
A
rc

ib
is

ku
ps

tv
í o

lo
m

ou
ck

é 
• 

B
is

ku
ps

ké
 n

ám
ěs

tí 
2,

 7
71

 0
0 

O
lo

m
ou

c 
• 

w
w

w
.a

do
.c

z

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

A
rc

ib
is

ku
ps

tv
í o

lo
m

ou
ck

é 
• 

B
is

ku
ps

ké
 n

ám
ěs

tí 
2,

 7
71

 0
0 

O
lo

m
ou

c 
• 

w
w

w
.a

do
.c

z

ROČNÍK 30 • PROSINEC 2020 • ČÍSLO 12

RADOSTNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ 
NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA

A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ 
V NOVÉM ROCE 2021
přejí Vaši biskupové
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Duchovní a psychoterapeutická pomoc  
na telefonu

Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakul‑
ta Univerzity Palackého v Olomouci společně nabízejí duchovní 
a psychoterapeutickou pomoc na telefonu – všem, kdo v čase 
epidemie potřebují podporu nebo povzbuzení.
Touto službou chtějí obě instituce vytvořit bezpečný prostor 
vám, kteří jste se v důsledku nucené karantény a z ní vycházejí‑
cích opatření dostali do psychické nepohody a míra vašich obav 
a úzkostí přesahuje pro vás únosnou mez. Také v případě, kdy 
potřebujete duchovní podporu nebo povzbuzení: využijte nabí‑
zených kontaktů.
K  dispozici vám jsou odborníci několika oborů, kteří se při 
telefonickém rozhovoru s  vámi budou snažit zvládnout vaši 
nastalou situaci nebo vás nasměrují tak, aby se vám v dané si‑
tuaci dostalo co nejlepší pomoci. Pomoc nabízíme na základě 
telefonického rozhovoru, a to na uvedených telefonních číslech. 
Všichni zúčastnění tuto službu vykonávají jako dobrovolnou, 
vedle svých běžných pracovních povinností. Proto je možné, že 
ne vždy mohou hovor přijmout. Nedovoláte ‑li se tedy na vámi 
vybrané číslo, volejte na jiné z uvedených.

DUCHOVNÍ POMOC
P. Pavel Stuška, kněz, tel. 731 621 190
P. Václav Tomiczek, kněz, nemocniční kaplan,  

tel. 736 647 693
sestra Lucie Cincialová, řeholnice, tel. 731 600 081
Dominik Opatrný, teolog, nemocniční kaplan,  

tel. 734 695 790

DUCHOVNÍ A PSYCHOTERAPEUTICKÁ POMOC
P. Roman Macura, kněz, psychoterapeut, tel. 603 787 013
P. Lukáš Engelmann, kněz, psychoterapeut,  

tel. 731 402 155
František Zakopal, psychoterapeut, trvalý jáhen,  

tel. 733 161 615

PSYCHOTERAPEUTICKÁ POMOC
Kateřina Hamplová, krizová intervence, tel. 775 115 446
Richard Kořínek, psychoterapeut, tel. 604 777 044
Arnošt Krtek, psychoterapeut, tel. 722 667 878
Růžena Krtková, psychoterapeutka, tel. 722 667 878
Zdeněk Meier, psychoterapeut, tel. 603 496 710
Petra Potměšilová, psycholožka,  

tel. 603 293 252 (pondělí, středa)
Kristýna Černíková, krizová intervence, tel. 602 349 782
Carmen Švýcarská, psychoterapeutka, tel. 604 322 522
Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeutka, 

tel. 733 522 339

Celostátní setkání mládeže se odkládá
Z důvodu nepříznivé situace ohledně pandemie Covid‑19 a roz‑
hodnutí biskupů se Celostátní fórum mládeže přesouvá na jaro 
2022 a Celostátní setkání mládeže na srpen 2022.

Skripta „Pane, nauč nás modlit se“
Centrum pro rodinný život připravilo skripta pro společenství 
rodin a seniorů na rok 2021. Nová skripta s názvem „Pane, nauč 
nás modlit se“ vycházejí z  pro‑
mluv papeže Františka a  věnují 
se modlitbě Otčenáš.
Materiály jsou ke stažení na 
webu: rodinnyzivot.cz pod zá‑
ložkou VZDĚLÁVÁNÍ. Tradiční 
strukturu skript letos doplňuje 
kapitola s  odkazy na různé na‑
hrávky inspirované touto mod‑
litbou. Tato stránka přímo s od‑
kazy na proklik je ve formátu pdf 
přímo na webu.
Více informací:
www.rodinnyzivot.cz

Školení pro manželské páry –  
budoucí lektory snoubenců

Centrum pro rodinný život v Olomouci organizuje základní ško‑
lení pro manželské páry – budoucí lektory snoubenců. Bude se 
konat o víkendu od 8. do 10. ledna 2020 na Svatém Hostýně.
Více informací: www.rodinnyzivot.cz

Mimořádný ročník soutěže Bible a my
V letošním školním roce se pro všechny věkové kategorie usku‑
teční soutěž Bible a my elektronicky, a to ve třech kolech. První 
kolo v adventu (29.  listopadu – 24. prosince), druhé kolo v  li‑
turgickém mezidobí (7.  ledna – 16. února) a na poslední kolo 
tohoto ročníku se soutěžící mohou těšit v postní době (17. úno‑
ra – 31. března). Zveme k zapojení do soutěže žáky základních 
a středních škol.
Více informací na webu: bibleamy.cz; odkaz na soutěžní kvíz je 
http://nedelevrodine.cz/bible ‑a‑my‑2

Prosincový Nezbeda a Cvrček
V prosincovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou test Vánoč-
ní události, příběh z první světové války Nevystřelil jsem a návod 
na výrobu vánoční ozdoby.
Prosincový Cvrček učí malé čtenáře dělit se o radost s ostatními.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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Stav arcibiskupa Graubnera si vyžádal hospitalizaci,  
koronavirem se nakazil i biskup Nuzík

Několik dní poté, co byl olomoucký arcibiskup a  předseda České biskupské 
konference Jan Graubner ve středu 25.  listopadu  2020 pozitivně testován na ne‑
moc covid‑19, si jeho zdravotní stav vyžádal hospitalizaci ve Fakultní nemocnici 
Olomouc. Pozitivní výsledek koronavirového testu se potvrdil také u pomocného 
biskupa a generálního vikáře Josefa Nuzíka, který tak zůstává v domácí karanténě.

Prosíme věřící, aby na jejich zdraví pamatovali v modlitbách. Oba dva také všem, 
kdo se za ně modlí a o jejich zdravotní stav projevují zájem, vyjadřují upřímný dík 
a zůstávají ve spojení v modlitbě.   (aco)
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3. prosinec – Mezinárodní den zdravotně postižených – vyhlášen v roce 1993 OSN
5. prosinec – Mezinárodní den dobrovolníků – slaví se z rozhodnutí OSN na počest 

těm, kteří dobrovolně pomáhají trpícím
6. 12. 1970 zemřel P. Ondřej Petrů, český katolický kněz – dominikán, teolog, překla-

datel Nového zákona (50 let)
10. prosinec – Den lidských práv – výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv 

Valným shromážděním OSN v roce 1948 – slaví se od roku 1950
28. 12. 1929 se narodil v Kunovicích u Valašského Meziříčí P. Vlastimil Ovčáčík, 

jezuitský kněz žijící na odpočinku na Velehradě (91. narozeniny)
12. 1. 1921 se narodil Felix Maria Davídek, tajně vysvěcený biskup podzemní církve 

v Československu (100 let)   (jpa)

Předplatné OLDINu na rok 2021
Vážení předplatitelé OLDINu,
blíží se závěr roku 2020 a  s  ním vstup do 31. ročníku arcidiecézního zpravodaje. 

Váš zájem o dění v naší arcidiecézi nás těší a je pro nás motivací zpravodaj dále vydávat 
a obohacovat o nová témata a pohledy. V prvním čísle OLDINu (leden–únor 2021) vám 
zašleme předpis o vašem předplatném na rok 2021.

V této chvíli vás prosíme, abyste nám do konce roku 2020 nahlásili případné změny 
odběru časopisu OLDIN v roce 2021.

Děkujeme taktéž za vaši podporu i dary nad rámec výše předplatného.
Zároveň čtenářům oznamujeme, že od nového roku se objednávek a  zasi‑

latelství časopisu ujímá Mgr.  David Mikša z  Centra pro kulturu (e ‑mail: 
miksa.david@ado.cz, tel. 587 405 402).



Drazí bratři a sestry,
všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají 

po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S  vládou jsme jednali mnohokrát 
a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. 
Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám 
v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.

Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obě‑
tavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří 
se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zin‑
tenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen 
svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba 
i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.

Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný 
půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý 
účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první 
tři středy v prosinci.

Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se nechá‑
me milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem 
nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout 
Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této 
Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme 
betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na 
svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i  jménem těch, 
kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. 
Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní 
nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke 
svornosti a lásce. Budeme ‑li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky pře‑
může nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke 
své první Lásce, k Bohu.

Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho 
darů  

  Vaši biskupové
Praha 20. listopadu 2020
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Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

Biskup Josef Nuzík píše zdravotníkům

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ
(Pro modlitbu u jesliček v rodině)

Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, 
doufáme v tebe, milujeme tě a klaní‑
me se ti jako svému Králi. Svou moc 
a  slávu jsi skryl do podoby malého 
dítěte. Mnoho národů světa tě tak‑
to uctívá. I  my tě uctíváme ve tvém 
Dětství, jako našeho Pána, Spasitele 
a Boha, který všemu vládne a všech‑
no tvoří nové.

Věříme, že nás miluješ, proto 
chceme dnes začít nový život. Prosí‑
me tě, smiluj se nad námi, odpusť nám 
naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – 
srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni 
bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý 
skutek. Dej nám své požehnání, aby‑
chom byli schopni konat alespoň 
malé skutky lásky. Odevzdáváme se 
ti. Dívej se našima očima, usmívej se 
naším úsměvem, promlouvej našimi 
ústy, pracuj našima rukama. A  kdy‑
bychom na tebe někdy zapomněli, 
připomeň se nám způsobem tobě 
vlastním – milosrdenstvím a něžnou 
láskou. Přijmi nás, malý Králi, do své‑
ho Nejsvětějšího Srdce jako své malé 
bratry a sestry a obejmi nás svou lás‑
kou. Amen.

Vážení lékaři, drazí zdravotníci, milí 
nemocniční kaplani a všichni, kteří pomá‑
háte!

Na konci minulého roku se v Číně 
objevil virus COVID‑19 a  po několika 
měsících vstoupil tento nezvaný host bez 
zaklepání i do našich dveří. Od té doby se 

Lékaři, zdravotní sestry, sanitáři a další nemocniční personál včetně 
dobrovolníků stále bojují proti nemoci Covid-19 v první linii. Přirov-
nání k  válečné rétorice není vůbec nadsazené. Stejně jako v  jiných 
válkách mají právě ti v prvních řadách největší pravděpodobnost, že 
se z  boje domů živí nevrátí. Koronavirem se od počátku pandemie 
nakazilo již téměř 16 tisíc zaměstnanců ve zdravotnictví. Pět lékařů 
a pět zdravotníků nemoci podlehlo.
Olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík, který je předsedou rady 
ČBK pro zdravotnictví, napsal v  těchto dnech všem zdravotníkům 
dopis. Vyjádřil úctu a  obdiv k  jejich obětavému nasazení a  ujistil je 
o modlitbě své a ostatních věřících.

s  ním potýkáme, a  protože jsme se ocit‑
li v  takové situaci poprvé, není divu, že 
tento střet provází hledání, omyly, po‑
kusy o nápravu a neustále se měnící roz‑
hodnutí. Každý krok vlády je v  médiích 
i  doma hojně komentován odborníky, 
samozvanými experty či laiky, nařízení 

zasahují do všech sfér života společnosti 
a jejich důsledky se projevují v soukromí i  
v zaměstnání.

Opatření vydaná v  souvislosti s  epi‑
demií dopadají také na VÁS, neboť máte 
rodiny, cestujete do práce, nakupujete, 
bavíte se, prostě žijete. Mnohým lidem 
se zdají restrikce příliš drastické a  těžko 
splnitelné a  jen s  obtížemi či nechutí se 
jim podřizují. Jsou přesvědčeni, že je to 
maximum, co vydrží. VY naopak pomy‑
slnou hranici snesitelného dennodenně 
posouváte navzdory riziku, které je s tím 
spojeno. Zatímco my ostatní se hledíme 
kontaktů s  těmi, kteří by pro nás moh‑
li být zdrojem nákazy, chránit, VY jdete 
při každé své službě tomuto nebezpečí 
vstříc. Zasloužíte uznání a  obdiv nejen 
za to, jak v  extrémně náročných pod‑
mínkách zvládáte svou profesi, ale také 
za to, jak jste se k této mimořádné výzvě 
postavili  – jako ke svému poslání, nejen  
povinnosti.



Milé rodiny, děti a rodiče,
v  posledních měsících a  týdnech za‑

létají často mé myšlenky a prosby při bo‑
hoslužbě a  v  modlitbě nejen k  lékařům 
a  všem, kteří se starají o  naše nemocné, 
k  těm, kteří musí při řízení naší společ‑
nosti činit nelehká rozhodnutí, nebo ke 
kněžím, jejichž služba doznala s  ohle‑
dem na současnou situaci změn, ale zcela 
zvláštním způsobem také k vám, kteří ži‑
jete v rodinách.

Myslím na rodiny, které jsem měl pří‑
ležitost poznat jako člověk, kněz i biskup, 
ale také na vás, které osobně neznám. 
Tyto myšlenky se ve mně rodí, když jdu 
ulicemi nebo parky našeho města a  po‑
tkávám maminky a  tatínky, jak kráčejí 
společně se svými dětmi, když cestuji 
a  míjím auta, v  nichž se veze nějaká ro‑
dina, nebo když večer pozoruji rozsvícená 
okna v rodinných či panelových domech. 
Všem, s nimiž se takto skutečně či obraz‑
ně střetávám, zasáhla do všedního běhu 
života pandemie koronaviru a  ocitají se 
v situacích, které až dosud nemuseli řešit. 
Z hloubi mysli řady rodičů se vynořují ne‑
odbytné otázky: Kdy to asi skončí? Vrátí 
se vše k normálu nebo to bude úplně jiné? 
Nepodepíše se to negativně na vzdělání 
našich dětí? Budeme moci i nadále pokra‑
čovat v zaměstnání nebo podnikání? A co 
příjmy, utáhneme chod naší domácnosti?

Možná jste si je kladli i dříve, ale zřej‑
mě ne tak často a  v  takové míře. Vypo‑
řádávat se s nimi není snadné a vyžaduje 
to od vás značnou dávku sebeovládání, 
zejména když se snažíte nedávat najevo 
obavy z dalšího vývoje před svými dětmi. 
Sami nejlépe víte, jak je pro vás rodiče 
obtížné nenechat se ovládnout strachem 
a nepoddat se skeptickým úvahám, neboť 
ruku v ruce s tím se z domova vytrácí po‑
hoda, chuť do života a  hlavně naděje, že 
i toto období jednou skončí a že má něja‑
ký (třeba zatím skrytý) smysl.

Také v  tomto nezvyklém čase musí 
doma všechno fungovat, přestože přiby‑
lo práce a starostí s dětmi, které se kvůli 
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Dopis biskupa Josefa Nuzíka rodinám

zavřeným školám učí samy, což ty malé 
moc neumí a ty větší by zase raději věno‑
valy čas něčemu jinému. „Je to fuška, je 
to dřina,“ slýchám někdy od rodičů. Chtěl 
bych vám za tuto vaši námahu a úsilí moc 
poděkovat a ubezpečit vás, že si této vaší 
„domácí“ práce nesmírně váží i sám Bůh. 
Jsem přesvědčen, že po letech tuto vaši 
snahu a  s  ní spojené oběti docení i  vaše 
děti a  také že vy sami budete tuto dobu 
vnímat jako tu, která vám mnohé dala, 
i když nebyla jednoduchá. Jde o paradoxy 
života, které potvrzuje řada příkladů z mi‑
nulosti.

Prozatím nám nezbývá, než společ‑
ně pokračovat v prožívání této doby a ve 
svém životě. Pokládám za užitečné dělit 
se o dobré zkušenosti a rady, které mohou 
pomoci věci ulehčit nebo zlepšit, a  pro‑
to si dovolím jednu takovou malou radu 
vám nabídnout. Denní modlitba církve 
nazývaná breviář, kterou se modlí všech‑
ny zasvěcené osoby ‑ kněží, řeholní sestry 
a bratři a  také mnoho laiků, začíná vždy 
stejnými slovy: „Bože, pospěš mi na po‑

Snímek Milena Machálková / Člověk a Víra

moc.“ Toto zvolání je výrazem touhy po 
Boží pomoci a narazíme na ně v žalmech 
na několika místech, a to v okamžiku, kdy 
se člověk cítil slabý, nejistý či osamoce‑
ný; kdy měl pocit, že vše zůstává pouze 
na něm; kdy potřeboval slyšet odpověď; 
kdy toužil po vysvobození z těžké situace. 
Všude tam se starozákonní člověk obracel 
na Hospodina a  volal: „Bože, na pomoc 
mi pospěš!“ (Žalm 70,2) Milé rodiny, kéž 
užíváme této střelné modlitby pokaždé, 
když se cítíme podobně jako muži a ženy 
v době starozákonní, tedy slabí, nejistí či 
nedostatečně způsobilí zvládat situace, 
které jsou před nás kladeny, a kéž můžeme 
po prodělané životní zkoušce prohlásit: 
„On (Hospodin) se ke mně sklonil, slyšel 
mě, když o pomoc jsem volal.“ (Žalm 40,2) 
Věřím, že po odeznění pandemické krize 
si budeme moci říci: byla to zvláštní doba, 
ale hodně jsem se díky ní naučil, a i v této 
době stál Bůh při mně.

Se vzpomínkou v modlitbě a s požeh‑
náním.  biskup Josef Nuzík

předseda Rady ČBK pro rodinu

Už řadu let žehnám houkající vozy 
záchranné služby, které mě míjejí, slovy: 
„Veď, Bože, tohoto lékaře a celý tento zá‑
chranný proces, aby se dostalo pomoci 
tomu, kdo je v nebezpečí života.“

Rád bych vás, milí zdravotníci, ujistil, 
že obdobnou prosbu v tomto složitém ob‑
dobí pronáším nejen já, ale mnoho kněží 
a  řeholních sester i  věřících, kteří se za 
VÁS modlí: „Ať Vás Bůh zachovává ve 
zdraví duše i  těla, pomáhá zvládat stres 
a překonávat únavu, abyste mohli pokra‑

čovat ve svém poslání a službě nemocným 
a pomáhali jim v návratu ke svým blízkým 
a do svého prostředí.“

Na podzim vyhlášený nouzový stav 
spadá v církevním kalendáři do tzv. kon‑
ce liturgického roku, kdy se každoročně 
v  denní liturgii předčítají biblické texty 
o  různých apokalyptických znameních, 
která budou předcházet konci světa a dru‑
hému příchodu Krista. Na těchto úryv‑
cích mě vždy zaujme, jak Pán provede své 
věrné i  tímto tak neobvyklým a  drama‑

tickým obdobím a  všemi protivenstvími. 
Přeji nám všem, a  modlím se za to, aby 
tomu tak bylo i v tento čas a v této situaci, 
kterou společně prožíváme. Aby dle přá‑
ní papeže Františka vyšel z této krize náš 
svět lepší, ne horší.

Děkujeme VÁM, drazí lékaři, zdra‑
votníci a  nemocniční kaplani, že k  tomu 
napomáháte.

S požehnáním a se vzpomínkou v den‑
ní modlitbě  biskup Josef Nuzík
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AKTUALITY
Věže šternberského kostela se dočkají nové střechy

To, že obě věže farního kostela ve Šternberku volají po kompletní rekon-
strukci, bylo delší dobu zřejmé už při pohledu z ulice. Až letos ale opravu 
umožnily příspěvky ministerstva kultury, olomouckého arcibiskupství, Olo-
mouckého kraje a města Šternberk i dary zdejších farníků. Obnova severní 
věže se tak chýlí k závěru.

„Lešení začali řemeslníci stavět na začátku června a vzhledem k náročnosti ho do‑
končili 8. července. Poté se začalo s odstraňováním plechové krytiny a následně i s roze‑
bíráním dřevěných 
konstrukcí věže,“ 
popisuje začátek 
prací šternberský 
farář P.  Antonín 
Pechal. Až roze‑
brání trámů podle 
něj ukázalo, že 
skutečný objem 
dřevěných prvků 
je o  něco vyšší, 
než bylo uvedeno 
v  projektu, a  cena 
díla tudíž musela 
být navýšena na 
3,97 mil. Kč.

Více než třetinu potřebných peněz podle něj poskytlo Ministerstvo kultury ČR 
v rámci programu záchrany architektonického dědictví  – celkem 1,45 mil. Kč. Po 
700 tisících pak přispělo také Arcibiskupství olomoucké, Olomoucký kraj a  město 
Šternberk. Zbývajících téměř půl milionu korun teď musí zajistit sama farnost. „O po‑
moc jsme požádali naše farníky a mě nesmírně těší, že se tato prosba setkala s velkou 
odezvou navzdory tomu, že se nemůžeme společně sejít při bohoslužbě a lidé dary buď 
posílají převodem na účet, anebo je osobně nosí na faru,“ říká kněz a dodává, že jen bě‑
hem druhého listopadového týdnu farníci přispěli přes 76 tisíc Kč, jeden z dárců přitom 
věnoval rovných 50 tisíc.

Nyní je podle něho nová konstrukce krovu věže, kterou si počátkem listopadu pro‑
hlédl přímo na místě také arcibiskup Jan Graubner s  pomocným biskupem Josefem 
Nuzíkem, usazena a tesaři začali s bedněním. Poslední fází opravy pak bude opláštění 
věže novým měděným plechem. „Celá rekonstrukce by měla být dokončena do poloviny 
prosince,“ dodává P. Pechal.   Jiří Gračka

Zemřel P. Petr Dokládal
Ve věku 73  let zemřel 23.  října 2020 P. Petr Dokládal, dlouholetý farář ve 
Starém Jičíně.

Potvrdila se u něho nákaza koronavirem a ne‑
moc měla těžký průběh. Se zápalem plic byl hos‑
pitalizován v nemocnici v Novém Jičíně, udržován 
v umělém spánku a na plicním ventilátoru.

I  v  naší arcidiecézi byl znám především jako 
věrný mariánský ctitel. Na přelomu komunistické 
diktatury byly známy a široce rozšířeny jeho trak‑
táty, ve kterých se vyjadřoval k církevně politické 
situaci v naší vlasti. Svými příspěvky často oboha‑
coval i náš arcidiecézní zpravodaj.

Pohřeb zesnulého se konal 29. října 2020 ve Starém Jičíně a následně pak v Koclířově 
u Svitav, kde byl pohřben na hřbitově u farního kostela sv. Filomény a sv. Jakuba.

 Josef Pala

K výročí bitvy na Bílé hoře byl 
v Praze odhalen Kříž smíření

V  Aleji Českých exulantů nedaleko 
bojiště na Bílé hoře, která je dnes 
součástí Prahy 6, mohou od nedě-
le 8.  listopadu  2020 lidé vidět Kříž 
smíření.

Slavnostní ceremoniál jeho odhalení 
se konal v  den výročí bitvy z  roku 1620 
a zúčastnili se jej předseda České biskup‑
ské konference arcibiskup Jan Graubner 
a  synodní senior Českobratrské církve 
evangelické Daniel Ženatý. Autorem kříže 
je německý benediktinský mnich a umě‑
lecký kovář Abraham Fischer. Odhalení 
předcházely ekumenické nešpory přímo 
na Bílé hoře. Kříž byl instalován na kon‑
ci října. Akci uspořádaly Česká biskupská 
konference, Ekumenická rada církví a bě‑
lohorský klášter benediktinek.

V dvouhodinové bitvě na pláni neda‑
leko Prahy porazily 8. listopadu 1620 dvě 
katolické armády stavovské vojsko, čímž 
bylo potlačeno povstání stavů. Následo‑
valy postihy jeho účastníků, včetně po‑
pravy 27 českých pánů na Staroměstském 
náměstí v roce 1621.

Kříž tvoří dva ocelové a jeden titanový 
kříž. Dva zrezivělé symbolizují znesváře‑
né strany, minulost, bolest a  nesmíření. 
Třetí rameno je čisté a modré a odkazuje 
na smíření. Kříž má zároveň, pokud je po‑
ložen na zemi, podobu zátarasu bránícího 
v  cestě. Teprve, když je společným úsi‑
lím vztyčen a  narovnán, stává se křížem 
a znamením smíření.  Pavel Skála

Změna koordinátora  
Noci kostelů, OLDINu  

a Eucharistické hodiny
Od 1.  1.  2021 přebírá po Luboši Ná‑

glovi Noc kostelů, OLDIN (objednávky, 
předplatné a  zasilatelství) a  Eucharistic‑
kou hodinu Mgr.  David Mikša z  Centra 
pro kulturu (e ‑mal: miksa.david@ado.cz, 
tel. 587 405 402).  (aco)

Snímek Jiří Šťástka / Člověk a Víra

Snímek Pavel Slováček
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Vánoční nabídka Nezbedy
Redakce dětského časopisu Nezbe-
da připravila vánoční nabídku se 
zvýhodněnými cenami na vybrané 
tituly. Tato nabídka je platná od 1.  
do 31. prosince 2020. 

Říkadla
Autorem říkadel je 
Valdemar Toman v le‑
tech 1998 až 2010 
vytvořil pro Nezbedu 
celou řadu říkadel. 
Texty jsou nejen hra‑
vé, ale zároveň roz‑
víjí fantazii malého 
čtenáře drobnou hříčkou s doplněním 
chybějícího textu. Výběr je sestaven 
v této publikaci.
104 stran, cena 60 Kč

Nezbedův humor
Sbírky anekdot, kres‑
lených vtipů a  kres‑
lených minipříběbů 
Otíka, které vychá‑
zejí na stránkách Ne‑
zbedy. Vyšlo již šest 
knížek.
104 stran, cena 60 Kč

Setkání  
s biblickými  
postavami
Příběhy vycházely 
na stránkách Ne‑
zbedy v letech 2009 
až 2015. Formou 65 
rozhovorů jsou zde 
představovány ně‑
které biblické postavy. Čtenář má po‑
znat, s kým byl rozhovor veden. Může 
napomoci nápověda, v níž je uvedeno, 
v které části Bible se o postavě píše.
74 stran, cena 40 Kč

Komiksový sešit
Každý sešit obsa‑
huje několik ko‑
miksově zpracova‑
ných příběhů, např. 
životy svatých, 
dobrodružné pří‑
běhy, misijní pří‑
běhy. Čtvrtý sešit 
obsahuje šest příběhů chlapecké party 
Kamarádi.
64 stran, cena 40 Kč

Aktuální nabídka na další tituly:  
www. casopisnezbeda.cz

Objednávky:
e-mail: info@casopisnezbeda.cz

telefon: 739 344 031
adresa: Divadelní 6, 760 01 Zlín

Ve Štípě přebudovali zázemí pro poutníky  
i okolí gotického kostelíka

Poutní místo Štípa u Zlína se pyšní monumentálním barokním chrámem, kde 
na hlavním oltáři lidé uctívají gotickou sochu Panny Marie s Ježíškem. Kaž-
doročně místo navštíví jen v rámci projektu „Otevřené brány“ více než šest 
tisíc návštěvníků a k nim je třeba přičíst pravidelné návštěvníky bohoslužeb 
a poutníky. Chrám je z velké části pěkně opraven a udržován, místní se ale 
trochu styděli za jeho okolí a zázemí pro návštěvníky.

V letošním roce však došlo k dramatické změně. Bývalá hospodářská budova, která 
se nachází v těsné blízkosti kostela, prochází kompletní rekonstrukcí a úpravou dispozi‑
ce. Nová je již ne‑
jen střecha a  celý 
krov, ale také fa‑
sáda nebo vnitřní 
omítky. Každého 
návštěvníka jistě 
potěší i zcela nové 
sociální zázemí.

„Snažili jsme 
se vybudovat zá‑
zemí odpovídající 
současným po‑
žadavkům včetně 
bezbar iérového 
přístupu a  s  ohle‑
dem na ochranu 
životního prostře‑
dí. Dešťová voda ze střech je svedena do sběrné jímky a bude využívána na závlahu.  
Na WC je využívána voda z našich vlastních studní. Většina světel i vodovodní baterie 
jsou na fotobuňku, aby nedocházelo k plýtvání energiemi,“ upřesnil štípský farář P. Fran‑
tišek Sedláček.

Nenápadně opodál proti velkému poutnímu kostelu stojí ve Štípě také malý gotický 
kostelík. Obehnán kamennou zdí působí nenápadně až skromně, ale právě tady můžeme 
hledat samé počátky zdejšího poutního místa. Farnost již několik let systematicky pra‑
cuje nejen na opravách samotného kostelíka, ale v letošním roce i na jeho okolí. „Díky 
dotaci od Zlínského kraje i statutárního města Zlína se nám podařilo zachránit havarijní 
část historické zídky. Původně jsme si mysleli, že ji jen opravíme, ale nakonec bylo nutné 
ji kompletně rozebrat a opět vystavět. Na horní hranu zdi byly osazeny speciální pále‑
né cihly, tzv. klinkerky, které by měly vydržet mnohem více než klasické pálené cihly. 
Znečištěný kámen ze severní strany zídky byl očištěn a natřena byla také vstupní brána 
do areálu,“ říká P. Sedláček. Na opravu zídky i zmíněného sociálního zázemí přispěl jak 
Zlínský kraj, tak i statutární město Zlín a velkou zásluhu na úspěšném pokračování prací 
mají také místní farníci, kteří se zapojili brigádnicky.

Na příští rok je ve Štípě v plánu vybudování nového přístupového chodníku, reali‑
zace zvýraznění bývalých základů původních rozměrů gotického kostelíka a výsadba 11 
kusů vzrostlejších stromů. Projekt zeleně pro poutní místo ve Štípě zpracoval zahradní 
architekt Ferdinand Leffler. První část projektu by měla být hotova již příští rok, kdy si 
Štípa bude připomínat výročí 630 let od první písemné zmínky.  Lubomír Hnilica

Nový Katalog
V říjnu 2020 byl vydán nový Katalog arcidiecéze olomoucké, který zazname-
nává údaje k 1. 10. 2020.
Ze statistických dat vybíráme:
• Rozloha arcidiecéze: 10 018 km2

• Počet obyvatel: 1 359 000
• Počet katolíků: 568 000
• Arcidiecéze má 21 děkanátů, které tvoří celkem 418 farností, z nichž je 227 neobsaze‑

ných.
• V olomoucké arcidiecézi působí celkem 338 kněží, z nichž je 92 kněží řeholních.
• Kněžím pomáhá v duchovní správě 38 trvalých jáhnů.
• V olomouckém kněžském semináři se připravuje na kněžství 13 bohoslovců z naší 

arcidiecéze. V přípravném ročníku Teologického konviktu v Olomouci studuje jeden 
student z olomoucké arcidiecéze.   (jpa)



Vánoční nabídka Karmelitánského nakladatelství

Duchovní cvičení  
nejen pro ženy

Možnost vykonat si v  adventu „dis‑
tanční“ duchovní cvičení nabízí všem zá‑
jemcům arcidiecézní Centrum pro rodin‑
ný život. Vybrat si můžete ze dvou variant: 
s MUDr. Jitkou Krausovou nebo P. Anto‑
nínem Krasuckim, OP.

Duchovní cvičení pod vedením Jitky 
Krausové jsou rozložena do pěti dní, záleží 
ale na každém, kdy začne a na jak dlouho si 
materiály rozloží. Jednotlivé texty i mluvené 
slovo naleznete v on ‑line prezentaci, kterou 
najdete na: www.rodinnyzivot.cz pod zá‑
ložku PRO ŽENY. Stačí kliknout na odkaz 
u konkrétního dne a potom v okně, které se 
otevře, vpravo nahoře na SPUSTIT.

Pokud dáváte přednost jen audio for‑
mě, máte možnost se zaposlouchat do 
promluv dominikánského kněze Antoní‑
na Krasuckého, které vznikly podle knihy 
sv. Františka Saleského „Úvod do zbožné‑
ho života“. Odkaz na jednotlivé čtyři pro‑
mluvy najdete na stránkách rodinného 
centra. I když obě nahrávky vznikly místo 
plánovaných setkání pro ženy, ze zkuše‑
ností i ohlasů je doloženo, že je s užitkem 
mohou využít také muži. 
www.rodinnyzivot.cz/?q=node/3

 Marcela Řezníčková

Poslední letošní číslo Rodinného života
Na světě jistě neexistuje větší zázrak než zrození nového života. Této magické chvíli 

nevyhnutelně předchází devítiměsíční období plné očekávání, nedočkavosti, těšení se, 
ale také napětí, obav a nejistoty. Žádná ze skutečně cenných věcí nepřichází do lidské‑
ho života „jen tak“, zpravidla vyžadují úsilí, námahu 
a často nás její příchod skutečně zabolí. Což je me‑
tafora pro aktuální číslo Rodinného života opravdu 
příhodná, jak sami uvidíte.

Co v tomto čísle najdete?
• Nabitou rubriku upřímných rozhovorů na téma 

porodu a rodičovství.
• Rubrika Téma nabídne mimo jiné pohled na těho-

tenství a porod z perspektivy otců.
• Sekce Vztahy a  výchova nás příjemně (a  vtipně) 

předvánočně naladí.
• Duchovní život opět přináší moudrost Babiččiny 

teologie a povzbuzení od anděla Cherubína.
Na stránkách časopisu najdete i chutný recept, 

tipy na zajímavé knihy k  tématu a  soutěže. Svou 
činnost představí olomoucké Centrum pro rodinu 
Véna.

Naši věrní čtenáři se dozvědí o  chystaných 
změnách v systému předplatného pro příští rok. 
Už teď se spolu s námi navíc můžete těšit na no-
vou, barevnou a rozšířenou verzi našeho časopisu, která se pro vás chystá od čísla 
1/21! Další nápady, plná znění článků, inspirativní texty a podněty pro váš rodinný život 
najdete na našich webových stránkách (www.rodinnyzivot.eu). Ukázkové číslo i před‑
platné si můžete objednat poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 
00 Olomouc), telefonicky (587 405 250) nebo e ‑mailem. Na požádání pošleme ukázkové 
číslo časopisu i elektronicky.   Pavlína Nováková
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ZPRÁVY Z CENTRA PRO RODINNÝ ŽIVOT

YOUCAT – kurz víry
Vše, co je dobré vědět o křesťanství
YOUCAT: Kurz víry se do větší hloub‑
ky věnuje základním tématům katolické 
víry a  morálního učení. 
Kurz víry je určen pře‑
devším mladým lidem, 
a  to z věřícího i nevěří‑
cího prostředí. Potřebný 
impuls k dospělejší víře 
v  ní najdou i  další zá‑
jemci: konvertité nebo 
lidé, kteří se připravují 
na přijetí svátostí církve 
nebo se po období deziluzí do církve vra‑
cejí. Tento kurz víry může absolvovat jed‑
notlivec sám. Lepší ale bude, když se do 
něj pustí s přáteli, se známými nebo s lid‑
mi z farnosti. Názor si totiž lépe utvoříme 
při rozhovoru, třeba v menším společen‑
ství nebo ve studijní skupině.
269 Kč

Karmelitánské internetové  
knihkupectví

www.iKarmel.cz (e -shop)

365 dní s papežem Františkem
Ranní promluvy papeže Františka z Domu sv. Marty obsahují silné 
myšlenky, konkrétní příměry a krátká duchovní povzbuzení, která 
se člověku dostanou pod kůži. Papež se nebojí žádného tématu. 
Uvažuje o smrti, hříchu a ďáblu. O korupci, vzájemném pomlou‑
vání i duchu tohoto světa. Úplně nejvíc ale rozjímá o nekonečně 
milosrdném a milujícím Bohu. Učí nás dívat se na svět s pokorou, 

milovat druhé s trpělivostí, odpouštět, s ra‑
dostí sloužit a s nadějí kráčet i temnými dny.
400 stran, 350 Kč

Advent a Vánoce pro nejmenší
20 zábavných úkolů pro děti od 3 do 6 let.
Chcete strávit krásný Advent a Vánoce? hledání rozdílů, oma‑
lovánky, bludiště, spojovačky, puzzle, samolepky, vybarvování 
a spousta dalších her!
134 Kč

Aleš Opatrný
S Pánem Bohem se žije naživo
V  knižním rozhovoru s  Tomášem Kutilem dává Aleš Opatrný 
nahlédnout do svého soukromí, zázemí i názorů. Dozvídáme se, 
z jaké rodiny pochází, jak hledal víru i své místo ve světě, co pro 
něj znamenala práce ve fabrice i jak dospěl ke kněžství. V jednot‑
livých kapitolách sledujeme jeho začátky v  Plzni, „vyhnanství“ 
v Toužimi i dobu, kdy službu kněze vykonávat nesměl.
314 Kč



Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Alegorie víry, lásky a naděje

Atelier v Komenského ulici v Olomouci
Snímky David Mikša

Trio Martinů: Pavel Šafařík – housle, Jaroslav Matějka – violoncello, 
Petr Jiříkovský – klavír
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250. výročí narození  
Ludwiga van Beethovena

V  prosinci uplyne rovných 250  let od narození geniálního 
hudebního umělce a  skladatele Ludwiga van Beethovena (1770 
Bonn – 1827 Vídeň), jehož dílo se stalo „nepřehlédnutelnou sou‑
částí světového kulturního dědictví.“ Beethoven byl dvorním uči‑
telem hudby a  kompozice arcivévody Rudolfa Jana, pozdějšího 
kardinála a arcibiskupa olomouckého. Beethoven svému příteli 
a mecenáši (v jednom z dopisů jej považuje za svého „nejvzne‑
šenějšího ochránce“) dedikoval většinu svých skladeb, včetně 

svého „nejzdařilejšího“ díla, kterým označil Missu Solemnis in D 
dur op. 123. Tuto co do nastudování a proveditelnosti náročnou 
skladbu (uváděna je příležitostně vždy s odstupem několika let, 
vždy se jedná o mimořádnou hudební událost) plánoval složit pro 
slavnost intronizace kardinála Rudolfa Jana do úřadu olomouc‑
kého arcibiskupa (1822). V olomoucké katedrále sv. Václava ov‑
šem tenkrát nezazněla, Beethoven ji nestihl včas dokončit a slav‑
nostně ji arcibiskupovi předal až v březnu roku 1823 (slavnostní 
mši téhož roku poprvé na našem území provedl poloamatérský 
soubor ve Varnsdorfu).

Letošní kulaté výročí bylo připomenuto streamovaným kon‑
certem s podtitulem SPOLEČNĚ S NADĚJÍ A DOBROU VŮLÍ, 
který byl 7. prosince přenášen ze slavnostního sálu arcibiskupské 
rezidence v Olomouci. V provedení špičkového komorního sou‑
boru Trio Martinů (Petr Jiříkovský – klavír, Pavel Šafařík – hous‑
le, Jaroslav Matějka – violoncello) zaznělo Beethovenovo Klavír‑
ní trio c moll op. 1 č. 3. Během koncertu podpořili posluchači 
svými dary dílo Charity ČR, za což jim patří velké poděkování. 
Benefiční adventní koncert uspořádalo Arcibiskupství olomouc‑
ké ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc a Ing. Vítem 
Gregorem.  Martin Kučera

Dílo sochaře Bohumila Teplého žije dál
Není to tak dávno, co jsme si na arcidiecézním webu připo‑

mínali sochařské dílo Bohumila Teplého, jehož možno zváti olo‑
mouckým Pygmalionem.

Jednou to byla narozeninová medaile jeho přítele historika 
umění Františka Dvořáka, podruhé pamětní deska kněze a vědce 
Řehoře Mendela na bu‑
dově Cyrilometodějské 
teologické fakulty v Olo‑
mouci.

Současné ohlédnu‑
tí lze nazvat jedním ze 
zastavení. Sám autor vy‑
tvořil několik křížových 
zastavení. Kompozice 
Ukřižovaného z  valou‑
nů se objevila jako fo‑
tografie na smutečním 
oznámení, jehož den 
připadl na 13.  říjen le‑
tošního roku. Vzpomeň‑
me také křížovou cestu 
na obvodní zdi kostela 
Nanebevzetí Panny Ma‑
rie v  Cholini. Posvětil ji 
o  slavnosti Ježíše Krista 
Krále v  roce 2011 dnes 
již emeritní biskup Jo‑
sefa Hrdlička. Než mistr 
Teplý opustil své milova‑
né řemeslo, optal se, „jak 
se panu biskupovi daří“ 
a učinil přání o vyřízení 
pozdravu. Když jsem ho tehdy navštívil v  jeho ateliéru na Ko‑
menského ulici 1, měl na trojnožce právě dokončené dílo Alegorii 
víry, lásky a naděje, tři postavy upínající se v symbióze k vyšším 

hodnotám. Když jsem 
se optal mistra, po‑
dle čeho dílo vytvářel, 
s  úsměvem odpově‑
děl: „Milánku, nedělal 
jsem to podle předlo‑
hy, dělal jsem to podle 
sebe.“ Nebylo to dílo 
na zakázku a za obnos 
hodný tohoto bronzo‑
vého díla bych si jej byl 
odnesl. Když jsem Bo‑
humilu Teplému řekl, 
že jeho alegorie by se 
na stránkách časopisu 
OLDIN vyjímala, roz‑
jasnil se nadějí.

Dovolím si ještě 
jednu osobní poznám‑
ku. Autor, jak jsem ho 
znal, oplýval optimis‑
mem a žil přítomným 

okamžikem, a  přitom o  minulosti tak živě vyprávěl. Věřím, že 
s láskou se nadále raduje nad těmi, kdož se obdivují jeho umění.

 David Mikša
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Premonstráti slaví 900 let

Jubilejní rok byl zahájen v  Praze na 
Strahově (ten patří k nejstarším doposud 
existujícím klášterům premonstrátského 
řádu na světě) dne 29.  listopadu. Po celý 
příští rok se plánují připomínky i  na ji‑
ných místech, kde mužská i ženská větev 
premonstrátů v současnosti působí (Želiv, 
Doksany, Teplá, Nová Říše, Svatý Kope‑
ček u Olomouce; na Slovensku pak Jasov 
a Trnava).

Program oslav:
www.premonstrati2021.cz
S  uvedením prvních premonstrátů 

na naše území je spojováno jméno olo‑
mouckého biskupa Jindřicha Zdíka, který 
po návratu ze Svaté země pojal myšlenku 
založit v Praze klášter řeholních kanov‑
níků (1138). První klášter ovšem příliš 
neprosperoval a  rozkvět působení řádu 
nastal až s příchodem „bílých bratří“ z po‑
rýnského Steinfeldu. Na Moravě pak k vý‑
znamným premonstrátským kanoniím 
patřilo Klášterní Hradisko u  Olomouce 
(původně benediktinský klášter převzali 
premonstráti roku 1151, objekt je někdy 
označován jako Moravský Escorial) s ne‑
dalekým převorstvím a  poutní bazilikou 
Navštívení Panny Marie na Svatém Ko‑
pečku u Olomouce. Hradisko i Svatý Ko‑
peček poctil návštěvou císařský pár Marie 
Terezie a František Štěpán Lotrinský. Pre‑
monstráti z Hradiska zanechali své stopy 
v  dalších moravských obcích, které byly 
součástí klášterních panství, a  to nejen 
velkorysou stavební činností (kostely, far‑
ní budovy, rezidence), ale též duchovními, 
hospodářskými, hudebními a  kulturními 
aktivitami. Premonstráti jsou kupříkladu 
spjati s  dějinami obcí: Cholina, Náklo, 
Štěpánov, Bohuňovice, Horka, Těšetice, 

Olšany u Prostějova, Konice, Šebetov, 
Vřesovice. Jedno panství vlastnili dokon‑
ce ve východních Čechách (Hrochův Tý‑
nec). Zřídili také několik špitálů pro chu‑
dé (kupříkladu na Svatém Kopečku nebo 
v Konici). V krajině iniciovali vznik cen‑
ných uměleckých děl (kupříkladu statují 
sv. Floriána nebo soubor barokních soch 
rozesetých podél poutní aleje vedoucí 
na Svatý Kopeček). Po zrušení řádu roku 

1784 byl klášterní majetek zkonfiskován, 
rozparcelován a rozprodán. Objekty kláš‑
tera Hradisko byly krátce využity pro ge‑
nerální seminář, za napoleonských válek 
zde byli internováni francouzští vojáci, od 
roku 1802 v  někdejším klášteře funguje 
vojenská nemocnice. Na Svatý Kopeček 
byli premonstráti znovu uvedeni roku 
1846, o což usiloval i kardinál Rudolf Jan, 
který vyjednal zrušení konfiskace čás‑
ti majetku, z  jehož výnosů bylo původně 
poutní místo udržováno. Podruhé byli 
premonstráti (ale i  sestry z  Kongregace 
sester premonstrátek) ze Svatého Kopeč‑
ka vyhnáni roku 1950. Vrátili se po same‑
tové revoluci, jak dokládá snímek ze slav‑
nosti, kterou zachytil olomoucký fotograf 
Jiří Frait (na snímku vlevo). Pomyslný klíč 
od baziliky předal strahovským premon‑
strátům tehdejší olomoucký arcibiskup 
František Vaňák.  Martin Kučera

Premonstráti (Řeholní kanovníci sv.  Norberta, Ordo 
Canonicorum regularium Praemonstratensium, zkrat-
ka O.Praem.) si v  roce 2021 celosvětově připomenou 
900  let založení svého řádu sv.  Norbertem, který se 
svými prvními spolubratry složil v Prémontré ve Fran-
cii řeholní sliby a tím dal vzniknout novému řádu. Řád 
má také ženskou větev a součástí premonstrátské ro-
diny je i Kongregace sester premonstrátek (SPraem.).  
Komunity jsou rozsety po celém světě. Heslo pre-
monstrátu zní: PŘIPRAVENI KE KAŽDÉMU DOBRÉMU 
DÍLU (AD OMNE BONUM OPUS PARATI). Ve znaku mají 
v modrém poli posetém zlatými liliemi dvě zlaté zkříže-
né berly. (Zdroj: https://www.900premontre.org)

Prémontré Snímek Martine Plouvier

Kdo byl sv. Norbert z Xanten
Sv. Norbert z Xanten (patron řádu, Čech 

i dobrého porodu) se narodil roku 1080. Pocházel 
z  dolnorýnské šlechtické rodiny. V  mládí prožil 
konverzi. V lese za letní bouře po zásahu bleskem 
a pádu z koně pocítí Boží volání, nechá se vysvětit 
na jáhna a následně na kněze (1115). O několik 
let později se jako potulný kazatel vydává na jih 
Francie. V letech 1120 až 1121 zakládá první ko‑
munitu ve francouzském Prémontré u Laonu (za 
Velké francouzské revoluce je mateřský klášter 
zrušen, majetek zkonfiskován, později zde kraj 
zřídil léčebnu, kterou provozuje dodnes). Roku 
1126 je vysvěcen na biskupa. Umírá roku 1134. 
Do Prahy jsou ostatky sv.  Norberta převezeny 
roku 1627. Uctívány jsou ve strahovské bazilice.

 Martin Kučera
Socha sv. Norberta na Svatém Kopeč-
ku u Olomouce      Snímek Martin Kučera



Arcidiecézním ministrantům se věnuje nový spolek
Uplynulo již několik měsíců od založení spolku 

MINISTRANTI ADO, z. s., jehož hlavní činností je 
podpora ministrantů v  naší olomoucké arcidiecézi. 
Spolek navázal na práci Arcidiecézní ministrantské 
rady, jejíž členové od roku 2012 pořádali či pomáha‑
li organizovat akce pro ministranty v naší arcidiecézi. 
Na začátku letošní doby adventní byla také spuštěna 
nová verze webových stránek ministranti.info, sloužící 
ministrantům olomoucké arcidiecéze, jejich rodičům, 
kněžím a všem věřícím.

„Jedním z našich cílů je poukazovat na důležitost 
a potřebu ministrantské služby. Rádi bychom, kromě 
pořádání akcí pro ministranty, provozovali také Minis‑
trantskou faru v Náměšti na Hané, jako místo formace, 
sdílení, sportu a  výchovy ke službě,“ přiblížil poslání 
spolku biskupský delegát pro pastoraci ministrantů P.  Jiří Kupka. Letošní podzim byl 
podle jeho slov zasažen druhou vlnou pandemie, což narušilo konání některých událos‑
tí. Další akce se však budou konat v novém roce, jak to situace dovolí.

Služba pro ministranty je náročná a neobejde se bez pomoci druhých. „Budeme rádi 
za pomoc všech věřících, zájemci se o možnostech zapojení dozví na našich webových 
stránkách,“ doplnil P.  Jiří Kupka. Návštěvníci webových stránek ministranti.info tam 
kromě různých možností podpory naleznou například informace o akcích pro minis‑
tranty, zprávy o dění ve spolku i mimo něj, výukové materiály pro ministranty a další.

 Matěj Maděra

Dva bohoslovci byli přijati mezi kandidáty svěcení
Poslední neděle liturgického roku bývá v olomouckém Arcibiskupském kněžském 

semináři každoročně významným dnem. Kromě slavnosti Ježíše Krista Krále si boho‑
slovci s představenými připomínají výročí posvěcení seminární kaple sv. Cyrila a Meto‑
děje a v tento den také některý z moravských biskupů přijímá bohoslovce třetího roční‑
ku mezi kandidáty jáhenského a kněžského svěcení.

Nejinak tomu bylo i  letos, kdy v  neděli 22.  listopadu přijali kandidaturu od otce 
biskupa Antonína Baslera dva bohoslovci třetího ročníku – Václav Slivka z olomouc‑
ké arcidiecéze a  Milan Pazdera 
z diecéze brněnské. Pojem přije‑
tí kandidatury může být pro ně‑
které čtenáře neznámý, jedná se 
však o důležitý okamžik v rám‑
ci seminární formace každého 
bohoslovce. „Jednoduše řečeno 
jsou to duchovní zásnuby. Vyja‑
dřujeme rozhodnutí pokračovat 
ve formaci a  přijmout svěcení,“ 
vysvětlil pojem kandidát Václav 
Slivka.

„Přijetí kandidatury vnímám 
jako stvrzení vztahu s  Bohem 
a  veřejné rozhodnutí pokračo‑
vat dál po jeho boku,“ prohlá‑
sil bohoslovec Milan Pazdera.  
Podobně mluvil o svém rozhodnutí také Václav Slivka. „Je to důležitý krok na cestě ke 
kněžství i příležitost k vděčnosti za dosavadní Boží vedení,“ doplnil student bohosloví.

Samotný obřad se neobešel bez omezení, která přinesla platná protiepidemická 
opatření. Významné události proto nemohli být přítomni blízcí příbuzní obou kandi‑
dátů. „Necítil jsem osamocenost, ale naopak velkou radost, že se mnou Pán počítá,“ 
přiblížil své dojmy Milan Pazdera. Podle Václava Slivky měl obřad i přes omezení své 
kouzlo a byl pro něj jedinečný. „Jelikož jsem v semináři pověřenou službou prefekta ritu 
(dohlíží na chod liturgie – pozn. red.), bylo nezvyklé sedět v lavici a jen se dívat,“ smál se 
netradiční situaci olomoucký bohoslovec.  Matěj Maděra

Plnomocné odpustky pro 
poutníky až do ledna 2022
Termín je vymezen od 1. neděle ad‑

ventní (29.  listopadu  2020) až do svátku 
Křtu Páně (9. ledna 2022). Odpustky mo‑
hou získat poutníci, kteří osobně navštíví 
jubilejní kostely nebo oratoře řádu. Mezi 
vybraná místa patří klášterní kostely a jiná 
místa, kde premonstráti působí.

Nejbližším poutním cílem v olomouc‑
ké arcidiecézi, kde můžeme získat plno‑
mocné odpustky, je bazilika Navštívení 
Panny Marie na Svatém Kopečku u Olo‑
mouce. V brněnské diecézi je s premon‑
stráty spojeno také poutní místo Křtiny, 
které je rovněž na seznamu jubilejních 
kostelů.

Dokument apoštolské 
penitenciárie k jubileu 900 let 

premonstrátského řádu
Apoštolská penitenciárie na pokyn 

našeho Svatého otce papeže Františka 
premonstrátským řeholním kanovníkům 
a  jiným věrným křesťanům proniknutým 
pravou kajícností a vedeným duchem lás‑
ky ráda poskytuje možnost, aby za obvyk‑
lých podmínek (svátostná zpověď, přijetí 
eucharistie a  modlitba na úmysl Svatého 
otce) získali plnomocné odpustky jako 
v  jubilejním roce, jestliže jako poutní‑
ci navštíví jubilejní kostely nebo orato‑
ře a  budou tam účastni řádně konaných 
posvátných obřadů nebo se alespoň po 
vhodný čas budou věnovat pokorné mod‑
litbě za obrácení hříšníků, získání kněž‑
ských a řeholních povolání a ochranu in‑
stitutu lidské rodiny a zakončí tyto prosby 
modlitbou Páně, Vyznáním víry a vzývá‑
ním blahoslavené Panny Marie a svatého 
Norberta.

Členové premonstrátského řádu, kte‑
rým nemoc nebo jiná vážná příčina nedo‑
volí zúčastnit se oslav, budou moci získat 
plnomocné odpustky, jestliže se rozhod‑
nou mít v  ošklivosti každý hřích, budou 
mít úmysl splnit, jakmile to bude možné, 
tři obvyklé podmínky, touhou srdce vyko‑
nají duchovní návštěvu, skrze Marii obě‑
tují své nemoci nebo nepohodlí milosrd‑
nému Bohu a  připojí modlitby uvedené 
výše.

Aby se pak přístup k  získání božské 
milosti, otevíraný klíči svěřenými Církvi, 
stal s ohledem na pastýřskou lásku snaz‑
ším, tato penitenciárie usilovně žádá, aby 
se premonstrátští řeholní kanovníci vel‑
koryse dávali k dispozici pro slavení svá‑
tosti smíření a nemocným často posluho‑
vali svatým přijímáním.

Toto rozhodnutí platí po celou dobu 
trvání jubilea. Ruší se všechny překážky, 
které by s tímto rozhodnutím byly v roz‑
poru. kardinál Mauro Piacenza

 vrchní penitenciář
 Krysztof Nykiel, regent
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Ze života bohoslovců

Znak ministrantů olomoucké 
arcidiecéze

Čerstvě přijatí kandidáti s  biskupem Antonínem  
Baslerem                                              Snímek Matěj Maděra



Byl Štědrý večer roku 1944. Měl jsem 
tehdy dvanáct let. Bydleli jsme spolu 
s  matkou v  Ardenách, blízko německo‑
‑belgických hranic. Před válkou náš malý 
ošumělý domek sloužil otci při rolnických 
pracích. Když nás sem otec posílal, říkal 
mně:

„V  lese najdete bezpečnost. Svěřuji ti 
matku, Fritzi. Nyní jsi pánem domu ty!“

Otec byl zmobilizován do tak zvané ci‑
vilní obrany a nemohl přijít za námi.

Ten večer zuřil okolo nás urputný boj 
o  Ardeny. Maršál von Rundschtedt vrhl 
do zoufalé ofenzívy všechny své síly. Ne‑
ustále duněla děla, štěkaly kulomety, leta‑
dla ustavičně přele tovala nad lesy a svět‑
lomety přeseká valy noční tmu jako ohnivé 
meče. Nedaleko nás umíraly stovky spoje‑
neckých a německých vojáků.

Najednou někdo začal silně klepat na 
dveře. Matka rychle zhasla svíci. Šel jsem 
se podívat, kdo to je. Ona mne však pře‑
dešla a sama otevřela dveře.

Venku stáli dva muži s ocelovými hel‑
mami na hlavách. V první moment vypa‑
dali jako nějací duchové…

Jeden z nich oslovil matku nezná mou 
řečí, opětovně ukazujíc na třetího vojáka, 
který ležel před námi na zemi.

Maminka pochopila dříve než já, že 
jsou to američtí vojáci – naši nepřátelé…

Chvíli zůstala úplně potichu. Opřela 
se o mne, jako by u mne hledala pomoc. 
Vojáci byli po zuby ozbrojeni a mohli ve‑
jít do místnosti i  násilně. Stáli však ven‑
ku a prosili očima, abychom je pustili do 
domu. Raněný vypadal více mrtvý než 
živý.

„Kommt herein! Pojďte dovnitř!“ řekla 
konečně matka.

Vojáci vzali raněného a  nesli ho do‑
vnitř. Zde ho položili na moji postel. Ani 
jeden z vojáků nerozuměl německy. Když 
se maminka pokusila prohodit několik 
slov francouzsky, jeden z vojáků cosi od‑
povídal lámanou francouzštinou. A pak se 
matka začala starat o raněného. Mezitím 
se obrátila na mne:

„Fritzi, tito dva mají ztuhlé prsty, po‑
moz jim sundat kabáty a boty a dones kbe‑
lík sněhu.“

Za chvíli jsem již drhnul vojákům 
nohy sněhem. Dozvěděli jsme se, že vo‑
ják hnědě pleti se jmenuje Jim. Jeho přítel 
Robin měl vysokou atletickou postavu. 
Raněný Harry ležel na posteli a byl bledý 
jako sníh. Vojáci ztratili spojení se svým 

oddílem a už třetí den bloudili po lesích.
Matka mi přikázala: „Fritzi, jdi chytit 

Hermanna, dones i trochu brambor z ko‑
mory.“

Hermann byl náš velký kohout, kte‑
rého se maminka chystala zabil na Nový 
rok, kdy měl přijít domů i tatínek.

Zatímco matka čistila spolu s  Ji‑
mem zařezaného kohouta, Robin seděl 
u Harryho a dlouhými pásy z matčiny po‑
stelové plachty mu obva zoval postřelenou 
nohu. Brzy se začala šířit v celé místnosti 
příjemná vůně pečeného kohouta.

Právě jsem připravoval stůl, když jsem 
najednou uslyšel nové bouchá ní na dveře. 
Myslel jsem si, že to budou další Američa‑
né, kteří zablou dili. Šel jsem do předsíně 
a zavřel za sebou dveře z kuchyně. Matka 
vyšla hned za mnou.

Otevřeli jsme dveře a zůstali stát na‑
proti čtyřem vojákům v unifor mách, které 
jsme moc dobře znali. Byli to naši němečtí 
vojáci. Naši…

Strach nás 
jakoby přiko‑
val k  zemi. 
Znali jsme 
tvrdý vojen‑
ský zákon… 
Věděli jsme, 
ž e  d át  p ř í ‑
střeší nepřá‑
telským vojákům 
je zrada, za kterou 
se platí životem. Mohli 
nás všechny zastřelit.

Maminka se brzy ovlád‑
la a  zcela pokojně řekla: 
„Fröhliche Weihnach ten! 
Veselě Vánoce!“

„Fröhliche Weihnach‑
ten!“ odpověděl kaprál 
a  začal matce vysvětlovat: 
„Ztratil se nám náš oddíl 
a  chtěli bychom u  vás po‑
být do zítřka. Můžeme si 
zde odpočinout?“

„ Samozře jmě,“ 
odpověděla mat‑
ka , „a  můžete 
i  něco teplého 
sníst.“

Vojáci se ra‑
dostně usmáli, 
když ucítili přes 
přivřené dveře 
vůni jídla.
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Pokoj lidem dobré vůle

V dnešní nelehké koronavirové situaci přinášíme našim čtenářům k příjemnějšímu prožití svá tečních dnů 
vánoční povídku. Popisuje skutečnou událost, která se odehrála v poslední vánoční roky druhé světové vál-
ky. Vypravuje ji jeden německý muž, který ji osobně prožil.

„Ale,“ dodala pevně matka, „máme 
jiné tři hosty, které jistě nebudete poklá‑
dat za své přátele…“

A tu najednou její hlas nezvykle zpřís‑
něl: „Dnes je Svatý večer a v tomto domě 
se nebude střílet!“

„Kdo je tam? Američané?“
Matka se pevně podívala každé mu 

do očí, pak znovu pevně jednomu po 
druhém hleděla do zimou ztvrd nutých  
tváří.

„Poslyšte,“ říkala úplně pomalu,“ 
mohli byste být mými syny, stejně jako ti 
uvnitř… Mládenec, raněný do nohy, je na 
tom velmi zle. Jeho dva přátelé se ztratili 
v lesích. Stejně jako vy… Aspoň přes tuto 
noc,“ obrátila se ke kaprálovi, „aspoň přes 
tuto noc, přes tuto svatou vánoční noc se 
přestaňte zabíjet!“

Kaprál se na ni dlouze zadíval. Uběhly 
dvě, tři minuty úplného hrobového ticha, 
které se zdály neko nečné.

Nakreslil Vítězslav Koutník
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Pak matka rázně přerušila jakékoliv 
váhání: „Pojďme!“

Znělo to jako vojenský rozkaz. A po‑
tom silně zatleskala rukama.

„Prosím položte zbraně sem do kouta 
a pospěšte si, aby vám ti tři uvnitř všechno 
nesnědli.“

Ohromení němečtí vojáci odložili své 
zbraně na hromadu vedle dveří. Čtyři pis‑
tole, tři automatické pušky, jeden kulomet 
a dvě pancéřové pěsti.

Mezitím maminka spěšně vešla do 
kuchyně a Jimovi všechno vysvětlila fran‑
couzsky. Jim řekl něco anglicky a  já jsem 
s údivem pozoroval, jak i dva Američané 
odevzdávají mamince své zbraně.

Když potom Němci i Američané ner‑
vozně stáli jeden vedle druhého v  naší 
malé světnici, matka přímo mistrovsky 
zvládla celou situaci. Stále se usmívala 
a snažila se všechny obsluhovat s tou nej‑
větší láskou. Měli jsme v domě jenom tři 
židle, ale postel matky byla velká a na ni si 
sedli vedle Jima a Robina němečtí vojáci.

Dříve, než jsme se dali do jídla, ma‑
minka se pomalu pomodlila mod‑litbu 
Otče náš. Upečený kohout zmizel, jakoby 
někdo plesknul dlaní. Potom máma při‑
nesla trochu ovoce a koláče, ba nalila kaž‑ 
dému do pohárků i  trochu vína. Všichni 
jsme si ťukali a navzájem si přáli: „Veselé 
Vánoce!“

Před svítáním kaprál poradil Ameri‑
čanům, jakou nejkratší cestou se mohou 
dostat zpátky ke svým oddílům. Bylo zcela 
zvláštní, že Němci měli mimořádně přes‑
né informace, i když sami zabloudili.

„Jděte vedle této říčky,“ říkal kaprál 
a přitom ukazoval na mapě Jimovi, kudy 
mají jít, „a o něco výše najdete oddíly vaší 
první armády.“

Matka přeložila všechno Jimovi do 
francouzštiny. Jim se jen usmál a  podal 
kaprálovi ruku. Pak máma vrátila všem 
jejich zbraně.

„Chlapci, buďte opatrní! Chci, abyste 
se vrátili do svých domovů, až k tomu při‑
jde doba. Bůh vás všechny opatruj!“

Vojáci si navzájem stiskli ruce a  my 
jsme se za nimi ještě dlouhých pár minut 
dívali, jak se vzdalovali opačnými směry.

Když jsme potom vešli dovnitř, ma‑
minka vzala do rukou starou rodinnou 
Bibli. Díval jsem se do matčina obličeje. 
Kniha byla otevřena právě na místě udá‑
losti prvních Vánoc.

Božské Dítě se narodilo z Panny Ma‑
rie v městě Davidově. Pastýřům se zjevili 
andělé a zpívali: Sláva na výsostech Bohu 
a na zemi pokoj lidem dobré vůle!

Neubránil jsem se dojetí a  ma minku 
jsem políbil: „Maminko, ty jsi byla dnes 
tím andělem! Ty jsi zvě stovala lidem pokoj 
Boží, pokoj lidem dobré vůle…“

Podle zahraničních materiálů –jpa–

Vánoční nabídka Paulinek
Gregory Boyle
Kérky na srdci: síla milosrdenství bez hranic
Autor je americký jezuita, který už více než třicet let požehnaně 
působí mezi mladistvými členy gangů v Los Angeles. Otec Greg je 
vynikající a vtipný vypravěč, ale především Boží muž na svém mís‑
tě, vyzařující Kristův soucit a bezpodmínečné přijetí. Razí teorii, 
že násilí a věznění ještě nikoho nenapravilo, zatímco láska a přije‑
tí ano. Zástupy proměněných životů jsou důkazem toho, že ví, co 
říká, a že evangelium není utopie.
brož., 336 s., 349 Kč

Anna Mátiková FSP
Expedice Bible: základní výbava
Nepřipadá vám Bible jako džungle? Nepřehledná, velká, plná ná‑
strah? Pak se vám bude hodit průvodce, podobně jako při putování 
neznámou krajinou. Tato příručka upozorňuje na to, co v „biblické 
krajině“ stojí za „návštěvu“, varuje před nástrahami, jaké mohou čí‑
hat ve špatném stylu čtení, a též napovídá, jak vytěžit z „návštěvy 
biblické džungle“ co nejvíc. Kromě toho vlévá nadšení, je srozu‑
mitelná a stručná. Jinými slovy, mohla by se též jmenovat: „Co jste 

chtěli vědět o Bibli, a báli jste se zeptat, protože víte, že byste to měli už dávno vědět.“
brož., 179 s., 229 Kč

Stormie Omartianová
Vánoční zázrak 
Známá americká autorka tentokrát opustila své obvyklé téma 
modlitby za druhé a sepsala dílko, v němž vypráví události Kristova 
narození současným jazykem. Součástí každé kapitolky je úryvek 
z Písma svatého a modlitba. Kniha nás může provázet dobou ad‑

ventní, ale nabízí se i jako milý vánoční dárek.
váz., 128 s., 249 Kč

Anna Penna 
9 dní k přiblížení se tajemství Vánoc
Novéna je inspirována zamyšleními papeže Františka z exhorta‑
ce Amoris laetitia (Radost z lásky). Na každý den pak připadá i jed‑
na z událostí spjatých s Ježíšovým narozením. Ponořme se tedy do 
tajemství Vánoc, aby přetvořilo náš život.
brož., 80 s., 95 Kč

Sophie de Mullenheim
Přízrak z Kolosea
Nový titul z pera známé francouzské spisovatelky přenese mladé 
čtenáře zpět do starověkého Říma, kdy se kvůli pronásledování 
museli křesťané skrývat v katakombách. Příběh tří kamarádů, kteří 
při potyčce se zloději narazí na „přízrak“, zaujme nejen chlapce, ale 
i dívky se smyslem pro dobrodružství.
brož., 232 s., 259 Kč

Edmond Prochain
Anděl strážný jde do školy
Když andílek Trdliel pospíchá do školy pro anděly strážné, spad‑
ne z obláčku a přistane na stromě, přímo před oknem malého 
Aleše, chlapce, jehož má na starosti. Tehdy začíná jejich veselé 
dobrodružství…
Laskavý a humorný příběh pro děti od 4 let.
brož., ilustrováno, 64 s., 149 Kč

Nakladatelství Paulínky
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1

Tel.: 224 818 757
On-line knihkupectví: www.paulinky.cz 

E-mail: objednavky@paulinky.cz
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Adventní věnce z Olomouce pomáhají  
sirotčinci v Ulánbátaru. I přes pandemii 

Olomoucké farnosti se letos opět zapojily do výroby 
adventních věnců, jejichž prodej vyvrcholil v olomo-
uckých kostelích během první adventní neděle. Vý-
roba proběhla vzhledem k  epidemiologickým ome-
zením jinak, než tomu bylo v  předchozích letech. 
V  některých farnostech doručili zájemcům výrobní 
balíčky rovnou domů, jinde si je farníci vyzvedli na 
faře. V bezpečí vlastního domova pak vyrobili věnec 
za účelem benefičního prodeje. V  loňském roce vě-
novali olomoučtí dárci sirotčinci Verbist Care v hlav-
ním městě Mongolska 54 484 Kč.

S plným nasazením a elánem se pracovníci a dobrovolníci Charity 
Olomouc pustili do příprav jedné z největších dobrovolnických sbí-
rek v České republice, která se letos poprvé uskuteční za zvláštních 
podmínek. Z důvodu koronavirové pandemie připravuje Charita kro-
mě tradiční tříkrálové koledy v rouškách i její virtuální podobu. Zdraví 
příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě. Hlavním mottem 
Tříkrálové sbírky 2021 se v olomouckém děkanátu stalo poselství: 
Vzhlédni, jdi za hvězdou, jdi za nadějí…

Již po deset let putuje část výnosu 
z  prodeje adventních věnců do dětského 
domova Verbist Care Center v  mongol‑
ském Ulánbátaru. Kvůli omezením způ‑
sobených koronavirem přišel sirotčinec 
o  část financování běžného provozu. 
„Chod našeho sirotčince je mimo jiné 
podporován lidmi ze zahraničí, kteří letos 
kvůli strachu z viru nepřijeli. Peníze z loň‑
ské sbírky jsme na jaře využili především 
k nákupu zásob trvanlivých potravin,“ vy‑
světluje ředitel sirotčince Mputu Ngandu 
Simon. V hlavním městě Mongolska, kde 
zima trvá až osm měsíců a teploty dosahu‑
jí i minus 40 oC, žijí stále na ulicích stovky 
dětí. Posláním dětského domova je zajiš‑
tění základních lidských práv sirotkům, 
opuštěným nebo zneužívaným dětem.

Výroba adventních věnců proběhla 
v  několika farnostech olomouckého dě‑

kanátu. Vzhledem k  vládním opatřením 
však měla jistá omezení. Charita přichys‑
tala tzv. výrobní balíčky, které obsahovaly 
materiál na výrobu jednoho věnce. „Tento 
materiál si lidé vzali domů a v bezpečí do‑
mova zhotovili věnec. Jeden výrobní ba‑
líček obsahoval slaměný korpus, větvičky, 
drátek, svíčky, bodce na svíčky, zdobení – 
sušené květy, mašle, sušené plody, lýko,“ 
přiblížila koordinátorka akce Veronika 
Velčovská.

Benefice adventních věnců poté vy‑
vrcholila v  olomouckých kostelích první 
adventní neděli 29.  listopadu. Dobročin‑
né adventní věnce určené k  prodeji byly 
umístěné u  farních kasiček v  zadních 
částech kostela. „Dárci, kteří přišli pod‑
pořit dobrou věc zakoupením adventního 
věnce, vložili svůj dar do obálky a poté do 
farní kasičky. S ohledem na náklady byla 

minimální hodnota věnce 290 Kč a dopo‑
ručená 340 Kč,“ doplnila Veronika Velčov‑
ská.

V  loňském roce dárci věnovali 
74 065 Kč, z  toho 54 487 Kč putovalo 
do sirotčince Verbist Care v  mongol‑
ském Ulánbátaru. Zbylou část výtěžku 
farnosti věnovaly na konkrétní potřeby 
lidí ve svých farnostech. „Za darovanou 
částku jsme loni zakoupili 200 kg hově‑
zího masa, 50 kg skopového, 60 kg kuře‑
cího, rýži, mouku, koření, ale i hygienic‑
ké potřeby pro děti,“ přibližuje ředitel 
tamního sirotčince. Centrum Verbist 
Care založila v  roce 1995 Kongregace 
Panny Marie a dětem poskytuje potřeb‑
né zázemí, jako je přístřeší, jídlo a vzdě‑
lávání. Spolupráce s Charitou Olomouc 
byla navázána v roce 2010.

  Eva Štefková
Charita Olomouc

Snímek archiv Charity Olomouc

Konec listopadu se až do poloviny 
prosince v  Charitě nese ve znamení pří‑
prav na blížící se Tříkrálovou sbírku. Je 
třeba připravit a  rozvést tříkrálové ka‑

Vzhlédni, jdi za hvězdou, jdi za nadějí. Tříkrálová 
koleda v lednu zazní online i v terénu

sičky a  další tradiční sbírkové propriety, 
jako jsou korunky, cukříky, kalendáříky, 
průkazky a dárky pro koledníky. V letoš‑
ním roce však z důvodu druhé vlny pan‑

demie probíhají přípravy odlišně. Charita 
nyní hledá i další způsoby a možnosti, aby 
sbírka v  období koronavirové pandemie 
mohla proběhnout bezpečně. Pro letošní 
sbírku připravuje také online verzi tříkrá‑
lového koledování.

„Momentálně se nám rýsují dvě  
varianty koledy. Klasické koledování 
dům od domu, samozřejmě s  dodrže‑
ním aktuálních hygienických opatření. 
Myslíme na zdraví a  bezpečí všech. Dal‑
ší variantou je online možnost darování, 
konkrétní podoba je v  procesu příprav,“ 
sděluje Veronika Velčovská. Koleda by 
měla proběhnout v  termínu od 1.  do 
14. ledna 2021.



Vnímám, že současná situace nás po‑
měrně radikálně učí novému přístupu 
k věcem, o kterých jsme si mysleli, že jsou 
neměnné. Asi nikoho z nás nenapadlo, že 
zažijeme okamžik, kdy v  kostele nebude 
možné zpívat. Asi nikoho z nás nenapad‑
lo, že poděkování za Tříkrálovou sbírku 
se může konat až v  polovině podzimu, 
v polovině října. A možná se to může zdát 
i zvláštní, že my, kteří tady jsme shromáž‑
dění, si připomínáme událost z  ledna, 
připomínáme si onu událost putování za 
hvězdou, která je přece spojená s Vánoci. 
Tak jak si ji můžeme připomínat někdy 
na podzim? Jak je možné si vůbec připo‑
menout někdy tak daleko od Vánoc, kdy 
spíš je blíž k těm Vánocům letošním, než 
k těm loňským?

A možná právě proto je dobré si tuto 
událost připomenout. To, co se přihodilo 
oněm mágům, oněm třem králům, kteří 
se rozhodli vydat za hvězdou, byla skuteč‑
nost, že se přes všechno poznání, všechnu 
snahu, všechno vědění ocitli v  temnotě. 
Oni nebyli nevzdělaní, nechyběla jim tou‑
ha, ale přesto jim chybělo něco, bez čeho 
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S třemi králi za hvězdou. Poděkování  
tříkrálovým koledníkům

Snímek archiv Charity Olomouc

Snímek Barbora Cigánková

Charita Olomouc poděkovala 17.  října prostřednictvím přímého pře-
nosu mše svaté, která se konala v kapli sv. Richarda Pampuri, všem 
svým koledníkům za jejich nasazení při Tříkrálové sbírce 2020. Z dů-
vodu mimořádné situace se letošní poděkování konalo až v podzim-
ním čase, kdy se již blíží poslední neděle liturgického mezidobí, po níž 
přichází advent, následuje Slavnost narození Páně a po novém roce 
svátek Tří králů. Mši svatou celebroval P. Hyacint Pavel Kuchta.

nedokázali v životě jít dál. Chyběl jim sig‑
nál, jakým směrem se vydat. Věřím, že je 
to právě ona „hvězda“.

Kdy jindy si tuto událost připomenout, 
kdy z ní čerpat naději, než ve chvíli, kdy se 
kolem nás víc a víc rozšiřuje čas temno‑
ty? Sluníčko vychází později, zapadá dřív, 
blížíme se k  dennímu slunovratu a  dne 
skutečně ubývá. Světla kolem nás fyzicky 
ubývá. I situace, ve které žijeme, není ra‑
dostná; o tom svědčí i to, že musíme mít 
spojení mezi sebou prostřednictvím on‑
‑line přenosu. A  právě v  této chvíli, kdy 
se může zdát, že je málo naděje, je možná 
právě onen okamžik, kdy je dobré zved‑
nout oči vzhůru a podívat se, jestli náho‑
dou tu „hvězdu“ nevidíme někde i my.

Oni, mágové, totiž nebyli v situaci, kdy 
se vydali po trati, kterou znají. Tři králové 
stavěli úplně novou trať, cestu, která při‑
vedla pohany k poznání Spasitele. Nevě‑
děli, co je bude čekat ve chvíli, kdy Spa‑
sitele potkají a poznají fyzicky v Betlémě. 
A do této situace jim Bůh poslal onu hvěz‑
du. Ke stejné svobodě, možná i ke stejné 
naději a  zároveň ke stejné odpovědnosti 

a touze vyjít jsme byli pozváni i my. Ježíš 
učedníkům v Matoušově evangeliu vypo‑
čítavá, co všechno se může stát, jaké tem‑
noty budou prožívat: „Budou vás vydávat 
soudům, ve svých synagógách vás budou 
bičovat, budou vás vodit před vládce 
a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví 
jim i národům.“ A zároveň říká jednu klí‑
čovou větičku: „Nedělejte si starosti.“

Tři klíčová slova: Nedělejte si starosti. 
Svým způsobem říká, zdvihněte oči, pro‑
tože ta hvězda tam pořád svítí. Ta hvězda 
nezmizela, když tři králové přišli a odešli. 
Tuto hvězdu vnímáme přece i my, každý 
z  nás v  našem životě. Je to naděje, která 
plyne od chvíle, kdy se onou hvězdou stá‑
vá naše zkušenost s  milovaným Ježíšem, 
s Bohem, kterému na každém z nás záleží. 
S Bohem, ke kterému si nemusíme odpra‑
covat cestu a  tak si ji zasloužit. On nám 
svítí na cestu svým slovem a  svým živo‑
tem daleko dříve, než nás možná napadne 
se na tuto cestu vydat.

Možná je to skutečně zvláštní, ale vy‑
dáváme se na hodně podobnou cestu jako 
oni: je i na nás, abychom stavěli novou trať. 
A stavět můžeme jedině ve chvíli, kdy nám 
tato náročná činnost bude dávat smysl, 
když k ní najdeme motivaci, když budeme 
vědět, proč se do toho pustit a také jedině 
ve chvíli, kdy k tomu všemu najdeme sílu. 
A tak můžeme právě nyní děkovat a prosit 
za vás za všechny, kdo jste se už na tuto 
cestu vydali dobrým skutkem, zapojením 
se do Tříkrálové sbírky.  Eva Štefková

Charita Olomouc

„Nedokážeme zatím odhadnout přes‑
né počty koledníků, uvidíme, jak se bude 
situace vyvíjet. Prozatím jsme připravili 
440 kasiček, včetně dalšího materiálu jako 
jsou cukříky, kalendáříky, informační letá‑
ky, igelitky, korunky, křídy,“ vypočítává Ve‑
ronika Velčovská. To vše poputuje za pří‑
znivé epidemiologické situace do farností.

V  loňském roce Charita díky dárcům 
Tříkrálové sbírky podpořila provoz Hos‑
picové péče Caritas působící na Olomouc‑
ku a rozvoj Centra materiální pomoci pro 
lidi a rodiny ocitající se v nouzi. Další část 
výtěžku byla věnována na přímou pomoc 
jednotlivcům a rodinám ohrožených chu‑
dobou. „Pro nás je Tříkrálová sbírka nejen 
reálnou pomocí bližnímu, ale především 
poselstvím naděje a víry,“ přibližuje Bára 
Cigánková, zástupkyně ředitele Charity 
Olomouc.  Eva Štefková

Charita Olomouc



DIÁŘ ARCIBISKUPSTVÍ NEBUDE

Vzhledem k nejisté pandemické situaci neuveřejňujeme program biskupů na prosinec 2020 a leden 2021.

Poděkování za dlouholetou službu
Na konci letošního roku odcházejí na zasloužený odpočinek dva dlouholetí za-
městnanci Arcibiskupství olomouckého; Luboš Nágl, vedoucí zasilatelské služ-
by časopisu OLDIN, a Mgr. Anna Blahová, vedoucí arcibiskupské knihovny.

Luboš Nágl pracoval na arcibis‑
kupství plných 30  let, nejprve jako 
vedoucí Centra pro rodinný život 
(1991–2007), pak byl pět let sekre‑
tářem pro pastoraci (2007–2012). 
Po odchodu Ing.  Pavla Mléčky se 
stal koordinátorem Noci kostelů 
v  olomoucké arcidiecézi a  zároveň 
převzal také zasilatelské služby ča‑
sopisu OLDINu a Poselství nemoc‑
ným. Po založení adoračního společenství Eucharistická hodina v  roce 2015 vedl 
evidenci členů.

Mgr.  Anna Blahová pracovala dvacet let v  arcibiskupské knihovně. Na toto 
pracoviště nastoupila v  roce 2000, kam přešla z  Vědecké knihovny v  Olomouci.  
Arcibiskupskou knihovnu tehdy vedl Dr. Jiří Koplík, po jeho odchodu do důchodu 
v roce 2011 ho pak vystřídala v pozici vedoucí. Díky svému laskavému a vstřícnému 
přístupu byla oblíbenou jak mezi ostatními zaměstnanci arcibiskupství, tak i mezi 
návštěvníky knihovny.

Oběma našim obětavým zaměstnancům touto cestou vyjadřuji velký dík za je‑
jich mnohaletou službu ve prospěch olomoucké arcidiecéze a zároveň jim přeji pev‑
né zdraví a potřebné dary od Pána do dalších let.  biskup Antonín Basler

kancléř a generální vikář

Snímek Leoš Hrdlička


