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

Pamětní den na Velehradě 
připomněl likvidaci klášterů, 
papežskou návštěvu i výročí 
kardinála Špidlíka

K  připomínce  tří  výročí  letošního 
roku  –  70  let  od  Akce K  („kláštery“), 
30  let  od  návštěvy  sv.  Jana  Pavla  II. 
a  10  let  od  úmrtí  kardinála  Tomáše 
Špidlíka, SJ – se v sobotu 3. října 2020 
sešli věřící na Velehradě.    (strana 5)
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Člověk, který rozdával radost a naději

Potkávali jsme se poměrně často na schodišti arcibiskupské 
kurie a  já býval rád kořistí otce Ericha Pepříka, když pomalu 
stoupal po schodech nahoru ke své kanceláři generálního vikáře. 
Protože v jeho věku už pro něho byly ty schody záludný nepřítel 
a já naopak vítaný důvod, proč se na chvíli zastavit a vydechnout. 
Ale tak, jak jsem ho poznal, jsem si jistý, že by se zastavil na kus 
řeči, i kdyby byl o polovinu let mladší a mohl se svým dechem 
klidně ještě běžet hanácký půlmaratón.

Důvod toho zastavení býval prostý. Říci dotyčnému něco, co 
ho zahřeje u srdce, co ho potěší, co ho pohladí. A byť by bylo tře
ba venku za okny ošklivo, bude se vám zdát, že se najednou roz
svítilo slunko a ten den je o něco hezčí. Nevím, nakolik to u něho 
bylo programové a nakolik přirozené. Ale u  světců se většinou 
mísí obojí. Měl ve mně vděčného posluchače, který ho nepřeru
šoval. On ale v sobě musel mít zabudovanou nějakou časomíru, 
která mu červeně zablikala, že už povídá přes limit. To se pak 
omluvně usmál a skončil třeba v půli věty se slovy: „Musíte mě 
včas zastavit. Však víte: mladý farář neví, jak začít a starý neví, 
kdy skončit.“ Trochu z jiného soudku bylo jedno setkání ve výta
hu v arcibiskupském paláci. Nastoupil jsem, on se na mě laskavě 
podíval, a pak nezvykle vážně řekl: „Vy jako otec rodiny máte brá
nu do nebe otevřenou dokořán. Ale co já, hříšný, jak já obstojím 
před tváří Boží.“ Přiznám se, že mi to vyrazilo dech. Nechápal 
jsem, jak o sobě může takhle pochybovat. Pak jsem si vzpomněl, 
že něco podobného řekl sv. Tomáš Akvinský v závěru svého živo
ta. To když od něho z cely vyběhl zmatený zpovědník se slovy, že 
z podobných hříchů se snad nezpovídá ani nevinné dítě.

Na konci l istopadu si připomínáme nedožité  
98. narozeniny Mons. Ericha Pepříka, bývalého  
generálního vikáře olomoucké arcidiecéze, který ze-
mřel 9. dubna 2017 ve věku 94 let.

I to byl otec Erich – nejen dobrota, ale i velká pokora. A ješ
tě jedna historka. Otec Erich sám o sobě tvrdil, že nemá příliš 
smysl pro humor. Přesto k  humoru docházelo, byť možná ne
chtěnému. Jednou arcibiskupství navštívila náměstkyně ministra 
školství k  jednání o  církevních školách. Jednání o  spoustě věcí 
a v neposlední řadě také, jak jinak, o penězích. Na chodbě potkali 
otce Ericha. Když mu byla paní náměstkyně představena, tušila, 
že nejspíš přijde řeč taky na peníze, a možná i žádost o nějaký 
ten milion. Nemýlila se. Ale jen částečně. Otec Erich se jí totiž 
zeptal, jestli má na svém postu na starosti i peníze. Když přikývla, 
malinko se zamyslel a pak moudře pravil: „Víte, s penězi to máte 
jako s kupkou hnoje. Když ji nerozházíte, taky z ní nebude žádný 
užitek.“ Takový byl člověk, který rozdával radost a naději.

 Luboš Nágl

Snímek Josef Pala

Zemřel P. Jaroslav Sládek
Ve věku 93  let zemřel 19.  října  2020 P.  Jaroslav Sládek, 
kněz – důchodce, žijící na odpočinku na Velehradě.

Narodil se 22. března 1927 v Ostravě
Bartovicích. Vystudoval Vysokou ško
lu báňskou v  Ostravě, kde dlouhá léta 
pracoval v  oboru projekce. Jako pozdní 
povolání vstoupil v  roce 1971 do kněž
ského semináře v Litoměřicích. Kněžské 
svěcení přijal 26. června 1976 v Olomou
ci z  rukou biskupa Josefa Vrany. Jeho 
prvním kněžským působištěm se stalo 
Uherské Hradiště, kde jako kaplan pod 
vedením P. Stanislava Marečka požehna
ně působil až do roku 1990. K 1. 7. 1990 

byl ustanoven farářem v  Ostrožské Nové Vsi a  exkurendo ad
ministrátorem v Ostrožské Lhotě. Jeho pastorační činnost byla 
ukončena z důvodu vážného onemocnění. V červenci 2004 ode
šel na Velehrad, kde působil jako duchovní správce sester sv. Cy
rila a Metoděje. Podle svých sil ještě vypomáhal jako kaplan ve 
farnosti Jalubí a zpovědník ve velehradské bazilice.

Pohřební obřady za P.  Jaroslava Sládka se konaly 24.  říj
na 2020 v bazilice na Velehradě, kde bylo pak jeho tělo uloženo 
na místním hřbitově.  (ps)

Novokněz z Jarošova
Jáhen z uherskohradišťské farnosti Mgr. Tomáš Gregůrek, 
který je členem Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvěz-
dou, přijal v sobotu 3. října 2020 v hlavním řádovém kostele 
sv. Františka z Assisi u Karlova mostu v Praze kněžské svě-
cení z rukou biskupa Josefa Nuzíka.

Primiční mše svatá v jeho rodné farnosti se kvůli koronaviro
vé pandemii překládá na pozdější dobu.  (jpa)

Novokněz se svým světitelem
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Arcibiskup Jan Graubner blahopřeje Mons. Erichu Pepříkovi  
k 85. narozeninám (15. 10. 2007)

Snímek Lucie Horniková / Člověk a Víra
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Profesor
František Kunetka
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Dopis arcibiskupa Jana Graubnera  
všem farnostem olomoucké arcidiecéze

Drazí bratři a sestry,

z  rozhodnutí vlády ČR platí od pondělí 12. 10. 2020 nová hygienická opatření, 
která kromě jiného omezují počet účastníků na bohoslužbách jen na deset účast
níků (později sníženo na šest). To znemožňuje účast na mši svaté většině věřících. 
Nenadávejme, ale ptejme se: co nám tím chce Bůh říci? Jestli před námi zavře nějaké 
dveře, snad chce, abychom se podívali, že už nám otevřel jiné. Nedejme se zastavit, 
ale nechoďme hlavou proti zdi. Proto prosím o následující:

• Obnovte přenášení bohoslužeb, jak jste to dělali už při jarní vlně pandemie.

• Kostely nechejte otevřené a využijte k soukromé adoraci před vystavenou Nej-
světější svátostí. Délku každodenní adorace stanovte podle počtu farníků tak, 
aby se většina mohla vystřídat alespoň jednou za týden při počtu adorátorů do 
povolených deseti lidí, kteří se předem zapíší. Pro adoraci je vhodné připravit 
nějaké pomůcky.

• Podle výzvy Stálé rady ČBK ze dne památky Panny Marie růžencové se modleme 
posvátný růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID19. Modlitba rů
žence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispo
zici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. 
Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20 hodin, ať 
sami či společně v rodinách.

• Za dodržení hygienických opatření pokračuje služba zpovědníků i podávání svaté
ho přijímání jednotlivcům.

• Plánovaná sbírka na misie se nekoná, bude určen náhradní termín.

Kéž z této zkoušky vyjdeme obnoveni a posilněni. Každému z vás ze srdce žehná

 Jan Graubner
 arcibiskup olomoucký
Olomouc, 9. 10. 2020
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AKTUALITY
Výzva Stálé rady České biskupské konference  

k modlitbě růžence
Dne 7.  října  2020 se v  Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové 
(Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David) 
vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19.

Pozdravujeme vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růženco
vé. Prosíme vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci  
COVID19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, 
který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit 
se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20 ho
din, ať sami či společně v rodinách.

Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporuče
nou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné,
zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy
a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Arcibiskup, hejtman a starosta zasadili v Kroměříži pamětní 
strom spolupráce

V návaznosti na nedávný podpis memoranda, při kterém se zástupci Arcibiskup-
ství olomouckého, Zlínského kraje a města Kroměříže zavázali ke spolupráci při 
péči o významné památky zapsané na seznam UNESCO, se arcibiskup Jan Graub-
ner, hejtman Jiří Čunek a  starosta Jaroslav Němec v  pátek 2.  října  2020 sešli 
v Podzámecké zahradě k vysazení pamětního stromu své spolupráce.

„Sázení stromů je akt, který má význam při pohledu do budoucnosti a zároveň vy
jadřuje vztah k přírodě. Dnes tímto symbolickým gestem chceme vyjádřit, že nám jde 
o  společnou věc,“ uvedl 
během setkání arcibis
kup Graubner a dodal: 
„Právě díky dlouhodobé 
péči tu máme zahradu, 
do které stojí za to přijít 
se podívat.“

Význam Podzámec
ké zahrady pro město 
i  kraj ocenil také hejt
man Čunek. „Všechny 
tři zúčastněné subjekty 
chápou, že je to veřejný 
prostor, a proto se na 
něm i kraj a město mu
sejí podílet také finanč
ně anebo materiálně. 
Vlastník nemůže nést všechny náklady, když dobra zahrady užíváme všichni,“ podotkl. 
Symbolická je podle něj také skutečnost, že nový strom poroste jen několik metrů od 
tzv. Chrámku přátelství. „Od spolupráce k přátelství někdy vede docela dlouhá cesta, my 
po ní ale směřujeme,“ doplnil.   (ado)

Setkání lektorů Božího slova 
v Olomouci se nekonalo

Letošní říjnové setkání lektorů Božího 
slova v Olomouci se vzhledem k vlád-
ním nařízením ohledně současné pan-
demie neuskutečnilo.

Všem těm, kteří už dlouhé roky pravi
delně do Olomouce přijíždějí, aby se zno
vu občerstvili do své další služby lektora, 
ale i  těm, kteří chtěli přijet poprvé, bylo 
velice líto, že setkání nebylo možné.

Přesto nebudou lektoři Božího slova 
ochuzeni alespoň o  slibované téma „Pís
mo svaté v liturgickém roce“. P. Petr Cha
lupa, ředitel Českého katolického biblic
kého díla, který měl lektory Božího slova 
seznámit s touto tématikou, v čem spočí
vá výběr textů pro celý liturgický rok, je 
ochoten svou přednášku nahrát.

Audionahrávka bude připravena pro 
zájemce k poslechu na webu: ado.cz a Kul
turaSlova.cz do konce listopadu, dá li Pán.

I  když současná doba společenským 
setkáním nepřeje, o to více se však může
me zaměřit na pravidelnou četbu Písma. 
A  to s  maximální otevřeností celého na
šeho nitra pro poslech, jak Boží slovo pro
mlouvá konkrétně k mé osobě. Potřebné 
texty spolu s jejich nahrávkami jsou k dis
pozici na webu KulturaSlova.cz. Veškerou 
svou četbu a  poslech pak vkládejme do 
modlitby a  Panně Marii do rukou. Pros
me, ať naše četba a poslech prostřednic
tvím právě takovéto modlitby proniká 
svou mocnou uzdravující silou do celého 
našeho blízkého i vzdáleného okolí, ať se 
dotkne každého člověka a  otevře ho pro 
poznání našeho Pána Ježíše Krista.

Svatý Cyril nám ve svém Předzpěvu 
svatého evangelia říká: „Slyšte nyní svým 
rozumem, / slyšte všichni lidé slovanští, 
/ slyšte Slovo, od Boha přišlo, / slovo, jež 
krmí lidské duše, / slovo, jež sílí srdce i ro-
zum, / slovo to, jež vede k poznání Boha…“

Kdo si bude chtít poslechnout celý Pro
glas sv. Cyrila v podání Igora Dostálka, zde 
je odkaz: http://www.proglas.cz/program/
detail poradu/20190705211500/

 Martina Pavlíková

Snímek Leoš Hrdlička

OLDIN • 11 / 2020
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Pamětní den na Velehradě připomněl likvidaci klášterů,  
papežskou návštěvu i výročí kardinála Špidlíka

K připomínce tří výročí letošního roku – 70 let od Akce K („kláštery“), 30 let od 
návštěvy sv. Jana Pavla II. a 10 let od úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka, SJ – se 
v sobotu 3. října 2020 sešli věřící na Velehradě.

Mši svatou v bazilice celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který ve své 
promluvě poukázal na mimořádnou zkušenost, kterou s Bohem učinili internovaní ře
holníci, první slovanský papež i známý teolog.

„Kéž se toto místo, které je v tradici spojeno s počátkem naší evangelizace, stane také 
místem naší obrody: ať odsud roznášíme do našeho národa sílu proměňující svět, aby se 

už neopakovaly 
věci, které si při
pomínáme, když 
mluvíme o  Akci 
K , a  hledejme 
naději podle pří
kladu kardinála 
Špidlíka a  Jana 
Pavla,“ zmínil.

Po mši sva
té následovala 
modlitba u  sar
kofágu kardinála 
Tomáše Špidlí
ka, který zemřel 
16.  dubna  2010 
a  s  Velehradem 

byl navzdory pozdější emigraci trvale spojen už od mládí. Špidlíkovi spolubratři jezuité 
zde také na světoznámého českého teologa zavzpomínali. „Kdykoli sem přijel, jeho prv
ní kroky vedly do baziliky, do kaple Panny Marie, Matky jednoty,“ upozornil jezuitský 
provinciál a bývalý velehradský farář P. Petr Přádka.

Na nádvoří poutního areálu pak arcibiskup Graubner požehnal pamětní desku při
pomínající přepadení zdejšího kláštera v noci ze 13. na 14. dubna 1950; dílo sochaře 
Otmara Olivy bylo na zeď naproti velehradské bazilice pověšeno již v dubnu, v den  
70. výročí události. Deska byla vytvořena díky veřejné finanční sbírce, v níž na umělecký 
artefakt přispěli jednotlivci, instituce i místní a regionální samosprávy.

A vzpomínkami pokračoval program také u třetího zastavení, kříže připomínajícího 
návštěvu papeže Jana Pavla  II. dne 22.  dubna  1990. Arcibiskup Graubner upozornil, 
že u tohoto kříže také biskupové ČR zasvětili 5. července 1993 celou zemi Kristu ru
kama Panny Marie a  před dvěma lety toto zasvěcení obnovili. Po modlitbě litanií ke 
sv. Janu Pavlu II. a papežské hymně pak setkání završilo poděkování: tvůrci pamětní des
ky Otmaru Olivovi a také iniciátorům jejího vzniku ze sdružení Omega Plus, zejména 
Ing. Vladimíru Výletovi z Kyjova.   (ado)

Cenu Pro amicis musae získal letos Jiří Pavlica
Prestižní cenu Zlínského kraje Pro amicis musae (Přátelům múz) za významný, 
dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu udělil v letošním roce 
Zlínský kraj hudebníkovi Jiřímu Pavlicovi.

Jiří Pavlica od roku 1970 
působí jako houslista v soubo
ru Hradišťan a od roku 1978 až 
do současnosti je uměleckým 
vedoucím souboru. Vedle kon
certní činnosti s  Hradišťanem 
se také orientuje na tvorbu pro 
divadlo, film, rozhlas a televizi. 
Vystupuje také v zahraničí a na 
festivalech a dalších kulturních 
projektech. Je držitelem řady 
ocenění, mj.  Řádu sv.  Cyrila 
a Metoděje a pamětní medaile 
Senátu.  Pavel Skála

Snímek Roman Matejek / Člověk a Víra

Na závěr sarkandrovského 
jubilea byl v Holešově  

odhalen Památník smíření 
Na rekonstruovaném náměstí sv. Anny 
v Holešově byl v neděli 11. října 2020 
odhalen Památník smíření, jehož auto-
rem je sochař Otmar Oliva.

Kovový strom symbolizuje smíření 
náboženství, která se v  Holešově setká
vala, prolínala a často spolu i bojovala – 
katolicismu, protestantismu a  judaismu. 
Jedny z nejostřejších náboženských sporů 
přitom město zažilo počátkem 17. stole
tí, kdy byl zdejším farářem Jan Sarkander, 
od jehož mučednické smrti letos uplynulo 
400 let.

Na bronzových stuhách památníku 
je nápis „Miluj bližního svého jako sebe 
samého“ v  češtině, latině a  hebrejštině. 
Společně s  autorem díla se odhalení ujal 
starosta města Holešova Rudolf Seifert, 
teolog P. Pavel Ambros, SJ, správce sboru 
Jednoty bratrské Milan Svoboda a  hole
šovský děkan P. Jerzy Walczak.  (ado)

Cenou Arcibiskupství  
pražského Patria Nostra  

byl oceněn kostel sv. Václava 
v Sazovicích

Na Arcibiskupstvím pražském na 
Hradčanském náměstí byla 15.  října 
předána Cena Arcibiskupství pražské-
ho Patria Nostra.

Oceněn byl nový kostel sv.  Václava 
v  Sazovicích. Cenu si z  rukou kardinála 
Dominika Duky převzali starostka Sa
zovic Edita Hrbáčková, architekt stavby 
Marek Jan Štěpán a P. Michal Šálek, farář 
v Mysločovicích, do jehož farnosti Sazovi
ce patří.  (jpa)

OLDIN • 11 / 2020

Snímek Milena Machálková / Člověk a Víra
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Mohl byste na úvod rytířský řád Boží-
ho hrobu jeruzalémského představit?
Jde o  rytířský řád, který stojí pod 

ochranou Svatého stolce. Jde o  laickou 
instituci, nejedná se tedy o  řeholní spo
lečenství, je určen pro katolické křesťany, 
ženy i  muže, a  je otevřen i  duchovním. 
Jeho hlavní cíle jsou dva: rozvoj duchovní
ho života všech členů a pomoc Svaté zemi. 
Tradičně je spojen s podporou Latinského 
patriarchátu jeruzalémského, pod jehož 
církevní správu spadají Izrael a Palestina, 
ale také Jordánsko a  Kypr. Řád ve Svaté 
zemi podporuje především školství, zdra
votní péči a  sociální zařízení pro znevý
hodněné skupiny obyvatelstva.

Kdo ze slavných osobností byl čle-
nem tohoto řádu?
Vybrat krátce ze slavných osobností 

by bylo těžké, alespoň několik českých: 

Rytíři, dámy a poutníci – komplexní zpracování dějin  
a současnosti Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského

Ve středu 7. října 2020 bylo v arcibiskupské rezidenci slavnostně před-
staveno pojednání historika Tomáše Parmy z CMTF UP v Olomouci s ná-
zvem Rytíři, dámy a poutníci. Dějiny a současnost Rytířského řádu Božího 
hrobu jeruzalémského a jeho působení v českých zemích. Publikační po-
čin doplněný barevnými ilustracemi nedávno vydalo Vydavatelství Filo-
zofické fakulty UP v Olomouci. O knize si povídáme s jejím autorem.

první známí rytíři Božího hrobu se v čes
kých zemích vyskytují již v  15. století 
(možná už ve 14., ale zde to nevíme jis
tě), a do dnešní doby je jich přes dvě stě. 
Ze známějších rytířů musím jmenovat 
literáta a  hudebního skladatele Kryštofa 
Haranta z Polžic a Bezdružic, jeho švag
ra Heřmana Černína, v  19. století kro
mě členů vládnoucí rodiny také několik 
olomouckých i  pražských arcibiskupů, 
dalších duchovních, členů vysoké aristo
kracie, ale také třeba krnovské varhanáře 
bratry Riegrovy či průmyslníka Františka  
Hardtmutha. Po vytvoření českosloven
ského místodržitelství, k  němuž došlo 
v roce 1929 během oslav svatováclavského 
milénia z iniciativy průmyslníka a politika 
Jana Jiřího Rückla, byli členy řádu napří
klad i  lidovečtí politikové Mořic Hruban 
a  Jan Dostálek, z  diplomatických důvo
dů i  sám prezident Masaryk, biskupové 

Antonín Podlaha, Marián Blaha a  Karel 
Kašpar, a  další představitelé veřejného 
a kulturního života.

Kolik má členů dnes a jaké je jeho po-
stavení u nás?
V  dnešní době má řád přes 30 tisíc 

členů na celém světě, kteří vyvíjejí svou 
činnost v 63 místních organizacích, nazý
vaných obvykle místodržitelství. Začína
jící a nově budovaná místní společenství 
se nazývají magistrální delegace, a  to je 
případ i řádové místní jednotky působící 
v České republice. Byla založena díky ak
tivitě Dr. Jiřího Pořízky s významnou pod
porou pana arcibiskupa Graubnera v roce 
2015 a v současné době má 15 členů.

Zaujalo mě, že se jedná o jeden ze 
dvou oficiálně uznaných rytířských 
řádů Vatikánem.
Je tomu skutečně tak. Svatý stolec 

kromě vlastních rytířských řádů, tedy vy
znamenání rytířského typu udělovaných 
papežem, uznává pouze dva rytířské řády: 
Suverénní řád maltézských rytířů a  Řád 
Božího hrobu. Oba mají zvláštní postave
ní: Maltézský řád je suverénní, je subjek
tem mezinárodního práva, tedy je posta
ven na roveň státu, Řád Božího hrobu je 
sice samostatný, ale jeho statut schvaluje 
papež (naposledy papež František v květ
nu 2020) a  papež také jmenuje jeho vel
mistra z  řad členů kardinálského sboru. 
Je také považován za součást institucí, 

Autor publikace, v pozadí arcibiskup Jan Graubner, který knihu požehnal.
Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra
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Seminaristé nabírali v Jeseníkách  
síly do nového semestru 

Bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře v  Olomouci vyrazili společně 
s představenými v druhé polovině září na faru do malé vesničky Žibřidovice, která se 
nachází nedaleko Hanušovic. Náplní týdenního pobytu byl zejména aktivní odpočinek 
uprostřed přírody. Na bohoslovce čekalo příjemné počasí a v rozmanitém programu si 
na své přišel každý.

Není lepší možností, jak se navzájem poznat, odpočinout si a zároveň nabrat no
vých sil než strávit nějaký čas v přírodě. Své o tom ví bohoslovci, kteří společně prožili 
týden na bývalé faře 
v  Žibřidovicích, té
měř v  srdci Jesení
ků. Během společ
ně stráveného času 
podnikli výšlap na 
Králický Sněžník, 
navštívili  Dolní 
Moravu se známým 
střediskem volno
časových aktivit, 
horu Matky Boží 
v Králíkách či prošli 
část novoměstské 
pevnostní oblas
ti. V  každodenním 
programu nechybě
la mše svatá, rozjí
mání či denní mod
litba církve. Část pobytu věnovali bohoslovci brigádě v okolí žibřidovické fary a  také 
na opravách farního úřadu v Hanušovicích. Po týdnu společných zážitků pak studenti 
bohosloví mohli začít nový formační rok v Olomouci.  Matěj Maděra

Bohoslovci vyrazili na Růžencovou pouť do Uherského Brodu
První říjnový víkend letošního roku nebyl v olomouckém kněžském semináři pou

ze časem volebním, ale i  poutním. Jako vždy během voleb, odjeli studenti bohosloví 
na víkend domů, aby splnili svoji ob
čanskou povinnost. V neděli 4. října 
se část olomouckých bohoslovců 
společně s  otcem rektorem Pavlem 
Stuškou setkala v Uherském Brodě 
na mši svaté v závěru tradiční Růžen
cové pouti.

Mše svaté s  olomouckými bo
hoslovci se na uherskobrodské Rů
žencové pouti konají každoročně již 
téměř 30  let, vyzdvihl v  promluvě 
dlouholetou tradici P.  Pavel Stuš
ka. V  úvodu představil poutníkům 
všechny přítomné bohoslovce, kteří 
doprovázeli mši svatou hrou na var
hany, zpěvem či asistovali při liturgii 
v  presbytáři. Po skončení bohosluž
by si mohli věřící vyslechnout krát
ké slovo o  semináři a  také svědectví 
jednoho z  bohoslovců. Na závěr si 
všichni společně zazpívali několik 
mariánských písní a po skončení pro
gramu ještě krátce pohovořili před  
kostelem.  Matěj Maděra

Ze života bohoslovců

Moravští bohoslovci se spirituálem P. Vladimírem Schmidtem na 
Králickém Sněžníku

Olomoučtí bohoslovci s rektorem P. Pavlem Stuš-
kou a  rodákem ze sousední farnosti Újezdec 
P. Josefem Červenkou před uherskobrodským ob-
razem Černé Madony

které patří ke Svatému stolci, protože, jak 
říká řádový Statut, se „přímo účastní péče 
římského velekněze o  katolické instituce 
a posvátná místa ve Svaté zemi“. Své sídlo 
má přímo ve Vatikánu.

Kniha má úctyhodný počet stran. Kdo 
její sepsání inicioval a jak dlouho jste 
na ní pracoval?
Když jsem se sám stal členem řádu, 

tehdejší magistrální delegát Dr. Jiří Poříz
ka mne k  práci vybídl. Mne samotného 
to téma zaujalo, protože v češtině o Řádu 
a  jeho historii nic pořádného neexisto
valo. Celá příprava knihy trvala přes dva 
roky: bylo potřeba studovat v  archivech 
v  Jeruzalémě, Vatikánu, i u nás, a sehnat 
příslušnou literaturu. Pak text i  napsat 
a připravit do tisku. Vyšlo z toho 432 tex
tu a obrázků, takže ani sazba knihy nebyla 
lehká a mé velké díky patří ředitelce Vy
davatelství Filozofické fakulty Univerzity 
Palackého Dr.  Lence Pořízkové za velké 
úsilí, díky němuž je kniha velmi pěkným 
dokladem vysoké typografické kultury.

Z jakých pramenů čerpáte? Překva-
pilo vás něco během badatelského 
výzkumu?
V  Jeruzalémě jsem se alespoň krát

ce seznámil s  řádovými matrikami, které 
jsou v archivu františkánské kustodie Sva
té země a Latinského patriarchátu. Neoče
kával jsem, že se v nich podaří nalézt více 
než dvě stovky českých rytířů: jak práce 
postupovala, jména se hromadila a  já si 
začal uvědomovat, že se nejedná o  řád, 
který by v naší zemi byl okrajový. Hodně 
mne vyděsilo jméno Klementa Gottwalda, 
ale rychle jsem zjistil, že se jednalo o ka
tolického kněze a  nikoli komunistického 
politika. Jsem také rád, že jsem mezi ry
tíři na počátku 20. století nalezl jednoho 
svého vzdáleného příbuzného. Překvape
ní a netušených souvislostí bylo více, ale 
nechci příliš prozrazovat obsah knihy…

Je text určen i pro laickou veřejnost?
Knihu jsem psal v  podstatě pro tři 

okruhy čtenářů: širokou vzdělanou veřej
nost, profesionální historiky a  samotné 
členy řádu. Už teď si dělají legraci, že to 
pro ně bude povinná četba… Ale myslím, 
že čtenář, který není profesionálním his
torikem, by si ji mohl určitě také přečíst, 
snad se mi povedlo, aby to nebyla příliš 
těžká četba. Ostatně všem, kteří knihu 
otevřou, aby si ji přečetli, přeji všechno 
dobré a jsem rád, že si s nimi o tomto za
jímavém tématu mohu povídat alespoň 
tímto způsobem.  Martin Kučera

Snímek Matěj Maděra

Snímek Matěj Maděra

Snímek Matěj Maděra



P. Franz Linke
V ediční řadě Osobnosti ostravsko opavské diecéze se objevuje nový titul pod ná

zvem Mons. ThDr. P. Franz Linke – katecheta, pastoralista, politik, probošt Význačné 
kapituly u kostela sv. Václava v Mikulově.

V říjnu jsme si připomněli 140. výročí narození tohoto mimořádného kněze, který 
pocházel z Krnova, kde se narodil 25. října 1880 v chudé rodině punčocháře.

Zkoušku dospělosti složil v Kroměříži 27. června 1900. Na kněze byl po složení pří
slušných zkoušek a absolvování kněžské formace vysvěcen 5. července 1904. Nastoupil 
do farnosti Libina na Šumpersku a zde ve funkci farního vikáře a později katechety na 
měšťanské škole prožil sedm let svého kněžského života.

S počátkem školního roku 1911/1912 přesídlil do Olomouce, aby zde 23 let půso
bil jako katecheta na chlapecké měšťanské škole. Nespokojil se však jen s výkonem své 
funkce, ale z  vlastní iniciativy se ve prospěch budování Božího království angažoval 
v německém křesťansko sociálním spolku v Olomouci. V té době také dokončil post
graduální studium a zdálo se, že jeho další nasazení se bude ubírat cestou církevního 
historika – pedagoga na bohoslovecké fakultě. To se ale nestalo. Pán Bůh měl s nyní už 
doktorem teologie Franzem Linkem jiné plány.

Se vznikem Republiky československé se změnilo postavení místního německé
ho etnika včetně německých katolíků. Bylo potřeba se k tomu postavit čelem. Jedním 
z těch, kdo takto situaci pochopili, byl i P. Franz Linke. Začal v olomoucké arcidiecézi 
organizovat kněze německé národnosti jako předseda Jednoty německého katolického 
duchovenstva, ustavené v  roce 1919. Angažoval se v  nově vzniklém Lidovém spolku 
německých katolíků a také v Německém křesťanském tělocvičném spolku. Pracoval rov
něž v politické oblasti jako člen německé křesťansko sociální lidové strany a to nejen 
na úrovni města Olomouce, ale byl také zvolen v roce 1929 zastupitelem v Moravsko
slezském zemském parlamentu. Stal se v něm členem zemského výboru (zemské vlády), 
v němž pracoval až do začátku roku 1937.

Když byl v roce 1934 už jako obecně uznávaná osobnost jmenován proboštem  
Význačné kapituly sv. Václava v Mikulově, ukončil svou činnost v olomoucké arcidiecé
zi, později také svou politickou činnost a věnoval se především pastorační práci. Kromě 
jiného se už v roce 1934 zapojil jako aktivní účastník do brněnské diecézní synody, v roce 
1935 se podílel na Celostátním sjezdu katolíků v Praze. Nejvýznamnější z jeho pastorač
ních aktivit pak byl eucharistický kongres, který zorganizoval v září 1936 v Mikulově při 
příležitosti 300. výročí smrti olomouckého biskupa Františka kardinála Dietrichsteina. 
Ten se setkal s mimořádnou odezvou jak mezi německými, tak i českými účastníky.

Po podpisu mnichovské dohody byl ustanoven generálním vikářem pro sudetskou 
část brněnské diecéze, tj. pro 104 farností a cca 180 000 katolíků. Doba nebyla ani pro 
církev ani pro Franze Linkeho jednoduchá. Jeho pastorační prioritou byla trvalá forma
ce kněží a to jak po stránce spirituální, tak i pastorační. Organizoval pravidelné měsíční 
duchovní obnovy, nabízel a doporučoval vzdělávací kurzy pro hledání nových pastorač
ních cest.

Byl trvale sledován německou tajnou policií, to se odrazilo i na jeho zdraví. Naprosto 
bez jakéhokoliv náznaku změny zdravotního stavu náhle zemřel dne 29. prosince 1944 
na krvácení do mozku. Je pochován na hřbitově v Mikulově.  Jan Larisch

Dvě nové publikace

AKCE K – Jak to bylo  
oné dubnové noci 1950  

na Velehradě
Útlá třicetistránková brožurka vydaná 

o letošních prázdninách u příležitosti od
halení pamětní bronzové desky na budově 
Stojanova gymnázia na Velehradě chce 
čtenářům připomenout tragické události 
dubnové noci 13. dubna 1950, kdy komu
nistický režim v  rámci tzv.  Akce K  chtěl 
zrušit všechny katolické kláštery v Česko
slovensku.

V úvodním slově velehradského fará
ře P. Josefa Čunka, SJ, čteme pozoruhod
nou větu: Dějiny lidské mají svou temnou 
stránku: snahu odpoutat člověka od Boha, 
připoutat ho k  ideologii. Zajímavý je pří
spěvek emeritního profesora Masarykovy 
univerzity PhDr.  Josefa Kolmaše,  DrSc., 
který jako sedmnáctiletý student jezuit
ského gymnázia celou tuto dobu prožil. 
Popisuje nejen přepadení velehradské 
koleje, ale také pozdější uděl studentů 
i  jejich učitelů – kněží v  internaci (Den
ní život v  bohosudovském lágru; Život 
v  Hájku u  Uhnoště; Práce na Klíčavské 
přehradě u Zbečna na Křivoklátsku). Svůj 
referát končí zamyšlením: Tázala se mě 
moje studentka: „Dokážete lidem, kteří 
Vám způsobili tolik strádání, odpustit?“ 
Odpověděl jsem. „Ano, dokáži. Ale musí 
se oni napřed ke všemu přiznat, projevit 
lítost a o odpuštění poprosit. Zatím jsem 
se s žádným takovým člověkem nesetkal.“

Pozoruhodou publikaci vydalo z  ini
ciativy Ing.  Vladimíra Výlety z  Kyjova 
občanské sdružení OMEGA plus, z. s., 
Kyjov, jako neprodejný tisk věnovaný dár
cům sbírky na pamětní desku připomína
jící přepadení velehradského jezuitského 
kláštera a gymnázia v noci 13. dubna 1950 
při „Akci K“.  Josef Pala

Poděkování za úrodu
Věřící naší farní rodiny z farnosti sv. Michala v Olo

mouci při mši svaté v neděli 20. září v kapli sv. Alexe
je společně poděkovali za letošní plody naší země, za 
úrodu.

Maminky z našeho společenství přinesly ovoce a ze
leninu ze svých zahrad, upekly chléb v domácí pekárně 
a pěkně připravily prostor před obětním stolem i s obil
nými klásky a džbánkem vody, který symbolizoval pro
jev naší vděčností Bohu, že vyslyšel naše prosby za déšť, 
a tak nám dopřál, že jsme byli obdarováni úrodou.

 P. Antonín Štefek
farář u sv. Michala v Olomouci
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Přehled seminářů
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)
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Poslední duchovní cvičení na Svatém Hostýně 
v letošním roce

27.–29. 11. – Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svato
hostýnské, 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  
Greisiger, SJ

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

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V zimním období (od pondělí 19. října 2020 do neděle 25. dub
na 2021) jsou slouženy mše svaté:
 ve všední dny: 7.15, 9.30
 v sobotu: 7.15, 9.30, 11.15
 v neděli: 7.15, 9.30, 11.15, 14.45
Každou sobotu a neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
Pondělní úklid baziliky, která je v tuto dobu uzavřena, probíhá 
od 11.00 do 14.00 hod. Pokud na pondělí připadne nějaký vý
znamný svátek, tak se úklid přesunuje na následující všední den. 
V zimním období (od 1. listopadu do 31. března) je bazilika uza
vřena – od pondělí do pátku od 15.30 do 18.40 hod. a o sobotách 
a nedělích od 16.00 do 18.40 hod.

Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně
Mše svaté na Štědrý den: 7.15, 9.30 a také v 15.30 hod.
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme 
ve čtvrtek 31. prosince 2020.
Mše svaté: 7.15, 9.30, 11.15 a ve 24.00 hod. Před půlnoční mší 
svatou ve 22.30 hod. je modlitba růžence, ve 23 hod. adorace 
a ve 23.45 hod. Te Deum a sv. požehnání.

Listopadový Nezbeda a Cvrček
V listopadovém výtisku Nezbedy naleznou čtenáři rozhovor 
se čtrnáctiletým dokumentaristou Vojtěchem Stašou, povíd
ku Kuchařovo sobectví a příběh s volitelným koncem Tuková 
párty.
Listopadový Cvrček učí malé čtenáře vytrvalosti, aby zvládli 
daný úkol.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ
Město Olomouc ocenilo projekt  

připomínající osobnost kardinála Rudolfa Jana
V olomoucké arcibiskupské rezidenci byly 10. září oceněny osobnosti, které význam

ně přispěly k rozvoji města Olomouce. Galavečer udílení Cen města za rok 2019 uvedl 
olomoucký primátor těmito slovy: „Stojím pod portrétem muže (tj. kardinála Rudolfa 
Jana), jehož srdce patřilo Olomouci, stejně jako srdce dnešních laureátů.“ Velký aplaus 
u publika vzbudila optimistická a svěží devadesátiletá hudební pedagožka Dagmar Ku
čerová, která byla oceněna za celoživotní činnost v oblasti hudebního vzdělávání dětí. 
Zastupitelstvo vyzdvihlo také aktivity bývalého ředitele TyfloCentra Olomouc Jana Pří
borského, a to za práci ve prospěch nevidomých a rozvoj bezbariérové Olomouce (mj. se 
zasloužil o pořízení haptických modelů v olomouckých kostelech). In memoriam pak 
byly oceněny dvě osobnosti: letos náhle zesnulý MUDr. Vítězslav Kolek, lékař a před
nosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocníce Olomouc, a Jiří Frait, 
známý olomoucký fotograf, který se mj. věnoval i zachycení událostí a osobností pro 
olomouckou arcidiecézi (kardinál T. Špidlík, papež sv. Jan Pavel II., olomoucké kostely 
a betlémy aj.). Cenu za počin roku 2019 pak získal projekt Rudolf Jan – muž, jehož srdce 
bilo pro Olomouc. Jeho cílem bylo připomenout významné aktivity a přínos kardinála 
Rudolfa Jana pro rozvoj nejen města Olomouce, ale celého regionu. Připomeňme ales
poň několik jeho projektů – založení olomouckých parků, financování stavby městské
ho divadla, obnovení univerzity, založení železáren ve Vítkovicích, propagaci českého 
jazyka aj. Vyzdvihnout je třeba také kardinálův hudební talent i to, že jeho učitelem byl 
slavný hudební skladatel L. van Beethoven. Do projektu byly zapojeny mnohé institu
ce. Po celý rok se konaly rozmanité aktivity: pietní akty, koncerty, výstavy, přednášky, 
tematické prohlídky… Projekt vzbudil ohlas nejen doma, ale i v zahraničí. Cenu za hlav
ní organizátory přezval Mgr.  Josef Kořenek. Během večera zněly melodie z Vivaldiho 
Čtvera ročních období. S olomouckými hudebníky vystoupil virtuóz Václav Hudeček. 
Publikum odměnilo účinkující zaslouženým bouřlivým potleskem. Moderátor Vladimír 
Hrabal dodal večeru důstojný ráz, spád a vtip jemu vlastní. Hlavním partnerem letošní
ho udílení Cen města Olomouce bylo Arcibiskupství olomoucké.

Strhující koncert v provedení Pražských komorních sólistů
Přátelé a milovníci kvalitní hudby (o to více té duchovní) odcházeli o svátku sv. Vác

lava z arcibiskupského paláce nejenže nadšeni, ale zajisté i povzbuzeni hudebním mi
strovstvím Pražských komorních sólistů, kteří patří k  nejdéle působícím smyčcovým 
orchestrům v Čechách. Jak na úvod připomněl otec arcibiskup Jan Graubner, slavnostní 
sál byl místem veřejných koncertů již za dob kardinála Rudolfa Jana. V rámci 27. ročníku 
Podzimního festivalu duchovní hudby zde byl naplánován druhý ze sedmi koncertů. Na 
úvod zazněla Meditace na Svatováclavský chorál Josefa Suka, následoval Koncert pro 
hoboj a orchestr a moll z díla anglického skladatele Ralpha Vaughan Williamse (jeho uči

telem byl kupříkla
du Maurice Ravel). 
V rámci této sklad
by vystoupil ho
bojista Martin Da
něk, vítěz hobojové 
soutěže Pražského 
jara 2019, který 
absolvoval prestiž
ní hudební školu 
v  Berlíně a  poté si 
vzdělání doplnil ve 
švýcarském Lau
sanne. Na závěr 
byla brilantně, 

s dramatickým nádechem a precizností provedena Smyčcová serenáda C dur Petra Iljiče 
Čajkovského. Publikum bylo nadšeno a odměnilo mistrovství celého ansámblu dlouhým 
potleskem. Záznam z koncertu pořídil Český rozhlas, užít si jej tedy mohli v pohodlí 
domova i  posluchači Vltavy. Podzimní festival duchovní hudby potvrzuje svým pro
gramem letité kvality a profesionalitu organizačního týmu, a proto jej lze veřejnosti jen 
doporučit.

Audiopořad o likvidaci  
řeholního života v ČSR

Sedmdesát let od likvidace klášterů 
a řeholí připomněla v sobotu 3. října 2020 
pietní akce na Velehradě. Po mši svaté zde 
olomoucký arcibiskup Jan Graubner po
žehnal pamětní desku, kterou na památku 
Akce K  a  zrušení velehradského jezuit
ského kláštera odlil sochař Otmar Oliva. 
O přepadení klášterů se můžete více do
zvědět v  audiopořadu, jehož hostem byl 
historik doc.  Jaroslav Šebek (na snímku). 
Zaposlouchejte se také do svědectví z do
bových dokumentů, které se dochovaly 
ve fondu Krajského národního výboru 
Olomouc olomoucké pobočky Zemského  
archivu Opava.

Jak jsme na vlastní kůži zakusili a do
sud zakoušíme, pandemie COVID19 nás 
v mnohém paralyzovala. Na jaře, ale i nyní 
na podzim každý pocítil vládní nařízení, 
jejichž cílem bylo a je zabránit šíření této 
nemoci. Zavedeny byly roušky. Jak máme 
v  živé paměti, lidé museli zůstat doma, 
z práce jsme chodili přímo domů, vyřídit 
jsme si mohli jen nejdůležitější záležitosti 
a nákupy. Úřady se uzavřely. Mnohé rodi
ny žily jen na malém prostoru svého bytu 
a na rodičích spočívala také hlavní tíže vý
uky. Každý občan tak s větší či menší in
tenzitou zakusil život s omezením, někteří 
po nějaký čas nevycházeli ze svých domo
vů, odkázáni byli na pomoc druhých.

Současnou pandemii sice nelze srov
návat s jinými událostmi a jedná se o zce
la rozdílnou mezní situaci, nepochybně 
však tato zkušenost může v  něčem při
blížit, co před 70 lety prožívali řeholnici 
a řeholnice právě v čase, kdy došlo k neo
právněnému přepadení mužských a poz
ději i  ženských klášterů na celém území 
tehdejšího Československa. Audiopořad 
připravilo diecézní Centrum pro kulturu 
Arcibiskupství olomouckého. Dostupný 
je na webu arcibiskupství (www.ado.cz/ 
2020/10/01/s  docentem jaroslavem
sebkem olikvidaci reholniho zivota vcsr/).

Snímek Antonín Basler

Snímek Antonín Basler
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Olomoucká církevní heraldika
Byla tématem přednášky ředitele Zemského archivu v Opavě Dr. Kar

la Müllera, která se uskutečnila 31. září v arcibiskupské rezidenci. Host 
za pomoci bohaté obrazové prezentace představil nejen vývoj a změny 
erbu olomouckého arcibiskupství, jednotlivých biskupů a  arcibiskupů, 
ale i rozkryl dosud netušené zajímavosti a souvislosti s tvorbou někte
rých biskupských znaků. Závěrem se věnoval přednímu českému heral
dikovi Jiřímu Loudovi, který navrhl osobní znak kupříkladu arcibiskupu 
Františku Vaňákovi, ale i současnému ordináři Mons. Janu Graubnero
vi. Z jeho ruky pochází také návrh znaku pro biskupy Karla Otčenáška 
i Pavla Posáda. Na závěr si zájemci prohlédli výstavku. Věnována je olo
moucké církevní heraldice a Jiřímu Loudovi a vznikla u příležitosti jeho 
letošního nedožitého stého výročí narození.Snímek Martin Kučera

Cestovní ruch jako prostředek sbližování. Poselství  
kardinála Turksona

V  letošním roce prochází kultura i  cestovní ruch patrně vůbec tím nejsložitějším 
obdobím. Kultura je jedním z pilířů naší společnosti. Zajisté platí, že podle úrovně kul
tury a kulturnosti se pozná i vyspělost národa. Mnohé kulturní instituce se s letošní ne
očekávanou, dosud nezakoušenou situací a nejistotou zapříčiněnou pandemií Covid19 
pokusilo poprat po svém. Nabídlo nejrůznější alternativní řešení, od streamovaných 
koncertů po on line výstavy. Cestovní ruch je na tom ještě hůře. Pandemie má negativní 
dopad také na církevní turistiku, což můžeme ilustrovat na letošní zkrácené turistické 
sezóně arcibiskupského paláce, kde jsme pocítili značný úbytek návštěvníků (zejména 
zájezdů a školních skupin, nemluvě o ekonomické ztrátě ze zrušených nasmlouvaných 
nájmů paláce).

Podle generálního sekretáře Světové organizace cestovního ruchu utrpěl právě 
cestovní ruch nejvíce ze všech sektorů. Turismus je velkým zdrojem pracovních míst 
a ekonomického rozvoje. Letošní poselství kardinála Turksona k 41. světovému dni ces
tovního ruchu (27. září 2020), za jehož téma byl vybrán cestovní ruch a rozvoj venkova, 
akcentuje praktikování udržitelného a zodpovědného turismu. List obsahuje výzvu za
měřit se na mimoměstské cíle, malé obce, vesnice a místa neznámá a málo navštěvova
ná. Takový cestovní ruch má být založený na sociální a ekonomické spravedlnosti, má 
respektovat životní prostředí a kulturu, má respektovat zemědělské zákonitosti a ven
kovský životní rytmus. 

Z Poselství je třeba vypíchnout i následující myšlenky: Drobní zemědělci jsou zásad
ními ochránci přírody. Ohleduplnost a skromnost turistů se může stát základem parti
cipace na udržitelnosti ekosystému. Cestování může získat nový rozměr a „otvírat srdce 
pro široké obzory bratrství a solidarity“. Možná si klademe otázku: Jak konkrétně? Jed
nou z možností je podpora lokálních produktů a malých zemědělských podniků, které 
hospodaří s respektem k přírodním zákonům.

Takové cestování může být i podnětem pro konkrétní „nový životní styl“. Bližší po
znání venkova je podle kardinála Turksona „dobrým způsobem, jak chápat nové kul
tury, jak si osvojovat hodnoty, jakými jsou ochrana přírody a  tvorstva, která je dnes 
nejen mravní povinností, ale i naléhavým společným projektem.“ Venkovská turistika 
může být učebnicí nového vztahu k přírodě a mezi lidmi navzájem. Turismus, který si 
váží venkova a  zapadlých krajů, může zpomalit či napomoci se vyhnout hektickému 
životu. Obzvláště to platí pro současnou dobu, kdy je kardinál Turkson přesvědčen, že 
zejména nyní je nutné podpořit pracující v tomto sektoru, podpořit lidi a komunity na 
venkově. K tomu dodává, že „zodpovědná a udržitelná turistika, která dokáže zúročit 
místní zdroje a aktivity, je jedním z prostředků boje proti chudobě.“ Všechny ujišťuje 
svou podporou a apeluje na vlády jednotlivých zemí, aby podporovali a povzbuzova
li zodpovědnou turistiku na principu sociální a  ekonomické spravedlnosti. Obrací se 
také na biskupy, pracovníky odpovědné za pastoraci turismu a farnosti. Žádá je o sna
hu konkrétní pomoci v oblasti turistických aktivit v dané diecézi, věřící a farnosti pak 
o „bezprostřední a velkodušné odpovídání na požadavky a potřeby pracovníků v ces
tovním ruchu“, pro které je současná doba velkou zkouškou. Přeje si, abychom společně 
navazovali „sítě blízkých vztahů a v pomoci ušlých zisků.“ Závěrem hovoří o potřebě 
vybudování nové podoby turistiky venkova s propojením ochrany přírody a s podporou 
zaměstnanců v lokálním cestovním ruchu.

S využitím Poselství prefekta Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému roz-
voji k 41. světovému dni cestovního ruchu.

Farníci z Pitína v císařském salonku
Snímek Dominik Novák / Člověk a Víra

Příspěvky z oblasti kultury a cestovního ruchu připravil Martin Kučera.
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V arcibiskupském paláci  
se slavily  

Dny evropského dědictví
Se značným ohlasem se setkaly le

tošní Dny evropského dědictví, které se 
v  případě Olomouce konaly o  víkendu 
12. a  13.  září, kdy si město připomínalo 
dvacáté výročí zapsání Čestného sloupu 
Nejsvětější Trojice na seznam UNESCO 
(díky tomu se olomoucká radnice stala 
i  hostitelem národního zahájení DED). 
V  nabídce Centra pro kulturu figurovaly 
nejen komentované prohlídky arcibiskup
ského paláce, ale zájemci si mohli projít 
část rezidence i  samostatně bez komen
táře průvodce. V neděli byl ve slavnostní 

dvoraně připraven hudební bonus ve for
mě variací hry na klavír. Prohlídku palá
ce si nenechali ujít také farníci z  Pitína, 
rodiště arcibiskupa Josefa Karla Matochy, 
kterému se stala rezidence v  padesátých 
letech minulého století „zlatou klecí“.  
Arcibiskup Matocha zde čelil jedenáct 
let komunistické zvůli. Domácí vězení ho 
nezlomilo. V  těžké zkoušce obstál. Potě
šujícím zjištěním bylo, že vzpomínka na 
arcibiskupa Matochu je v jeho rodišti stá
le živá. V průvodcovském kolektivu vládla 
dobrá a přátelská nálada. Všichni jsme byli 
mile překvapeni značným zájmem veřej
nosti. Spokojený návštěvník byl odměnou. 
Atmosféru a  letošní program olomouc
kých Dnů evropského dědictví přiblížila 
televizním divákům TV Noe. Páteční živé 
vstupy z arcibiskupské rezidence a Horní
ho náměstí (od Trojičního sloupu) mode
roval Marián Pospěcha.
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ZPRÁVY Z CENTRA PRO RODINNÝ ŽIVOT

Materiály nabízíme zdarma ke stažení 
v  elektronické podobě na webu rodinny
zivot.cz pod záložkou „do společenství“. 
V  roce 2020 jsou skripta věnována světci 
Janu Sarkanderovi v  souvislosti s  jeho vý
ročím. Loni jsme čerpali z promluv papeže 
Františka o mši svaté, jejich téma je nadča
sové a dají se použít v kterémkoli roce.

Velmi kladné ohlasy se nám scházely na 
skripta, která jsme připravili ve spolupráci 
s MUDr. Jitkou Krausovou – Příklady táh
nou i manželské – v nichž představila „sva
té moderní doby“.

Skripta vylepšujeme na základě ohlasů, 
jsme velmi vděční za zpětnou vazbu, zají
mají nás způsoby práce s našimi materiály 
a nyní se chceme podělit také s vámi. Oslo
vili jsme ty, kteří mají se skripty několikale
tou zkušenost, a věříme, že jejich postřehy 
budou novou motivací těm, kdo je využí
vají, ale třeba i  dobrým podnětem pro ty, 
kteří o  našich skriptech ještě neslyšeli… 
Někde si je ve farnosti vytisknou v několika 
exemplářích, a ty pak kolují po jednotlivých 
seniorech, kteří si je předávají.

OLDIN • 11 / 2020

Skripta pro společenstvíKaždoročně pracovníci z Centra 
pro rodinný život v Olomouci při-
pravují skripta pro společenství. 
Jsou určena zvláště pro manže-
le, rodiny, seniory, ale samozřej-
mě je možnost pro jejich využití 
v  jakémkoli jiném společenství. 
V  letošním roce, kdy se nemů-
žeme scházet, je doporučujeme 
především jednotlivcům a  man-
želům.

Kroměříž
P. Jiří Orság, který se skupinami seniorů využívá skripta již několik let, se 
s námi podělil o následující zkušenosti:
Scházíme se 1x za měsíc v Centru pro rodinu. Z odpoledního setkání jsme se roz-

hodli přesunout čas na dopoledne, kdy jsou senioři čilejší. Mnozí také cestu do města 
spojí s návštěvou ranní mše svaté. Před začátkem setkání pracovnice centra připraví 
účastníkům malé pohoštění – úplně obyčejné: kávu, čaj, nějaké sušenky. Začínáme 
pokud možno přesně ve stanovenou dobu. Nejprve se společně pomodlíme, krátce 
povyprávíme, co se děje a pustíme se do tématu ze skript. Texty mám k dispozici 
já, projdu si je předem a převyprávím je účastníkům. Využíváme nabídnuté otázky 
k diskuzi, většinou je nevyužijeme všechny, vyberu ty, které se týkají seniorů. Snažíme 
se držet tématu a neodbočovat např. k politice… Mohou se vyjadřovat ti, kteří chtějí 
něco doplnit anebo se na něco zeptat, což se děje – obohacujeme se zkušenostmi 
i svědectvím víry navzájem. Setkání trvá zhruba hodinu, po modlitbě desátku růžen-
ce a závěrečném požehnání může, kdo chce, ještě posedět a pobesedovat. Senioři se 
vždy na sebe těší, pokud někdo slaví svátek nebo narozeniny, popřejeme mu. Během 
koronavirového období jsme se nescházeli a s texty jsme nepracovali. Po prázdninách 
jsme navázali na téma o svatém Janu Sarkanderovi a až to bude zase možné, bude-
me se těšit na další pokračování našich setkávání, o kterých se účastníci dozvídají 
z plakátků a farních časopisů.

Pracovnice CPR Julie Koblihová:
Dříve setkávání seniorů byla odpoledne, kdy už mnozí byli unavení, v zimních 

měsících se pak domů vraceli po tmě, což pro ně nebylo příjemné, proto jsme v letoš-
ním roce nabídli dopolední čas a zdá se, že je spokojenost. Kromě měsíčních setká-
ní, na která přichází otec Jiří s tématem ze skript, zveme seniory na setkání každý 
týden na tzv. čtvrteční kavárničku. Členy společenství i otce Jiřího zaujaly texty od 
MUDr. Jitky Krausové, kdy se dozvěděli o životech svatých z nedávné minulosti.

Jeden rok se nám dokonce podařilo propojit setkávání se vzděláváním – kolegyně 
Miroslava Kordíková zpracovala pro seniory projekt „Vývoj liturgické hudby“ a po 
tradičním setkání s duchovním programem se pokračovalo prezentací. Účastníci si 
poslechli ukázky a také si společně zazpívali. Téma skript o mši svaté jsme tak hezky 
propojili právě povídáním o duchovní hudbě.

V posledních dvou letech vyrážíme s našimi seniory autobusem na pouť na Svatý 
Hostýn. Pro některé účastníky je zásadní otázkou, zda se dostanou až k  bazilice, 
proto jezdíme i doprovodným vozidlem a z parkoviště autobusu je vyvezeme až ke 
kostelu. Kdo může, dojde k bazilice po schodech či po silnici. Po příjezdu otec Jiří 
slouží mši svatou, pak je prostor pro osobní modlitbu, křížovou cestu a v odpoledních 
hodinách se vracíme zpět do Kroměříže.

Účastnice Vlasta Machalová:
Jsem vděčná Bohu za tato setkávání. Máme štěstí, že za námi přichází otec Jiří, 

který miluje všechny lidi. Jen přijde, pohladí nás očima. Nezná nás všechny jménem, 
ale to vůbec nevadí. Setkání vždy zahájí i ukončí modlitbou. Připraví si pro nás po-
vídání ze skript, řekne něco ze svých zkušeností a také dá prostor nám, obyčejným 
účastníkům. Tato setkávání bereme, jako bychom byli na duchovních cvičeních. Otec 
Jiří nám řekne, co mu Duch Svatý „našeptal“. Někdy spěchá, protože má další povin-
nosti, ale je vidět, že je s námi rád. Prostě nám řekne, co chtěl a my ještě zůstaneme, 
mluvíme o tom, co nás oslovilo. Jeho slova z mnoha setkání jsem si hluboce vryla do 
srdce.

Šternberk
V děkanátu Šternberk už mnoho let s vedením společenství nejen seniorů, 

ale i manželů pomáhá Centrum pro rodinu. Pracovnice Soňa Šlosarová navští-
ví každý měsíc sedm společenství v různých farnostech. Samozřejmě, že někdy 
nemůže, tam pak „zaskočí“ kněz, nebo se vedení daného setkání ujmou členo-
vé společenství.
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Pracovnice CPR Soňa Šlosarová:
• Navštěvuji sedm skupinek, sama se na jednotlivá setkání moc těším, protože mě 

velmi obohacují a mě samotnou to nabíjí. Samozřejmě si musím dobře připravit 
dané téma, prosím Ducha Svatého o vedení.

• Myslím, že tato práce se společenstvími má smysl – vidím, že se jich nabízené pod-
něty dotýkají a působí v nich. Někde se společenství setkává každý týden a já za 
nimi přijíždím jen jednou za měsíc.

• Každá skupinka má svá specifika – v jedné farnosti se velkou část setkání modlíme, 
v jiné je stěžejní téma, které přednesu, ale na všech setkáních se modlíme Modlitby 
za nejmenší.

• Pro tato setkávání vytvářím „pracovní listy“, které shrnují podstatné body ze skript 
a modlitbu, kterou se pak senioři během dalšího měsíce mohou modlit a mohou 
si připomenout, čemu jsme se na setkání věnovali. Jsou na formátu A5, senioři si 
je berou domů. Někteří kněží tyto pracovní listy otiskují ve farních listech, tak se 
s tématem mohou seznámit i další farníci.

• Na mnohých setkáních jsou přítomni i kněží, což je pro seniory velmi povzbuzující, 
kněží setkání dodávají ten „pravý duchovní rozměr“.

• V době karantény – jsem si se seniory alespoň telefonovala, aby se necítili osaměle.
• Na těchto setkáváních se modlíme i za nepřítomné, nemocné, je také čas na sdílení 

radostí, starostí, bývá to místo, kdy se vzpomene na ty, kteří potřebují návštěvu, 
nebo jinou pomoc – senioři „drží pospolu“.

P. Karel Janečka, farnost Nová Hradečná:
Se seniory se setkáváme jednou měsíčně (ve čtvrtek dopoledne), využíváme témat 

z nabízených skript. Společenství většinou vede pracovnice Centra pro rodinu, když 
nemůže, připravím si setkání já. Vidím, že je důležité, že se senioři sejdou, mají mož-
nost být spolu a povzbudit se. Při diskuzích je také možnost připomenout křesťan-
ské postoje k různým oblastem, protože se nedá říci, že ve všech lidech je křesťanské 
smýšlení pevně zakotveno. A pokud to tak vypadalo, že jsou pevní křesťané, může se 
objevit kolísání. I u starší generace se projevuje přizpůsobování současnému myšlení. 
Na nějakou systematickou katechezi by někteří (možná většina) z těchto seniorů ne-
přicházeli, tato forma společenství je pro ně přijatelnější.

Já sám jsem za skripta rád, protože nabízejí duchovní materiál a různé podněty 
k diskuzi. Nedovedu si představit, že bych si měl sám vše připravovat – nejedná se jen 
o setkávání seniorů, ale také jsou to schůzky ministrantů, náboženství…

Malá ukázka  
z připravovaných skript

Nová skripta připravujeme na I. polo
letí roku 2021 a nesou název: Pane, nauč 
nás modlit se. Opět využijeme promluv 
Svatého otce Františka, tentokrát o mod
litbě Otče náš. Skripta obsahují šest ka
pitol k  zamyšlení a  budou ke stažení na 
webu rodinného centra.

Prosba „buď vůle tvá“ nás tudíž nevybí-
zí k servilnímu sklonění hlavy jako bychom 
byli otroky. Nikoli! Bůh nás chce svobod-
né. Jeho láska nás osvobozuje. Otče náš je 
totiž modlitbou dětí, které znají srdce své-
ho otce a jsou si jisty Jeho úmyslem lásky. 
Běda nám, pokud se při pronášení těchto 
slov krčíme, jako bychom se podrobovali 
zdrcujícímu osudu, který nemůžeme změ-
nit. Naopak, je to prosba plná vroucí důvě-
ry v Boha, který pro nás chce dobro, život 
a  spásu. Odvážná i bojovná prosba, pro-
tože ve světě je mnoho, příliš mnoho sku-
tečností, které nejsou podle Božího plánu. 
Parafrází proroka Izaiáše bychom mohli 
říci: „Otče, tady je válka, podvod, vykořis-
ťování, ale víme, že Ty si přeješ naše dobro, 
a proto Tě snažně prosíme: buď vůle Tvá! 
Pane, svrhni světské plány, překuj meče 
v  radlice a  kopí ve vinařské nože, aby se 
už nikdo neučil válce“. Bůh chce mír. Mír 
ve všech podobách, mezi národy, ale i mír 
v  rodině, mezi generacemi, mezi snachou 
a tchýní, mezi lidmi v domě, v práci atd.

Připravila Markéta Matlochová.
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Letošní Romská pouť překonala  
minulé ročníky atmosférou

V sobotu 19. září se sešlo v Olo-
mouci na tradiční Romské pouti 
na 130 účastníků. Ve srovná-
ní s  minulými ročníky byla ná-
vštěvnost z  důvodu koronaviru 
skromnější, o  to více však měli 
poutníci příležitost prožít vzá-
jemné setkání s Bohem a spolu 
navzájem hlouběji. Letošní 22. 
ročník se uskutečnil v katedrále 
sv.  Václava a  přilehlých parká-
nových zahradách. Romská pouť 
se nesla v  duchu letošního té-
matu Jekhetane (společně).

Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra

Mezi prvními dorazil před katedrálu 
sv. Václava plný autobus poutníků z Ost
ravy s místními salesiány. „Zpočátku jsme 
měli obavy, jestli poutníci přijedou, bylo 
deset hodin a kromě nás tu nikdo nebyl. 
Věděli jsme, že z  důvodu opatření sou
visejících s  pandemií tentokrát nedorazí 
řada obvyklých účastníků včetně Romů 
ze Slovenska. Slovenská kapela GPS účast 
odvolala ještě před zpřísněním pravidel. 
Věděli, že kdyby odcestovali do Čech, tak 
by její členové museli do karantény,“ vy
práví Richenza Buková, pastorační asis
tentka a  koordinátorka akce. Z  Ostravy 
přijelo na mši na 60 poutníků, po mši sva
té dorazil autobus s převážně 70 mladými 
lidmi z Přerova. Na pouti se tak sešlo na 
130 poutníků.

Podobenství o rozsévači
Mši svatou celebroval olomoucký ar

cibiskup Mons. Jan Graubner spolu se 
salesiánským knězem P.  Jiřím Cahou.  
Liturgické čtení Kristova podobenství 
o  rozsévači z  Lukášova evangelia zaměřili 
kněží v homilii především na děti a mládež: 
„Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když roz-
síval, padlo některé zrno podél cesty, bylo 
pošlapáno a  ptáci je sezobali. Jiné padlo 
na skálu, vzešlo a  uschlo, protože nemě-
lo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní; trní 
rostlo a udusilo je. A  jiné padlo do země 
dobré, vzrostlo a přineslo stonásobný uži-
tek.“ Otec arcibiskup přiblížil dětem, jak 
je důležité, aby semínko, Boží slovo, bylo 
zaseto do dobré půdy a aby se o ně pečo
valo. Následující interaktivní část kázání 
salesiánského kněze Jiřího Cahy vtáhla do 
děje všechny přítomné posluchače:

„Děti, víte, co potřebuje semínko, aby 
vyrostlo?“

„Potřebuje být v hlíně a musí být za
lévané.“

„Nesmí spadnout do trní,“ ozývalo se 
z prvních řad.

Gotickou katedrálou zněly chvály
Namísto kapely GPS se o  hudeb

ní doprovod během mše svaté postarala 
nově vzniklá salesiánská kapela z  Ostra
vy. „Když jsme se dozvěděli, že slovenská 
kapela nedorazí, obrátili jsme se na sale
siánského kněze P. Jiřího Cahu s prosbou 
o pomoc. Naprosto neuvěřitelně dal otec 
Caha narychlo dohromady kapelu sale 
siánských muzikantů, která se tady přímo 
v Olomouci představila jako kapela Dona 
Bosca,“ pokračuje Richenza Buková.

Když padne semeno na dobrou půdu
Jak je tomu v  reálném životě se se

mínkem padnoucím do dobré půdy, které 
vydává užitek až stonásobný, se děti do
zvěděly přímo od jednoho z  účastníků, 
mladého Roma Kevina Poláka, který při 
mši vydal svědectví o  své cestě k  Bohu. 
Kevin pochází z  nevěřící rodiny. Začal 
však docházet na pravidelná setkávání 
s  ostravskými salesiány, uvěřil v  Boha 
a  dnes pracuje na středisku Dona Bosca 
v Ostravě jako asistent pedagoga.

Kolemjdoucí jménem Ježíš
Odpolední program pokračoval po 

poledni přednáškou v  kapli sv.  Anny 
a programem pro děti v přilehlých parká
nových zahradách. Přednáška P. Hyacinta 
Pavla Kuchty „Kolemjdoucí jménem Ježíš“ 

přilákala většinu mladých a  dospělých, 
takže kaple byla za chvíli plná. „Setkání 
s Ježíšem nás i dnes může na cestě posílit 
stejně tak, jako posílilo Marii Magdale
nu, když bděla u Kristova hrobu či učed
níky na cestě do Emauz ve chvílích, kdy 
byli nešťastní a  zlomení,“ přiblížila jádro 
poselství Richenza Buková. O  hudební 
doprovod se během přednášky postaral 
přerovský Triangl Band a kapela z ostrav
ského střediska salesiánů Dona Boska.

Kvalita převyšuje kvantitu
Již od pradávna se poutníci vydávali na 

pouť s  prosbou či poděkováním. „Naším 
přáním bylo, aby letošní pouť byla pro ná
vštěvníky naplněním jejich proseb a díků, 
a  také radostným, společným setkáním 
s Bohem a lidmi,“ sdělila Richenza Buková, 
pastorační asistentka. Otevřenost k rom
ské menšině přiblížil za Charitu Olomouc 
ředitel Petr Prinz: „Charita spolu s církví 
cítí vůči Romům velký dluh, protože při 
zvěstování evangelia se často zapomíná 
na jejich potřeby a  specifika. A  i  když si 
my jako Charita nevíme v pastoraci Romů 
s  ledasčím rady, chceme se o  to alespoň 
pokusit. Zároveň jsem rád, že letošní pouť 
byla skutečnou poutí, to znamená, že jsme 
putovali k Bohu a současně jsme měli pří
ležitost se spolu setkat. Možná, paradox
ně díky koronavirové situaci, jsme prožili 
letošní pouť hlouběji a pokojněji. Ukazuje 
se nám, že není důležitý počet, ale kvalita 
prožitku na naší cestě s  Bohem,“ uzavřel 
Petr Prinz, ředitel Charity Olomouc.

 Eva Štefková
Charita Olomouc
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„Díky mladým vidím, jak velmi v po
řádku je tento svět,“ napsal jeden ze se
niorů, kterému dobrovolníci Charity 
Olomouc zajišťovali v době pandemie pra
videlně nákupy potravin, drogerie a léků. 
Dobrovolníci jsou ukazatelem úrovně 
a vyspělosti společnosti a Charita se bez 
nich neobejde. Denně pomáhají v jednot
livých sociálních službách, zapojují se do 
organizace kulturních nebo sportovních 
událostí, angažují se ve sbírkách či po
máhají ze svých domovů prostřednictvím 
počítače. Jsou právoplatnými členy týmu 
charitních pracovníků.

V první linii a s rotou záložáků
„Velmi nás překvapil nebývalý zájem 

dobrovolníků právě v  době, kdy sílily 
zprávy o hrozící pandemii, kdy nikdo ještě 
netušil, co vše nás čeká. Téměř obratem se 
nám začali ozývat dobrovolníci ochotní 
pomoci i při velkém riziku,“ líčí svoji zku
šenost Milada Malíšková, koordinátorka 
dobrovolnictví.

Charitě Olomouc se během 14  dní 
přihlásilo na 140 dobrovolníků, z toho 35 
pracovníků a  studentů Univerzity Palac
kého v  Olomouci. Pro případ náhlé po
hotovosti bylo v  záloze připraveno ještě 
dalších 25 dobrovolníků. „Pomáhali nám 

Po uzavření škol v březnu, kdy v průběhu jen několika 
málo dnů došlo z důvodu pandemie k omezení veřej-
ného života, se společnost v Česku na několik měsí-
ců zcela proměnila. Ulice zely prázdnotou, a zatímco 
mnozí zůstávali doma – nejmenší, žáci školou povin-
ní, starší a nemocní, do ulic vyrazili ONI – nezištní po-
mocníci a odvážlivci, kteří nabídli svůj čas a energii 
druhým. Spolu s charitními pracovníky se podíleli na 
zajišťování bezpečí a pomoci nejen pro klienty, ale pro 
všechny občany města Olomouce, kteří se dostali do 
tíživé situace.

Díky dobrovolníkům vidíme, že v pořádku je tento svět

s  nákupy seniorům, s  distribucí potravi
nové pomoci, při rozvozu obědů, ve spo
lupráci s klienty vyráběli a distribuovali ti
síce roušek, vytvořili velikonoční přáníčka 
seniorům, pomáhali dětem s  učením na 
dálku,“ vypočítává Milada Malíšková.

Petra Pavlíčková, vedoucí střediska 
pro Rodiny a děti, vzpomíná na jeden tele
fonický hovor od maminky samoživitelky 
s dvěma malými dětmi, která byla nucena 
zůstat doma z důvodu péče o děti: „Když 
poprvé zavolala, trvalo to snad minutu, 
než přes pláč dokázala požádat o pomoc. 
Kdyby tenkrát nebyli dobrovolníci, možná 
by se k  ní pomoc dostala mnohem poz
ději.“ Díky dobrovolníkům mohla rodina 
ještě tentýž den důstojně povečeřet. Po
dobných případů byla spousta a  se stan
dardním počtem svých pracovníků by 
Charita tento nápor nezvládla.

Nákupčí, koordinátoři, krejčí  
a švadleny
V Domově sv. Anežky na Svatém Ko

pečku u Olomouce se během pandemic
kého stavu pomoc dobrovolníků zacílila 
na nákupy nemocným seniorům. Pracov
níci vždy vybrali od 26 klientů domova 
nákupní seznamy a  poté předali dobro
volníkům, kteří vyráželi pravidelně každé 
pondělí a pátek na nákupy.

Mnozí z dobrovolníků se stali pravou 
rukou pracovníků při koordinaci pomo
ci nejpotřebnějším. Osvědčili se zejména 
jako tzv.  „pravé ruce“ koordinátorů jed
notlivých činností v  době, kdy pracov
níci velmi silně zakoušeli vlastní hranice 
i  hranice svých pracovních týmů. „Tito 
dobrovolní pobočníci, kteří již byli zkuše
nější, pomáhali ostatním dobrovolníkům 
s  orientací v  naší organizaci i  v  záplavě 
informací. Reagovali na dotazy, předávali 
kontakty, zachytávali potřeby, připravova
li podklady. Úžasná ochota, operativnost 
a spolupráce,“ říká Milada Malíšková.

Díky dobrovolníkům se podařilo 
v krátkém čase vybavit rouškami pracov

níky a klienty Charity a následně i lidi, kte
ří roušky potřebovali a  neměli si je sami 
jak opatřit. „Jsem vděčná všem dobrovol
níkům, kteří se zapojili do výroby roušek. 
Těm, kteří šili, stříhali, darovali látky, 
vozili materiál, vyzvedávali ušité roušky, 
seděli ve výdejovém okýnku v  prodejně 

Dobrodruhá či pomáhali jinak. Kolem 
roušek tak vznikla skupina lidí, kterou 
propojila ochota a chuť pomáhat, a i když 
o sobě navzájem nevěděli, a nejspíš se už 
ani nikdy nepotkají, byli tím nejlepším se
hraným týmem,“ rekapituluje sociální pra
covnice Kateřina Steinerová.

Koordinátorka nákupů pro seniory 
Lucie Mokrá děkuje za všechny pracov
níky Charity Olomouc všem dobrovolní
kům:
Víme, že jste šli až na dřeň, díky za to.
Za nákupy rodinám, velké díky patří Vám.
Díky za Vaše mapy v hlavě a srdce na dlani.
Sama jsem si zkusila rozvést pár faktur 
a opravdu není malých rolí.
Zdolat všechny schody a přežít kolonu, no 
to jsou teda nervy, zasloužíte poklonu.
Říkali mi senioři, že díky mladým vidí teď, 
jak velmi v pořádku je tento svět.

DĚKUJEME!  Eva Štefková
Charita Olomouc
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DIÁŘ ARCIBISKUPSTVÍ NEBUDE

Vzhledem k náročné koronavirové situaci otec arcibiskup Jan Graubner rozhodl,  

že Diář arcibiskupství olomouckého na listopad 2020 se nebude vydávat.


