavedena rozhodnutím československé 
biskupské konference v roce 1928. V teh‑
dy dvoujazyčné olomoucké arcidiecé‑
zi pověřil olomoucký arcibiskup tímto 
úkolem dva kněze: pro českou komunitu 
jím byl profesor sociologie na Cyrilo‑
metodějské bohoslovecké fakultě v  Olo‑
mouci ThDr.  Bedřich Vašek a  pro ně‑
meckou komunitu katecheta v Olomouci 
ThDr. PhDr. Josef Kraft.

Pro oba se tento úkol stal trvalou sou‑
částí jejich kněžského života a působení. 
Každý z nich ho sice, jak to ostatně v pas‑
torační praxi vždy bylo, uskutečňoval ji‑
ným způsobem, což je v  nové publikaci 

popsáno. Zároveň 
ale oba byli a  stále 
jsou vzhledem ke 
svému aktivnímu 
nasazení pro hlá‑
sání evangelia vý‑
znamnými a  trva‑
lými (byť částečně 
pozapomenutými) 
články kontinuity 
předávání víry. Tuto 
živou tradici místní 
církve doby nedávno minulé my všichni 
na naší vlastní cestě víry nutně potřebuje‑
me nejen jako velké povzbuzení – jak na‑
psal olomoucký arcibiskup Jan v úvodním 
slovu k publikaci, tak také – jak v jednom 
ze svých kázání řekl papež František  – 
abychom měli imunitu pro vyrovnávání 
se s  obtížemi, které vždy znovu a  znovu 
budou vstupovat do našich životů.

 Jan Larisch



ŘÍJEN  2020
1. 10. čtvrtek
 7.00 hod. • Velehrad – mše svatá pro setkání nemocničních 

kaplanů • biskup Josef Nuzík
 16.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá pro pouť policistů 

• arcibiskup Jan Graubner Graubner
2. 10. pátek
 9.00 hod. • Olomouc – Panna Maria Sněžná – mše svatá na 

poděkování za akademický rok • arcibiskup Jan Graubner
3. 10. sobota
 11.00 hod. • Praha – křížovníci – kněžské svěcení jáhna 

Tomáše Gregůrka • biskup Josef Nuzík
 14.00 hod. • Velehrad – mše svatá a žehnání pamětní desky 

• arcibiskup Charles Balvó a arciabiskup Jan Graubner
 15.00 hod. • Zašová – pouť za nová kněžská a řeholní povo‑

lání děkanátu Valašské Meziříčí • biskup Antonín Basler
4. 10. neděle
 9.00 hod. • Šternberk – biřmování • biskup Josef Nuzík
 10.30 hod. • Vsetín – biřmování a výročí posvěcení kostela 

• arcibiskup Jan Graubner
 10.30 hod. • Uherský Brod – růžencová pouť • biskup  

Antonín Basler
 16.00 hod. • Valašské Klobouky – setkání pastoračních rad 

děkanátů Valašské Klobouky, Vsetín, Valašské Meziříčí • 
arcibiskup Jan Graubner

6. 10. úterý
 9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

Kněžský den • arcibiskup Jan Graubner
7. 10. středa
 Ostrava – Stálá rada České biskupské konference • arcibis‑

kup Jan Graubner
10. 10. sobota
 10.00 hod. • Litovel – biřmování • biskup Antonín Basler
 15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a ře‑

holní povolání děkanátů Kroměříž a Holešov • arcibiskup 
Jan Graubner

 17.00 hod. • Svatý Hostýn – dušičková pouť – mše svatá  
a průvod na hřbitov • biskup Josef Nuzík

11. 10. neděle
 10.00 hod. • Vnorovy – biřmování • biskup Antonín Basler
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – dušičková pouť – mše svatá  

a eucharistické požehnání • arcibiskup Jan Graubner
 10.30 hod. • Nivnice – biřmování • biskup Josef Nuzík
16. 10. pátek
 18.00 hod. • Zlín – setkání pastoračních rad děkanátů Zlín, 

Vizovice, Holešov • arcibiskup Jan Graubner

17. 10. sobota
 10.00 hod. • Suchá Loz – biřmování • biskup Antonín  

Basler
 10.00 hod. • Slavkov – Horní Němčí – mše svatá k 20. vý‑

ročí posvěcení kaple • biskup Josef Nuzík
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – XXII. svatohubertská mše sva‑

tá (pouť myslivců) • arcibiskup Jan Graubner
 15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a ře‑

holní povolání děkanátu Valašské Klobouky • arcibiskup 
Jan Graubner

18. 10. neděle
 10.00 hod. • Velehrad – biřmování • arcibiskup Jan  

Graubner
 10.00 hod. • Rohatec – biřmování • biskup Antonín Basler
 15.00 hod. • Přerov – setkání pastoračních rad děkanátů 

Přerov, Kroměříž, Hranice • arcibiskup Jan Graubner
19. 10. pondělí až 21. 10. středa
 Svatý Hostýn – Plenární zasedání České biskupské konfe‑

rence • arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler, 
biskup Josef Nuzík

23. 10. pátek
 11.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – biřmování pro  

Arcibiskupské gymnázium • biskup Josef Nuzík
24. 10. sobota
 9.00 hod. • Bouzov – biřmování • arcibiskup Jan Graubner
 10.00 hod. • Postřelmov – biřmování • biskup Antonín  

Basler
 14.00 hod. • Velké Opatovice – mše svatá k 100. výročí za‑

ložení Orla • arcibiskup Jan Graubner
 15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a ře‑

holní povolání děkanátů Vyškov a Prostějov • biskup Josef 
Nuzík

25. 10. neděle
 10.30 hod. • Hovorany – mše svatá k 100. výročí založení 

Jednoty Orla • arcibiskup Jan Graubner
 10.30 hod. • Kyjov – biřmování • biskup Josef Nuzík
 10.45 hod. • Polešovice – biřmování • biskup Antonín  

Basler
27. 10. úterý
 17.00 hod. • Zábřeh – setkání pastoračních rad děkaná‑

tů Zábřeh, Svitavy, Šumperk, Šternberk • arcibiskup Jan 
Graubner

 24.00 hod. • Svatý Hostýn – půlnoční mše svatá pro noční 
eucharistické procesí • biskup Josef Nuzík

31. 10. sobota
 10.00 hod. • Vlčnov – biřmování • biskup Josef Nuzík
 10.00 hod. • Vsetín • mše svatá a předávání diplomů pasto‑

račním asistentům • arcibiskup Jan Graubner
 10.30 hod. • Bystřice pod Hostýnem • biřmování • biskup 

Antonín Basler

Z  DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ

Uzavřeno k 21. 9. 2020
Změna programu vyhrazena


