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Rok arcibiskupa A. C. Stojana

Letošní rok bude v naší arcidiecézi věno-
ván připomínce nejznámějšího olomouc-
kého arcibiskupa ThDr. A ntonína Cyrila 
Stojana, velkého mariánského a cyrilo-
metodějského ctitele se zásluhami o po-
vznesení poutních míst Svatého Host ýna 
a Velehradu. Právě v tomto roce si připo-
mínáme tři v ýznamné mezník y v jeho ži-
votě: jmenování olomouck ým arcibisku-
pem (11. ledna 1921), biskupské svěcení 
(3. dubna 1921) a také den jeho narození 
(22. k větna 1851). (strana 12)
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Životní zkušenost

7. 2. 1941 se narodil P.  Petr Kolář, český jezuitský kněz, novinář (80. narozeniny)

11. 2. – Světový den nemocných – slaví se od roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.

12. 2. 1931 začal vysílat Vatikánský rozhlas (90 let)

16. 2. 1956 se narodil v Šumperku Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký 
(65. narozeniny)

22. 2. 1921 se narodil P.  Zdeněk Čížkovský, český katolický kněz a misionář (100 let)

 (jpa)
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Je na místě, abych především poděko-
val velmi mnohým za modlitby, díky jimž 
tady dnes mohu být. Zkušenost s těžkým 
bojem proti Covidu nepřeji nikomu. Vím, 
že jsem ho zvládl především díky velké 
duchovní podpoře tisíců lidí, kteří se za 
mé zdraví modlili, a  skvělé péči lékařů. 
Když mě na oddělení ARO navštívil sám 
ředitel fakultní nemocnice, mluvili lékaři 
o obdivuhodně rychlém zlepšování mého 

zdravotního stavu, který byl velmi vážný. 
Zaujala mě stručná reakce pana profesora 
Havlíka, který prohlásil: Tělo je jen odra‑
zem ducha. Možná myslel na duchovní 
sílu jednotlivce, ale já v té chvíli opravdu 
myslel na sílu modlitby těch tisíců věří-
cích. Cítil jsem, že tato síla mě nesla. Den-
ně jsem všem žehnal. Dlouhých modliteb 
jsem nebyl schopen.

Životní zkouška je záležitostí krátkého 
času, ale je jí možné rozumět jen v souvis-
losti s celým životem a jeho směřováním. 
Ježíše Opuštěného, kterého jsem poznal 
skrze Chiaru Lubichovou, jsem si zvolil 
v kněžském mládí za Snoubence své duše. 
Bylo to proto, že jsem tehdy objevil, že 
Ježíš miluje nejvíc na kříži ve chvíli nej-
těžší opuštěnosti od lidí i  od Otce, když 
na kříži volá: Žízním. Sám je výkřikem, 
sám se z  lásky stává ničím… A  je všec-
ko. V  mém životě se ukázal jako Ženich 

Před 100 lety se narodil P.  Zdeněk Čížkovský 
(1921–2004), český katolický kněz a misionář

Narodil se v Brně, mládí však prožil na moravském Slovácku. Vystudoval učitelský 
ústav. Po jeho absolvování byl za protektorátu totálně nasazen v Berlíně, odkud po roce 
uprchl a byl zatčen, vyslýchán v Praze na Pankráci a vězněn v Uherském Hradišti. Od-
tud byl poslán do koncentračního tábora 
v  Kunčicích. Odtud byl vážně nemocný 
po 13 měsících propuštěn. Po osvobození 
Československa se vrátil k profesi učitele, 
nejprve v Bzenci, pak v Domaníně.

Po komunistickém převratu v  únoru 
1948 emigroval a po pobytu v různých ze-
mích zakotvil v  Jižní Africe, kde vstoupil 
do misionářského řádu oblátů. Zde zůstal 
40 let, převážně mezi národem Zulů. Pů-
sobil u nich jako misionář. V Montebello 
byl 6. prosince 1958 vysvěcen na kněze.

V roce 1991 se vrátil do své vlasti a vě-
noval se obnově působení řádu oblátů 
v Kroměříži a Klokotech. V letech 1993 až 
1998 byl národním ředitelem Papežského 
misijního díla v České republice. Za šíření 
dobrého jména České republiky v  zahra-
ničí byl v  roce 1998 oceněn vyznamená-
ním Gratias Agit.

Své vzpomínky z misií shrnul v knize V Africe mi říkali Sípho (2003). O jeho životě 
napsal knihu Než krokodýl spolkne stín, publicista Aleš Palán v roce 2005.

Zemřel 26. listopadu 2004 v Kroměříži, kde je také pohřben na městském hřbitově.
P.  Zdeněk Čížkovský se narodil před 100 lety, 22. 2. 1921.	  Josef Pala

vždycky věrný, zatímco já to o  sobě říci 
rozhodně nemohu, protože jsem ho 
v  mnoha podobách nepoznal nebo ne-
přijal. Ale On ukázal, že stačí obejmout 
bolest, neporozumění, problém, starost, 
a i když se problém nevyřeší a bolest neo-
dejde, jde o osobní setkání s Ním. To jsem 
si znovu uvědomil v  minulých dnech, 
když přišel Covid. U mě se nemoc proje-
vila velkými zimnicemi, někdy až třikrát 

denně a někdy to byl dvou až tříhodinový 
zápas. Viděl jsem, že nejsem schopen se 
postarat vůbec o nic, že se vysoké ideály 
zužovaly jenom na to, abych se přestal 
konečně chvět. Viděl jsem, že si nejen ne-
mohu dělat žádný plán, že nemůžu udělat 
už v  životě vůbec nic, protože všechno 
je mi vzato z rukou a brzy může být ko-
nec. Když taková zkouška přešla, tak jen 
tím, že zimnici vystřídala vysoká horeč-
ka, a  vše se znovu opakovalo. Při jedné 
z  posledních takových zimnic, ale přišel 
úžasný pokoj, protože jsem si uvědomil, 
a  právě v  této nicotě, v  této bídě, v  této 
bezvýchodnosti: přichází On a já už přece 
nemusím chtít nic víc, ničeho víc nemůžu 
nikdy dosáhnout, než abych byl v  Něm. 
To přineslo pokoj, který mne zbavil napětí 
a bolesti. Ukázal se jako větší než všech-
no to ostatní. V té chvíli bylo možné říct: 
Staň se Tvá vůle, teď už netoužím po ni-

Z vašich dopisů
Srdečně děkujeme za zveřejnění vánočního příběhu z  2. světové války v  OLDINu 
12/2020.
Zůstáváme v úžasu.
Nádherný projev moci Boha a lidí dobré vůle…  Ludmila Šimíčková

Vražné

čem, jenom po tom, aby se stalo, co chceš 
Ty. Jestli mne v této chvíli voláš ze světa, 
říkám: Zde jsem. Jsem připraven. Ne, že 
bych byl připraven množstvím dobrých 
skutků, nebo mohl říci, že jsem splnil vše, 
co ode mne Bůh žádal, ale jsem připra-
ven přijmout Tvé milosrdenství, které je 
bezmezné a  které je mou jedinou šancí, 
protože já už nemohu udělat absolut-
ně nic, než přijmout to, co dáváš Ty. Pak 
mi přišlo, že nesmím být sobecký, proto 
říkám: Pane, ano, chceš ‑li, půjdu s Tebou 
v  této chvíli. Ty se však postarej o  všech‑
no, o  ty, ke kterým jsi mne poslal sloužit.  
Já jsem to nezvládl tak, jak by to potřebo‑
vali, protože jsme slabý a úkoly i očekávání 
mě vždycky přesahovaly. Nemyslím si, že 
pro ně mohu ještě něco udělat. Ale kdyby 
sis to myslel Ty, nezdráhám se další práce 
a jsem ochoten pokračovat. Pokud mi ještě 
nabídneš čas a sílu, nechci z toho nic pro 
sebe. Všechny další dny by byly jaksi navíc 
a budou patřit Tobě. (Nyní se modlím za 
to, abych to dokázal dodržet.)

V nemocnici se nedokážu dlouho sou-
středit, modlitby jsou krátké a časté. Svě-
řuji Bohu zvláště ty, ke kterým jsem byl 
poslán, s  vděčností žehnám všem, kteří 
se za mne modlí. Sám nechci nic. Ať roz-
hodne Pán. Vím, že lékaři hovoří o krizi 
a sepsi, ale v duši mám hluboký pokoj. Vě-
řím, že Boží láska ukáže to nejlepší. Jestli 
modlitby lidí, kteří za mne prosí, nebudou 
vyslyšeny tak, abych se uzdravil, pak pro-
sím, aby byly vyslyšeny tak, že se sejdeme 
u Pána. To by byl požehnaný plod těchto 
zkoušek. Děkuji, moc děkuji. Vím, že je 
za co děkovat. Opakovaně vzpomínám na 
jednu z posledních proseb kardinála Vlka, 
který žádal lidi: Pomozte mi děkovat.

Dnes mám radost nejen z postupného 
návratu zdraví, ale i ze spontánního pro-
jevu živého společenství víry, které věřící 
ukázali modlitbou, jejíž plody nejsou da-
leko od zázraku. Naše církev přes všechny 
chyby není v krizi. Ona žije. Bohatí touto 
zkušeností můžeme pokračovat v modlit-
bě nejen za další nemocné, ale i za úplné 
zastavení pandemie a  za návrat lidských 
srdcí k Bohu.	  Jan Graubner

Snímek František Ingr / Člověk a Víra
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OBRÁZEK HOSTÝNA NEBO VELEHRADU

ROK SVATÉHO JOSEFAOLDIN • 1–2 / 2021 OLDIN • 1–2 / 2021

Ve svém novoročním pozdravu vyjadřuje olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference poděkování všem, 
kdo skutkem nebo modlitbou bojují se současnou pandemií, a všem přeje požehnaný nový rok. Ten bude v olomoucké arci-
diecézi věnován mimo jiné připomínce arcibiskupa A. C. Stojana, mariánského a cyrilometodějského ctitele se zásluhami 
o povznesení poutních míst Svatého Hostýna a Velehradu.

V den, kdy slavíme slavnost Matky Boží Panny Marie 
a také státní svátek České republiky: Den obnovy samo-
statného českého státu, jsem myšlenkami opět na Vele-
hradě, na místě, které nám dává tolik inspirace a naděje 
pro náš život.

Rád využívám této příležitosti, aby znovu poděko-
val všem, kteří se starají o zvládnutí současné pandemie 
v celé naší vlasti a zvláště těm, kteří i mně osobně věno-
vali péči v  nemocnici, stejně jako děkuji všem, kteří se 
za uzdravení modlili. Velká část těchto prosebníků byla 
prostřednictvím svých počítačů duchovně shromážděna 
u  hrobu služebníka Božího Antonína Cyrila Stojana na 
Velehradě, protože věří v jeho mocnou přímluvu. Právě 
v tomto roce si připomeneme sté výročí jeho jmenování 
arcibiskupem olomouckým.

Děkuji všem, kteří si v současné náročné době uvědo-
mují svou spoluodpovědnost a nepříjemná omezení při-
jímají s moudrostí, která otevírá nové možnosti budování 
vztahů i vzájemné pomoci a ukazuje nové cesty rozvoje. 
Krize není zeď, ale pro ty, kteří se nechtějí jen vracet do 
minulého stavu, je velkou příležitostí k novému rozvoji.

Všem lidem dobré vůle přeji, aby celý rok, do kterého dnes vstupujme, byl opravdu požehnaný.
S pokorou i naléhavostí vyzývám k modlitbě za úplné zastavení pandemie a za návrat lidských srdcí k Bohu.

 arcibiskup Jan

Novoroční přání arcibiskupa Jana Graubnera

Ocitl jsem se na prahu věčnosti,  
popsal arcibiskup Graubner 

„Čas, který jsem uzdravením dostal, beru jako dar navíc,“ 
říká v rozhovoru pro web Olomouc.cz arcibiskup Jan Graub-
ner, který má za sebou nepřenositelnou zkušenost.

Na konci loňského listopadu ho naplno zasáhla nemoc 
covid-19 a s vážnými zdravotními problémy skončil na jed-
notce intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Olomouc.

V rozhovoru také přemítá o dnešním světě, popírání ko-
ronaviru, rozepsané knize, streamovaných bohoslužbách 
a samozřejmě lásce k Bohu.

„Když nejen z reakcí lékařů, ale i z toho, co prožíváte, vidíte, 
že naděje na uzdravení je malá, díváte se na věci jinak. Setkání 
s věčností je nadosah. Víte, že už nedokážete nic, že jedinou šancí 
je pro vás Boží milosrdenství. Tehdy je důležitá zkušenost s ním,“ 
říká olomoucký arcibiskup a dodává, jak velkou oporou pro něho 
bylo vědomí, že se za něho lidé po celé zemi modlí.

„Pro pokoj v duši však byla zásadně důležitá zkušenost du-
chovního života. V mládí jsem objevil Ježíšovu lásku, která milu-
je až do posledního dechu na kříži, a to i ve chvíli, kdy se cítí ode 
všech opuštěný, i od Boha. Celý život jsem se učil v nepříjemnos-
tech a bolestech poznat opuštěného Ježíše a obejmout ho. Když 
jsem to udělal i nyní ve chvíli, kdy jsem myslel, že přichází smrt, 
naplnil mě veliký pokoj,“ doplňuje.

Dekret připomíná, že sv. Josef byl mu-
žem modlitby, který také dnes všechny 
zve k prohloubení vztahu s Otcem, který 
nám dovolí rozpoznat Jeho vůli v našem 
životě. Plnomocné odpustky může získat 
ten, kdo se nejméně na 30 minut zastaví 
v  rozjímání nad modlitbou „Otče náš“ 
nebo se zúčastní duchovních cvičení či 
jednodenního soustředění zahrnujícího 
meditaci nad postavou Mariina snou- 
bence.

Sv.  Josef byl spravedlivým mužem 
střežícím hluboké tajemství svého srdce. 
Pomáhá objevovat hodnotu ticha a pocti-
vosti v  plnění každodenních povinností. 
Také ti, kdo během tohoto roku po jeho 
příkladu vykonají skutek tělesného či 
duchovního milosrdenství, mohou získat 
plnomocné odpustky.

Nejdůležitějším rysem Josefova povo-
lání byl úkol střežit Svatou rodinu z Na-
zareta. Aby všechny křesťanské rodiny 
pocítily pozvání vytvářet atmosféru jed-
noty, lásky a modlitby, je dar plnomoc-
ných odpustků rozšířen také na rodiny 
nebo snoubence, kteří se společně modlí 
růženec.

Papež Pius XII. zavedl 1. května 1955 
svátek sv.  Josefa Dělníka s  poukazem na 
důstojnost práce a  s  úmyslem inspi-

ROK VĚNOVANÝ SVATÉMU JOSEFOVI

„Dar zvláštních odpustků“ spo-
jených s  Rokem sv.  Josefa 
oznamuje dekret Apoštolské 
penitenciárie. Dar plnomocných 
odpustků lze získat za obvyk-
lých podmínek, mezi které patří 
svátostná zpověď, svaté přijímá-
ní a modlitba na úmysl Svatého 
otce. Věřící musejí odmítnout 
veškerou zálibu v  hříchu a  zú-
častnit se akcí spojených s  Ro-
kem sv. Josefa při příležitostech 
určených Apoštolskou peniten-
ciárií.

ROK VĚNOVANÝ SV. JOSEFOVI (8. 12. 2020 – 8. 12. 2021)
PATRIS CORDE – apoštolský list věnovaný sv. Josefu
Podmínky k získání daru odpustků v Roce sv. Josefa

rovat sociální život a  zákony, založené 
na rovném rozdělení práv a  povinností.  
Plnomocné odpustky budou moci získat 
také ti, kdo svěří svou každodenní práci 
sv. Josefovi.

Sv. Josef je rovněž patronem lidí v ne-
bezpečných situacích, trpících, donuce-
ných k útěku a osamocených.

Apoštolská penitenciárie oznamuje 
možnost získat plnomocné odpustky také 
pro ty, kdo se pomodlí litanie ke sv.  Jo-
sefu nebo jakoukoli jinou modlitbu ke 
sv. Josefu, podle vlastní liturgické tradi-
ce, na úmysl pronásledované církve a za 
posilu pro křesťany vystavené různým 
formám útlaku.

Jako zvláště vhodné příležitosti zís-
kání plnomocných odpustků se zmiňují 
svátky ke cti sv.  Josefa, tedy 19. března 
a 1. května, ale také svátek Svaté rodiny, 
Neděle sv. Josefa podle byzantské tradi-
ce, 19. den každého měsíce a každá stře-
da, která je v  latinské církvi tradičně 
zasvěcená sv. Josefu.

V  současném kontextu sanitárního 
ohrožení je dar plnomocných odpustků 
rozšířen zejména na staré lidi, nemocné, 
umírající a  ty, kteří nemohou vycházet 
z domova. Podmínkou v těchto případech 
je odmítnutí záliby v hříchu, úmysl dostát 
všem stanoveným podmínkám, jakmile to 
situace dovolí, a modlitba ke cti sv. Josefa 
spojená s obětí vlastního utrpení.

 (Vatican News)

Poutní areál s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje 
na Velehradě Snímek Jiří Husek

Epidemie podle něho celému světu a také církvi nabídla i ně-
které příležitosti. „Mám radost z  vynalézavosti a  ochoty mno-
hých lidí, kteří se zapojili do rozvinutí nových možností, které 
nabízí technika. Některé novinky se jistě udrží, jako například 
různé katecheze a nedělní promluvy pro děti nabízené na You-
Tube,“ říká arcibiskup Graubner, i  když připouští, že samotné 
bohoslužby přes internet jsou jen náhražkou v nouzi. „Věřím, že 
jde jen o nedlouhé období, které se dá překonat. Navíc křesťan se 
snaží věci nepříjemné a bolestné přijmout jak kříž a nabídnout 
Bohu jako oběť, jako dar z lásky, čímž prohlubuje svůj duchovní 
život,“ říká také.

Připomíná rovněž, že církev se od počátku epidemie snaží 
být nablízku potřebným. „Sami jsme iniciovali třeba sbírku pro 
Česko, která pomáhá potřebným, nebo otevřeli psychologické 
a duchovní poradny nebo dobrovolnickou pomoc seniorům s ná-
kupy. Naše Charita má kromě jiného rozvinutou pečovatelskou 
a  ošetřovatelskou službu, hospice a  domovy pro seniory. Tam 
velmi konkrétně bojujeme s pandemií, když onemocní personál 
a sháníme dobrovolníky. Ale několik kněží, bohoslovců a řehol-
nic nastoupilo i do nemocnic, aby pomáhali,“ vyjmenovává arci-
biskup Graubner.

Celý rozhovor si lze přečíst na webu Olomouc.cz  (ado)
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AKTUALITY
Rok Amoris laetitia umožní 

soustředit pozornost  
celé církve na rodiny

Olomoucký pomocný biskup a delegát 
České biskupské konference pro rodi-
nu Josef Nuzík vítá záměr ustanovit 
zvláštní Rok rodiny „Amoris laetitia“ 
(Radost z  lásky), který oznámil papež 
František při modlitbě Anděl Páně 
v  neděli 27.  prosince  2020. Církev jej 
začne prožívat na slavnost sv. Josefa 
19. března při 5. výročí vydání stejno-
jmenné posynodální apoštolské exhor-
tace.

„Záměr věnovat se reflexi této apo-
štolské exhortace i rodině samotné velmi 
vítám. S odstupem čtyř let se ukazuje, jak 
je dokument bohatý, mimo jiné na myš-
lenky vysvětlující nauku ukazující na pod-
statu manželství,“ řekl Radiu Proglas bis-
kup Nuzík a upozornil na výzkumy, podle 
nichž přichází 20 až 30 tisíc dětí o rodinu 
kvůli rozpadu manželství. Přitom podle 
zjištění lidé stále touží po trvalém man-
želství a  vztahu. Mons. Josef Nuzík také 
přiblížil některé aktivity, např. Manželům 
na blízku Centra pro rodinu, které pomá-
hají konkrétním párům nebo formují ro-
dinnou politiku.

„Věřím, že Rok rodiny opět rozprou-
dí aktivity zaměřené na rodiny, i třeba již 
dlouho plánovaný úmysl rodinných cen-
ter nabídnout přípravy na manželství těm, 
kdo by měli zájem se na tento závazek 
lépe připravit,“ dodal biskup Nuzík.

Rok reflexe vyvrcholí v  červnu 2022, 
kdy se bude v Římě konat 10. světové se-
tkání rodin. „To, že se iniciativa prolíná 
i s Rokem sv. Josefa, který 8. prosince 2020 
vyhlásil papež František, považuji za moc 
krásné, protože povede k objevování ne-
jen hodnoty lásky mateřské, ale i otcovské 
a manželské,“ poznamenal.

 (Radio Proglas)

Radio Proglas oslavilo  
25. výročí na nové adrese
Před 25 lety, 8.  prosince  1995 zazněl 

v  pravé poledne v  tuzemském rozhlaso-
vém éteru poprvé hlas křesťanské rozhla-
sové stanice, která dostala jméno Proglas 
podle stejnojmenného předzpěvu svatého 
Cyrila k staroslověnskému překladu evan-
gelií. Po čtvrtstoletí zazněla stejná polední 
mariánská modlitba, doprovodila ji však 
nová znělka stanice a  poprvé se vysílalo 
z nové adresy v Olomoucké ulici v Brně.

 (ps)

Papež František uznal hrdinské ctnosti  
českého salesiána P.  Ignáce Stuchlého

„Pracujme, dokud je den. Až přijde noc, tak se postará Pán,“ říkával první český 
salesián P.    Ignác Stuchlý. Papež František při audienci 22.  prosince  2020 pro 
prefekta Kongregace pro svatořečení schválil dekret, potvrzující hrdinské ctnosti 
tohoto Božího služebníka.

Prohlášení P.  Ignáce Stuchlého (1869–1953), 
zakladatele českého salesiánského díla, za „cti-
hodného“, přišlo v  závěru měsíce, na který při-
padlo 151. výročí jeho narození.

Ignác Stuchlý odjel do Turína v roce 1894. Po 
přípravném roce v  aspirantku a  noviciátu složil 
věčné sliby. Jako salesián působil ve slovinské 
Gorici a v Lublani, v roce 1925 byl pověřen za-
ložením českého salesiánského díla, které v roce 
1927 zakotvilo ve Fryštáku u Zlína.

P.  Ignác Stuchlý se stal duchovním otcem prvních dvou generací českých salesiánů 
a významnou měrou přispěl k rozkvětu salesiánských povolání. V roce 1950 bylo čes-
kých salesiánů kolem 250 v 12 komunitách. Po jeho smrti přetrvávala mezi salesiány 
i laiky úcta k tomuto skromnému knězi – salesiánovi, který byl vyhlášeným zpovědní-
kem, moudrým rádcem a stále usměvavým salesiánem.

Již ke konci komunistické totality byly podniknuty první kroky k zahájení procesu 
blahořečení, jehož diecézní část začala v roce 1993 a byla ukončena v roce 2001. Spo-
čívala ve vyslechnutí svědků a shromáždění archivních dokumentů. Poté začala římská 
fáze procesu spočívající ve vypracování Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis 
(pojednání o životě, ctnostech a pověsti svatosti), což se podařilo v roce 2018. Vše ná-
sledně schválila nejprve komise historiků, teologů a kardinálů.

Z  duchovního profilu nyní již ctihodného Ignáce Stuchlého lze vyzdvihnout jeho 
velkou pokoru, skromnost, obětavou lásku k Bohu i lidem a zvláště pak hlubokou víru 
v Boha v náročných situacích i neochvějnou naději, že dobrý Bůh ve své Prozřetelnosti 
zlo, utrpení i těžkosti promění v požehnání.  Tereza Myslilová

Nová pamětní deska na Arcibiskupském zámku připomíná  
historika a překladatele B. Paprockého

Pamětní desku připomínající pobyt vynikajícího historika, heraldika, genealoga 
a překladatele polské literatury do češtiny Bartoloměje Paprockého, působícího 
u dvora olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského odhalil na nádvoří Arci-
biskupského zámku v Kroměříži 11. prosince 2020 olomoucký pomocný biskup 
Antonín Basler.

Bartoloměj  Paprocký 
z Hlohol (1540–1614) přijel  
na Moravu v roce 1589, po bi-
tvě u  Byčiny (Byczyny), která 
zasadila ránu snahám Habs-
burků o polskou korunu. Jako 
zastánce rakouského kníže-
te Maxmiliána  III. byl nucen 
uprchnout z  Polska, kde se 
trůnu ujal Zikmund III. Vasa. 
V roce 1598 se ocitl v Kromě-
říži a  v  moravských zemích 
pobýval do roku 1610. Ve své 
adoptivní vlasti vytvořil zákla-
dy české a moravské heraldiky, 
zkoumal genealogii místního 
rytířského stavu, psal politic-
ká díla a  ostatní příležitostná 
díla.  (ado)

Noví dobrovolníci v duchovní 
péči míří do nemocnic

„Už, aby se situace změnila a  já mohl 
plně nastoupit a vykonávat svou dobro-
volnickou službu,“ tak zní slova muže – 
seniora, který se velmi těší na to, aby 
už mohl docházet do nemocnice jako 
nový dobrovolník v duchovní péči a byl 
nablízku těm, kteří zde prožívají své 
bolesti a nemoci. I když nyní, kvůli své-
mu věku nemůže vykonávat své dob-
rovolnické poslání, přesto nezahálí, 
a modlitbou, obětováním svých bolestí 
podporuje nemocné a zdravotníky.

Od února do září roku 2020 se usku-
tečnil kurz „Dobrovolník pastorační péči 
ve zdravotnictví“, který pořádalo Centrum 
pro pastoraci nemocných Arcibiskupství 
olomouckého. Vzhledem k pandemii ko-
ronaviru kurz proběhl za velmi nestan-
dardních podmínek, přesto se zájem-
cům  – novým dobrovolníkům podařilo 
jej v průběhu prosince 2020 zdárně absol-
vovat, složit zkoušky a  získat osvědčení.  
Na dobrovolnickou službu v nemocnicích 
je připraveno 27 nadšených lidí, zapále-
ných pro službu Ježíši Kristu v  nemoc-
ných bližních.

Účastníkům kurzu přednášeli zku-
šení nemocniční kaplani (Mgr.    Lenka 
Topolanová, Mgr.    Petr Vrána, sestra 
Mgr.    Pavla Martínková, Mgr.    Kate-
řina Grygová, Vít Kadlčík) a odborníci  
(ThLic.  Michal Umlauf, Mgr.    František 
Zakopal, doc. PhDr.  Kateřina Ivano-
vá,  Ph.D.). O  zdárný průběh kurzu po 
organizační stránce se zasloužil Mgr.  Ro-
man Nehera. Kurzisté získali vhled do spi-
rituality a pastorace nemocných, liturgiky 
a religionistiky, lékařské a zdravotní etiky, 
organizace nemocnice, osvojili si základy 
komunikace s pacienty aj.

Mnozí kurzisté mohli vykonat i praxi 
přímo v  nemocnici pod dohledem ne-
mocničních kaplanů. Velké poděkování 
za toto vstřícné jednání patří Šumperské 
nemocnici a  Krajské nemocnici Tomáše 
Bati ve Zlíně.

Epidemiologická situace doposud 
nedovoluje, aby tito noví dobrovolní-
ci plně působili v nemocnicích, neboť se 
jedná především o  seniory. Dále se však 
vzdělávají v paliativní péči, pastoraci ne-
mocných a tak se po odborné stránce při-
pravují na nemocniční dobrovolnickou 
službu. Vytvořili také živý růženec – tuto 
každodenní modlitbu desátku spojenou 
se snášením svých bolestí a  osamělosti 
obětují za pacienty i  zdravotníky v  ne-
mocnicích. Tímto způsobem nesou a do-
provází nemocné, i  když nejsou u  jejich 
lůžek osobně přítomni. Proto jim už nyní 
patří poděkování za jejich službu.

 Věra ŘešetkováSnímek archiv Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

Ztracený barokní poklad v kupoli michalského chrámu
Na konci loňského roku restaurátoři dokončili náročné restaurátorské práce 
v kostele sv. Michala v Olomouci, který je opět přístupný nejen olomoucké veřej-
nosti.

Trpělivé ruce restaurátora Filipa Menzela a jeho spolupracovníků dokončily se skal-
pely a štětečky po třech letech náročnou obnovu barokních nástěnných maleb v kostele 
sv. Michala v centru Olomouce. Barokní kostel s architektonicky unikátní trojicí kupolí, 
které na dálku hrdě utvářejí tolik charakteristické panorama našeho města, vypadal pů-
vodně uvnitř výrazně jinak. Za jeho původní podobu z let 1676–1699 vděčíme zejména 
umělcům, kteří přišli z dnešního jižního Švýcarska a Itálie. Z bělostných stěn interiéru 
kostela patrně svítily jako drahocenné gemy barevné fresky, které věřícím „vyprávěly“ 
příběhy ze života Krista a svatých.

Oživování maleb v 19. století
Nástěnné malby však postupem času ztratily svou zářivou barevnost, některé po-

škodil čas, požáry či zatékající voda. S postupem doby se nadto změnil vkus. A tak olo-
moucký arcibiskup Theodor Kohn nechal na konci 19. století interiér kostela výrazně 
modernizovat. V rámci této radikální proměny vzhledu interiéru vytvořil vídeňský ma-
líř Joseph Dragan několik nových maleb. Ty barokní pak zcela přemaloval, aby „oživil“ 
jejich barevnost a vyšel vstříc estetickému požadavku své doby.

Barokní malby schované pod přemalbami
Barokní malby však, jakkoli různě poškozené, zůstaly skryty pod celoplošnými pře-

malbami. „A právě nyní dokončené restaurování umožnilo alespoň částečně původní 
hodnotnou malířskou výzdobu 
odkrýt“, ocenila výsledek pečlivé 
odborné práce Markéta Záleská, 
náměstkyně primátora pro kultu-
ru a  cestovní ruch. Barokní malby 
v  prostřední kupoli vytvořil Ferdi-
nand Naboth. „Dvanáct velkých 
maleb v  trojúhelníkových polích 
pod trojicí kupolí je díky restau-
rování možné jednoznačně při-
psat významnému italskému malíři  
Innocenzu Montimu,“ doplnil radní 
Ladislav Šnevajs. Innocenz Monti 
před rokem 1709 vymaloval v koste-
le čtyři evangelisty pod první kupolí, 
čtyři západní církevní otce pod pro-
střední kupolí a  Zvěstování Panně 
Marii, Tobiáše s  andělem a  Anděla 
Strážného pod kupolí nejblíže pres-
bytáři.

Náročná práce restaurátorů
Restaurátoři však měli těžkou 

práci. „Umělecké dílo nelze při re-
staurátorském zásahu nikdy vrátit do původního stavu,“ uvedl Filip Menzel. Stejně jako 
lidé i památky se v průběhu času mění a na jejich „tváři“ se podepisují prodělané udá-
losti. Některé malby poznamenaly požáry, jiné poškodili starší restaurátoři ve snaze ob-
novit jejich původní krásu.

I v kostele sv. Michala se restaurátoři s historiky umění dostávali do těžkých situací, 
kdy museli rozhodovat, co z minulých zásahů ponechat, a co naopak nenávratně odstra-
nit. Smyslem není malbám navrátit původní krásu a vtisknout jim vzhled novosti. Dobrý 
restaurátor i pozorovatel by měl respektovat věk každého uměleckého díla a oceňovat 
mimo jiné hodnotu jeho stáří včetně dalších zásahů, jimž dílo za svůj život prošlo.

Innocenzo Monti (1653–1710) přišel na Moravu z Boloně v Itálii. Jeho nástěn-
né malby můžeme dodnes obdivovat v knihovně Klášterního Hradiska, v kapli  
sv. Antonína Paduánského v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie nebo na-
příklad v Uherském Hradišti, v Krakově v Polsku a rovněž v Itálii. Moravští objed-
navatelé si ho vysoce cenili zejména proto, že na rozdíl od místních malířů ovládal 
techniku nástěnné malby.	 Jana Zapletalová

Snímek Filip Menzel



Olomoucký jáhen Otto Broch v čele vězeňské duchovní služby
Do služby hlavního kaplana Vězeňské služby ČR byl 2. prosince 2020 slavnostně 
vyslán trvalý jáhen Mgr.   Otto Broch (1962) z Olomouce. Slavnostního aktu při 
ekumenické bohoslužbě v kapli pražského arcibiskupství byl přítomen pražský 
pomocný biskup Zdenek Wasserbauer spolu s předsedou Ekumenické rady církví 
ČR Danielem Ženatým, synodním seniorem Českobratrské církve evangelické.

Otto Broch působí 
ve vězeňské pastoraci 
bezmála 30 let. Začí-
nal ve vazební věznici 
v  Olomouci původně 
jako stavební technik. 
Pak studoval dálkově 
na Cyrilometoděj-
ské teologické fakultě 
Univerzity Palackého 
v  Olomouci. Jáhenské 
svěcení přijal z  ru-
kou arcibiskupa Jana 
Graubnera v Olomou-
ci 4. června 1997.

V současné době působí ve vězeňské pastoraci v České republice celkem 52 kaplanů 
a kaplanek z jedenácti církví, kterým rovněž pomáhají dobrovolníci.  Josef Pala

Koncert pro Hrdiny z první linie
Ve čtvrtek 21. ledna se uskutečnil online „Tříkrálový koncert pro Hrdiny z první 
linie“ jako poděkování všem bezejmenným hrdinům, kteří v  tomto čase denně 
nasazují své životy v boji proti koronaviru. Streamovaný koncert ze Slavnostní 
dvorany arcibiskupského paláce byl poděkováním všem lékařům, sestřičkám, ha-
sičům, policistům a  sociálním pracovníkům 
za jejich obětavou práci. Prostřednictvím pří-
mého přenosu jim poděkovali pomocný bis-
kup Antonín Basler, náměstkyně primátora 
statutárního města Olomouce Markéta Záles-
ká, vedení olomouckých nemocnic a  ředitel 
Arcidiecézní charity Olomouc.

Během večera zazněly skladby z autorské 
dílny Johanna Pachelbela, Johanna Sebastiana 
Bacha, W. A. Mozarta, Henryho Purcella, Jiřího 
A. Bendy a Antonia Vivaldiho v podání souboru 
Camerata Classica a sopranistky Markéty Israel-
-Večeřové.

Hudební večer připravilo oddělení kultury Odboru cestovního ruchu kultury a spor-
tu Magistrátu města Olomouce ve spolupráci s  Centrem pro kulturu Arcibiskupství 
olomouckého.  Martin Kučera

Zemřel Václav Navrátil
V prosinci loňského roku překvapila zaměstnance Arcibiskupství olomouckého 
zpráva o náhlém skonu jejich bývalého kolegy pana Václava Navrátila z Dubčan. 

Pan Navrátil se narodil v roce 1951 v Olomouci, vyučil se 
klempířem. Dlouhá léta pracoval v zemědělském družstvu v Se-
nici na Hané, poté ve stavební firmě v Drahanovicích. Zaměst-
nancem arcibiskupství se stal v  roce 2003. Pracoval zde jako 
údržbář až do roku 2016, kdy odešel do penze. I v důchodě ale 
příležitostně dále vypomáhal na vrátnici kurie. Díky své přátel-
ské povaze a skromnosti byl mezi ostatními zaměstnanci oblí-
ben a rádi na něho vzpomínají. Pan Navrátil odešel na věčnost 
11. prosince 2020, poslední rozloučení se konalo 18. 12. 2020 ve 
farním kostele v Cholině, a po něm bylo tělo zesnulého pohřbe-
no na tamním hřbitově do rodinného hrobu.  Vít Němec

Snímek Roman Albrecht / Člověk a Víra

Nové Motu proprio rozšiřuje 
služby lektora a akolyty  

na ženy
Papež František vydal 11.  1.  2021 
Motu Proprio „Spiritus Domini“ (Duch 
Páně), kterou se mění paragraf Kode-
xu kanonického práva, jenž doposud 
stanovoval možnost pověření službou 
lektora a akolyty pouze muže.

Podle této změny kanonického práva 
se služba lektora a akolyty rozšiřuje také 
na ženy. Změna církevního práva uznává 
praxi, která je již zaběhnutá v mnoha ze-
mích světa. Ženy však i nadále nemohou 
zastávat kněžský stav a jáhenství.  (ps)

Změna názvu
Od 1. 1. 2021 došlo ke změně původ-

ního názvu: Kongregace Sester Neposk-
vrněného Početí Panny Marie  III. Řádu 
sv. Františka z Assisi na nový název: Fran-
tiškánky Marie Immaculaty  (aco)

Zemřel P.  Emil Valášek
V pátek 11. prosince 2020 zemřel v ně-
meckém Pasově kněz olomoucké arci-
diecéze P.  ThDr. Ing.  Emil Valášek, Bc.  

Narodil se 3.  září  1938 v  Opavě-
-Kylešovicích, studoval na Vysoké škole 
ekonomické v  Praze. Teologická studia 
absolvoval později v  Římě, kde bydlel 

jako bohoslovec 
v  české koleji 
Nepomucenum. 
Kněžské svěcení 
přijal 3. září 1967 
v  Římě z  rukou 
kardinála Josefa 
Berana. Půso-
bil v  duchovní 
správě v  diecé-
zi Münster, od 
roku 1982 až do 

odchodu do důchodu na významném ma-
riánském poutním místě Kevelaer (u hra-
nice s Nizozemskem). Na odpočinek ode-
šel do Pasova, kde však i  nadále aktivně 
vypomáhal v duchovní službě. Je autorem 
řady spisů s církevně historickou témati-
kou, mj. o pronásledování katolické církve 
v Československu v období nacismu a ko-
munismu. Ačkoliv nikdy nebyl v duchovní 
správě přímo v olomoucké arcidiecézi, již 
od 90. let minulého století byl veden jako 
kněz zdejší arcidiecéze trvale působící 
v zahraničí. Na přání zesnulého byly jeho 
tělesné ostatky převezeny k  pohřbení do 
jeho rodiště. Pohřební mše svatá se ko-
nala 28.  prosince  2020 v  kostele Svatého 
Ducha Opavě a po ní bylo tělo zemřelého 
uloženo do rodinného hrobu na tamním 
hřbitově.  Vít Němec

Zemřel ThDr. Stanislav Glück
Ve věku 81 let zemřel 27. prosince 2020 v nemocnici v Uherském Brodě ThDr. Sta-
nislav Glück, kněz žijící na odpočinku ve Vizovicích.

Narodil se 21. 5. 1939 ve Vizovicích. V roce 1964 byl přijat do kněžského semináře 
v Litoměřicích. Po absolvování studia na tamější Cyrilometodějské bohoslovecké fakul-
tě z podnětu světícího biskupa olomouckého ThDr. Stanislava 
Zely byl v roce 1969 litoměřickým biskupem ThDr. Štěpánem 
Trochtou a se souhlasem olomouckého kapitulního vikáře Jo-
sefa Glogara vyslán studovat církevní a mezinárodní právo do 
Říma. Zde však setrval jen krátkou dobu a  již v  únoru 1970 
začal postgraduální studium na teologické fakultě univerzity 
v Regensburgu v Německu. V době tohoto studia byl pověřen 
bavorským ministerstvem vnitra vedením duchovní služby 
uvězněných Čechů na území Bavorska.

Kněžské svěcení přijal 1. července 1972 v Regensburgu z ru-
kou tamějšího biskupa ThDr. Rudolfa Grabera. Od zimního se-
mestru v témž roce byl vědeckým pracovníkem při katedře církevního práva na univer-
zitě v Regensburgu, a to až do své promoce (8. 8. 1977), kdy se stal doktorem všeobecné 
teologie. Pak byl povolán německým misijním biskupem Josefem Weigelem jako profe-
sor církevního práva v generálním semináři v Bokungu-Ikela v africkém Zairu, kde však 
pobýval jen krátkou dobu, a ze zdravotních důvodů se v roce 1978 vrátil do Evropy. Po 
vyléčení pracoval dva roky jako nemocniční kurát v Ambergu, Landshutu a ve Weidenu.

Před svým návratem do Vizovic v  roce 1993 byl kurátem kaple sv.  Emmerána 
v Augsburgu -Gersthofenu. Od té doby vypomáhal v duchovní správě ve své rodné far-
nosti i ve farnostech okolních.

Poslední rozloučení se zesnulým ThDr. Stanislavem Glückem vedl olomoucký po-
mocný biskup Antonín Basler v sobotu 2. ledna 2021 při bohoslužbě ve farním kostele 
ve Vizovicích. Poté byl uložen do rodinné hrobky na místním hřbitově.	  Josef Pala

Zemřel kněždubský rodák P.  Jindřich Petrucha
Ve věku 90 let zemřel 11. prosince 2020 v Domově sv. Karla Boromejského 
v Praze ‑Řepích rodák z olomoucké arcidiecéze P.  Jindřich Petrucha.

Narodil se 4. února 1930 v Kněždubu, na kněze byl vysvěcen 1. července 1972 v Olo-
mouci. Celý kněžský život prožil ve farnostech brněnské diecéze. V roce 2007 mu brněn-
ský biskup Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla.

Pohřben byl 19. prosince 2020 v rodném Kněždubu na zdejším hřbitově.	  (ps)

Zemřel salesiánský kněz P.  Karel Petráš
Ve věku 89 let zemřel 11. prosince 2020 v Kroměříži salesiánský kněz P.  Ing.  Ka-
rel Petráš, který byl jeden ze tří posledních žijících salesiánů, kteří prošli do roku 
1950 salesiánským domem ve Fryštáku a znali osobně P.  Ignáce Stuchlého. Po-
slední léta strávil u Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži.

P.  Karel Petráš se narodil 10. července 1931 v Nevšové ve far-
nosti Slavičín. Po prázdninách roku 1946 nastoupil k salesiánům 
do Fryštáku. První řeholní sliby skládal 16. srpna 1949 do rukou 
P.  Ignáce Stuchlého. V roce 1950 byl stejně jako ostatní řeholní-
ci násilně odvezen do internačního tábora v Oseku u Duchcova. 
Jeho internace trvala 14 měsíců. Následně pak po maturitním stu-
diu si udělal v Brně jednoroční abiturientský zeměměřický kurz, 
po němž pak přešel do Prahy na zeměměřickou fakultu ČVUT. 
Přitom však studoval tajně i teologii. Dne 8. prosince 1960 složil 
věčné sliby do rukou salesiánského kněze P.  Vojtěcha Frélicha. 

V roce 1969 nastoupil na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích a za 
rok 22. 8. 1970 přijal kněžské svěcení z rukou litoměřického biskupa kardinála Štěpá-
na Trochty. Jako čtyřicetiletý mohl konečně nastoupit do kněžské služby. K  1. srpnu 
1972 byl jmenován kaplanem v Bílovicích. Pro práci s mládeží mu však po roce státní 
úřady odňaly státní souhlas k výkonu kněžské služby a pak pracoval 10 let v dělnické 
profesi. Na podzim roku 1982 mohl znovu nastoupit do duchovní správy. Stal se ad-
ministrátorem farnosti Morávka, odkud přešel 1. 2. 1990 jako farář do Mysločovic, kde 
působil pět let. Od 15. 1. 1995 byl knězem v důchodě. Jako důchodce horlivě vypomá-
hal ve svém rodišti. Pohřben byl 19. prosince 2020 do salesiánského hrobu na hřbitově  
ve Fryštáku.   Josef Pala

Zemřel P.  Karel Krumpolc
Ve věku 74  let zemřel 13.  prosin-
ce 2020 v kyjovské nemocnici P.  Karel 
Krumpolc, dlouholetý farář v Rohatci.

Narodil se 30. srpna 1946 v Kyjově. Na 
kněze byl vysvěcen 23. 6. 1973 v Olomou-
ci. Působil jako kaplan v  Přerově (1973–
1979), následně byl administrátorem 
v Paršovicích (1979–1984) a ve Stříteži 
nad Ludinou (1984–1991). Od 1. 7. 1991 
byl farářem v Rohatci. V roce 2018 odešel 
na zasloužený odpočinek.

Pohřben byl 18.  prosince  2020 v  Ro-
hatci.  (ps)

Zemřel Mons. Adam Rucki
Necelý měsíc před svými 70. naroze-
ninami zemřel náhle v Českém Těšíně 
12. prosince 2020 Mons. Adam Rucki, 
biskupský vikář pro péči o  duchovní 
povolání v ostravsko ‑opavské diecézi, 
spirituál kněží a oblíbený exercitátor.

Narodi l  se 
8 .   ledna  1951 
v Bukovci v okre-
se Frýdek -Místek. 
Kněžské svěcení 
přijal v  Českém 
Těšíně 30.  červ-
na  1974 z  rukou 
biskupa  – apo-
štolského admi-
nistrátora olo-
moucké arcidiecéze Josefa Vrany. Působil 
jako kaplan v Havířově, ve Frýdku -Místku 
a posléze v Třinci.

Za svou pastorační práci s mládeží byl 
v  roce 1984 odsouzen k  šestiměsíčnímu 
trestu odnětí svobody a  byl mu dočasně 
odňat státní souhlas k výkonu duchoven-
ské činnosti. V  roce 1985 byl ustanoven 
kaplanem ve Valašských Kloboukách, od-
kud přešel 1. srpna 1989 jako farář do Na-
pajedel, odkud spravoval excurrendo také 
farnost Spytihněv a do roku 1990 i farnos-
ti Pohořelice a Lhota u Malenovic.

Olomoucký arcibiskup Jan Graub-
ner jmenoval 1.  února  1993 P.    Adama 
Ruckého děkanem zlínského děkanátu. 
Tuto funkci zastával do 31.  srpna  1995, 
kdy se stal spirituálem Arcibiskupského 
kněžského semináře v Olomouci. V roce 
2005 se vrátil do rodné ostravsko -opavské 
diecéze, kde byl jmenován biskupským 
vikářem pro duchovní povolání. Jeho 
kněžské zásluhy a  obětavou službu pro 
církev ocenil papež Benedikt XVI., který 
ho 12. ledna 2012 jmenoval monsignorem 
(kaplan Jeho Svatosti).

Poslední rozloučení se zesnulým kně-
zem se konalo 19.  prosince  2020 v  ost-
ravské katedrále. Pohřben byl téhož dne 
v rodném Bukovci do kněžského hrobu na 
místním hřbitově.  Josef Pala
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Setkání kněží, kteří konají přípravu na biřmování – čtvrtek 4. 2.–10 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Arcidiecézní setkání katechetů – pátek 12. 2. až neděle 14. 2. – Velehrad – on line
Pastorační rada – čtvrtek 18. 2. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – sobota 20. 2. – 10 hod. – Olomouc – katedrála
Setkání biskupů, kněží a jáhnů moravské provincie – pondělí 22. 2. až středa 24. 2. – Velehrad – on line
Kněžská rada a sbor konzultorů – čtvrtek 25. 2. – Arcibiskupství Olomouc
Duchovní obnova pro zaměstnance kurie – středa 17. 3. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
Porada děkanů – čtvrtek 18. 3.–9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Kněžský den – úterý 23. 3.–9.30 hod. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
Arcidiecézní setkání mládeže před Květnou nedělí – sobota 27. 3.
Ekonomická rada olomoucké arcidiecéze – čtvrtek 15. 4. – 14 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Městská pouť k sv. Janu Sarkanderovi – čtvrtek 6. 5.–18 hod. – Olomouc – katedrála
Arcidiecézní pouť k sv. Janu Sarkanderovi – sobota 8. 5.–10 hod. – Olomouc – katedrála
Porada děkanů – neděle 9. 5. až úterý 11. 5. – Svatý Hostýn
Svátost biřmování – neděle 23. 5. – 10 hod. – Olomouc – katedrála
Setkání kněží jubilantů – čtvrtek 27. 5. – 10 hod. – Olomouc – katedrála
Noc kostelů – pátek 28. 5.
Pouť kněží za vlastní posvěcení – úterý 8. 6. – 9 hod. – Svatý Hostýn
Ekonomická rada – čtvrtek 17. 6. – 14 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Diecézní setkání dětí – pátek 18. 6.
Kněžské svěcení – sobota 26. 6. – 9.30 hod. – Olomouc – katedrála
Slavnost Výročí posvěcení katedrály – středa 30. 6.
Národní pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi – pondělí 5. 7. – Velehrad
Arcidiecézní pouť rodin – sobota 28. 8. – Svatý Hostýn
Mezinárodní eucharistický kongres – Budapešť – neděle 5. 9. až neděle 12. 9.
Porada děkanů – čtvrtek 16. 9. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Pouť k sv. Václavovi, hlavnímu patronu olomoucké arcidiecéze – úterý 28. 9. – 10 hod. – Olomouc – katedrála
Ekonomická rada – čtvrtek 30. 9.–14 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Kněžský den – úterý 12. 10. – 9.30 hod. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
Kněžská rada a sbor konzultorů – čtvrtek 14. 10. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Pastorační rada – čtvrtek 21. 10. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Porada děkanů – neděle 7. 11. až úterý 9. 11. – Svatý Hostýn
Duchovní obnova pro zaměstnance kurie – středa 8. 12. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
Ekonomická rada – čtvrtek 16. 12. – 14 hod. – Arcibiskupství Olomouc

Zemřel olomoucký básník PhDr.  Jiří Koplík
Dne 30. prosince 2020 zemřel bývalý dlouholetý vedoucí arcibiskupské knihovny 
a olomoucký básník PhDr.  Jiří Koplík. Krátce před smrtí vydal souborné vydání 
svého celoživotního básnického díla. V září by autor oslavil devadesát let.

Rodák z  Říkovic u  Přerova vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého 
v Olomouci (obor filozofie – historie). Po ukončení studií učil a nějaký čas pracoval jako 
archivář. V roce 1965 na-
stoupil do Státní vědecké 
knihovny v  Olomouci. 
Po čtrnácti letech přijal 
nabídku Krajského peda-
gogického ústavu v  Olo-
mouci, kde s  rodinou 
žil od roku 1977. V  roce 
1991 odešel do penze. 
O šest let později se vrátil 
do aktivní služby a  na-
stoupil do arcibiskupské 
knihovny, jejímž vedou-
cím byl do roku 2011.

První verše uveřejňo-
val již v šedesátých letech 
v novinách a časopisech. 
Jeho první básnická sbírka Jabloňové listí vyšla v  roce 1999, postupem času přibývají 
další. Do roku 2017 publikoval sbírky: Jabloňové listí, Po dešti čisto, Kraj nevyvolený,  
Trs života, Nejsme sami, Bílý svět, Stromy se nebojí, Šerák, Šťastný život, Domov a zá‑
zračný svět. Krátce za sebou následovaly další tři soubory: Chvěje se svět, Probuď se srdce 
a Tvrdá zem. Zmíněné básnické svazečky jsou tištěny na volných listech, jedná se o bi-
bliofilské počiny doprovázené ilustracemi předních výtvarníků. V kontextu života Jiřího 
Koplíka se jedná o mimořádný životní ediční počin. Těsně před smrtí se doktor Koplík 
dočkal souborného vydání svého díla: Chystá se slavnost. Byl již těžce nemocen, když 
tuto antologii mohl vzít do svých rukou. Měl z ní velkou radost. Zařazeny jsou v ní i dva 
nové, dosud nepublikované soubory básní. Poslední byl prorocky nazván Čas se krátí.

 Tolik let,
 být na této Zemi a myslit si,
 že ještě tolik let pobudeme.
 Není to možné.
 Krátí se čas,
 náš dech
 i naše nohy nebudou stačit.
Básnickou tvorbu Jiřího Koplíka můžeme zařadit do kontextu přírodní, spirituál-

ní, reflexivní, meditativní lyriky. Obdivuhodná celoživotní tvůrčí činnost a neutuchající 
naděje olomouckého básníka Jiřího Koplíka může být pro všechny vzorem, inspirací 
i  velkým povzbuzením. Skrze slovo bude nadále promlouvat jeho životní moudrost, 
skromnost, tichost, pokora i hloubka a krása jeho osobitého básnického díla. Souborné  
vydání díla je zájemcům k dispozici v Arcibiskupské knihovně v Olomouci.

 Martin Kučera

Únorový Nezbeda a Cvrček
V  únorovém výtisku Ne-
zbedy čtenáři naleznou 
druhý díl komiksového 
příběhu o  sv.  sv.  Terezii 
z  Lisieux, dobrodružnou 
povídku Brašna plná 
zlata a  Příběhy neposed‑
ných informací, povídání 
o tom, jak si lidé v minu-
losti předávali zprávy.
Únorový Cvrček učí čte-
náře radovat se ze života.
Více informací:
www.casopisnezbeda.cz
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Plánovaný pastorační kalendář arcidiecéze v roce 2021

Drazí bratři na sestry v Kristu,
i  když procházíme dobou koronaviru a  různých omezení, 

život nestojí. Pro naše mladé nastala doba přihlášek na různé 
školy, střední i vysoké. Rád bych upozornil na naše církevní ško-
ly, jako jsou arcibiskupská gymnázia v Kroměříži, Prostějově či 
Velehradě, ale i  na Gymnázium Německého řádu v  Olomouci, 
nebo Střední školu pedagogickou a sociální sester dominikánek 
v Bojkovicích, ale taky na Střední odbornou školu sv. Jana Boska 
v Kroměříži.

Často jsem slyšel od rodičů výtku, že nám chybí církevní ško-
la praktického typu. Dnes máme školu s učebními obory: Lesní 
mechanizátor, Opravář lesnických strojů, Zemědělec  – farmář 
a  Zahradník, tříleté učební obory s  výučním listem. Škola má 
internát, který vedou kněží salesiáni. Mám radost, že mohu věří-
cím rodinám dát tuto konkrétní nabídku církevní pomoci s pří-
pravou jejich dětí do života ve zdravém náboženském prostředí.

Máme nabídku i pro maturanty, kteří mají zájem o Vyšší od-
bornou školu sociální v Olomouci. U všech těchto škol jde o na-
bídku církve mladým lidem, kteří si školy vybírají podle svých 

Všem farnostem olomoucké arcidiecéze  
pozdrav a požehnání!

Semináře Vstupy do škol  
s náboženskými tématy

V  letošním roce pro vás připravujeme 
nové téma, a  to k  příležitosti 1100. 
výročí úmrtí svaté Ludmily. Seminář 
uskutečníme v  prvním pololetí tohoto 
roku. 

Protože není zřejmý další vývoj epide-
miologické situace, budeme zveřejňovat 
pouze pozvánky na nejbližší semináře, 
které proběhnou formou webinářů. 

Dále všem stávajícím i  novým lek-
torům nabízíme možnost individuální 
emailové nebo skypové konzultace.

Nejbližší webinář Poselství křesťan-
ských Velikonoc se uskuteční 23. února 
od 17 do 19 hod. Představíme na něm zá-
kladní program k Velikonocům a Veliko-
noce v současném jazyce. 

Po přihlášení na e-mailu: 
polcrova.helena@ado.cz obdržíte další 
pokyny. 

Po webináři si můžete na stejném e-
-mailu zažádat o  zaslání předvedených 
materiálů.  Kamila Pattermanová

Příprava Noci kostelů 2021  
v plném proudu

Letošní již třináctý ročník Noci kostelů 
se uskuteční v pátek 28. května. Loni 
se zapojilo v  olomoucké arcidiecézi 
více než 140 kostelů, sborů a  jiných 
modliteben. 

J e d n í m 
z  témat bude 
př ip omínka 
sv.  Ludmily, 
od jejíž smrti 
letos uplyne 
1100 let.

Svatá Lud-
mila se kromě 
matek, babi- 
ček a  vychovatelů také stala patronkou 
farních charit a  sociálních ústavů, které 
byly v  olomoucké arcidiecézi zakládány 
mezi světovými válkami. Profesionální 
Charitu ustanovil arcibiskup Antonín Cy-
ril Stojan. Od jeho narození letos uplyne 
170 let. Před rovnými sto lety pak byl uve-
den do úřadu olomouckého arcibiskupa.

Podrobnější informace o  Noci kos-
telů a  programech zapojených kostelů 
a modliteben budou k dispozici na webu:  
www.nockostelu.cz

Jednou z novinek letošní Noci kostelů 
je vydání poutních novin, které se osvěd-
čily v jiných diecézích.

Věříme, že ani letos nepřijdeme o du-
chovní a  kulturně společenský rozměr 
této akce.  David Mikša

představ. Je tu však ještě jedna nabídka, která má jiný směr.  
Je to kněžský seminář v  Olomouci, který je určen pro mladé 
muže, kteří chtějí nabídnout sami sebe ke službě Bohu a lidem.

Obracím se na Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo 
se na ni letos připravujete, a už Vás někdy napadla myšlenka na 
kněžství, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přá-
telství s  Ježíšem a  pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si 
s  knězem o  své životní cestě a  hledejte spolu s  ním, jestli Bůh 
nevolá ke kněžství také Vás. Kněžský život není pohodlný, ale je 
plný Božího dobrodružství a stojí za to. Přihlášky do semináře, 
které je třeba odevzdat na arcibiskupství do konce března, získá-
te prostřednictvím svého kněze.

Sestry a bratři, každého z vás prosím o modlitbu za naše mla-
dé, kteří mají nyní udělat důležitá rozhodnutí. Kéž zkušenosti, 
dobrý příklad a  životní moudrost dospělých pomohou našim 
mladým v jejich odvážném hledání.

S přáním radosti z Kristova přátelství každému z vás ze srdce 
žehná  arcibiskup Jan
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Dnešní generace o  tomto velikém 
muži ví už velmi málo. Proto je dobré si 
připomenout život a  dílo „tatíčka Sto-
jana“, jak ho s  úctou a  láskou jmenovali 
jeho současníci. Vedle již zmíněných ma-
riánských a  cyrilometodějských aktivit 
je nutno zmínit jeho charitativní a  také 
ekumenickou činnost. Jak budou vypadat 
konkrétní akce spojené s  jeho jménem, 
dnes nikdo neví. Budou se určitě řídit ak-
tuální epidemickou situací.

 
Stručná data z jeho života

• Rodák z Beňova u Přerova.
• Student u piaristů ve Staré Vodě, pak 

v  Příboru a  Kroměříži, kde maturoval 
v roce 1872.

• Student bohosloví v Olomouci, kde byl 
vysvěcen na kněze v roce 1876.

• Jako kněz působil ve Štítech, Příboru, 
Svébohově, Dražovicích.

• 26 let byl poslancem (1897–1923).
• Probošt u sv. Mořice v Kroměříži (1908–

1916).
• Sídelní kanovník olomoucký (1917–

1921).
• Po odstoupení kardinála Lva Skrben-

ského spravoval olomouckou arcidiecé-
zi jako kapitulní vikář od 1.  října 1921, 
následně byl papežem Benediktem XV. 
jmenován olomouckým arcibiskupem.

• Zemřel 29.  září  1923 v  Olomouci, po-
hřben je v Královské kapli ve velehrad-
ské bazilice.

• V roce 1965 byl zahájen diecézní proces 
jeho blahořečení, v roce 1987 byla akta 

Časopis Rodinný život v novém

První kolo „Bible a my“ proběhlo celou republikou

V loňském roce jsme oslavili 30. výročí od založení Centra pro rodinný 
život. Pro členy a příznivce centra tenkrát vznikl bulletin Rodinný život, 
který se časem transformoval do podoby časopisu pro rodiny. Nejprve 
vycházel pro přátele olomouckého Centra pro rodinu, účastníky kurzů 
a seminářů a postupem času se dostával do celé republiky. Dnes, díky 
elektronické podobě, jej můžeme zasílat i do zahraničí.

Letošní rok bude v  naší arcidiecézi věnován připomínce nejznámější-
ho olomouckého arcibiskupa ThDr.  Antonína Cyrila Stojana, velkého 
mariánského a  cyrilometodějského ctitele se zásluhami o  povznesení 
poutních míst Svatého Hostýna a Velehradu. Právě v tomto roce si při-
pomínáme tři významné mezníky v jeho životě: jmenování olomouckým 
arcibiskupem (11. ledna 1921), biskupské svěcení (3. dubna 1921) a také 
den jeho narození (22. května 1851).

Do prvního kola mimořádného roční-
ku soutěže „Bible a my“ se zapojilo přes 400 
soutěžících. Potěšilo nás, že soutěž proběhla 
v různých částech naší země – někde se za-
pojily celé třídy, skupinky dětí v  hodinách 
náboženství, ale většinou to byli jednotlivci, 
kteří soutěžili ze svého domova. Odpovědi 
se tak scházely z mnoha okresů, např. z Do-
mažlic, Klatov, Strakonic, Žďáru nad Sázavou,  
Chrudimi, Blanska, Hodonína, Uherského 
Hradiště, Bruntálu, Nového Jičína a spousty dalších. Máme radost ze zapojení všech věkových kategorií – soutěžili žáci prvního i dru-
hého stupně ZŠ, ale také středoškoláci.

Tři vítěze prvního kola vylosoval o vánočních prázdninách olomoucký pomocný biskup Antonín Basler a na výhru se mohou těšit:
Veronika Hájková z CMCZŠ Brno
Barbora Sovišová z Katolické ZŠ Uherský Brod
Hana Fajkusová z CZŠ Kroměříž
Blahopřejeme.
Všichni, kteří měli správně všechny odpovědi, budou ještě zařazeni do mimořádného losování na závěr soutěže. Výsledky a správ-

né řešení najdou zájemci na webu: bibleamy.cz
V  tomto školním roce proběhnou elektronicky ještě dvě kola, zapojit se mohou další soutěžící. Nyní probíhá kvíz s  tématem  

o Ježíšových podobenstvích (potrvá do 16. února) a třetí kolo proběhne v postní době. 	  Markéta Matlochová

Zajímavé je, že pro časopis nikdy ne-
pracovali žádní vystudovaní žurnalisté 
a profesionálové, ale tvořili jej pracovníci 
a přátelé našeho centra s nadšením a chu-
tí oslovit a inspirovat další rodiny. Každý 
přispíval tím, co mu bylo blízké, a  tým 
časopisu se průběžně obměňoval. Nyní 
s  časopisem spolupracuje téměř 30 pra-
videlných přispěvatelů, kněží, fotografů, 
korektorů…

Pár dní před Vánocemi zemřel náš 
kolega Laco Švec, dlouholetý grafik časo-
pisu, kreativní tvůrce komiksových glos 
a zákonů. Také se loučíme s redaktorkou, 
grafičkou a korektorkou Janou Hajdovou, 
které děkujeme za spolupráci, velké nasa-
zení pro časopis a přejeme hojnost Božího 
požehnání. Těšíme se na nové posily, které 
v brzké době v časopise představíme.

Díky štědrosti čtenářů a  dárců se 
v  tomto novém roce časopis trošku pro-
mění: budeme ho vydávat barevně, roz-
šíříme počet stránek a  bude vycházet ve 
formátu A4. Rodinný život bude vycházet 
čtvrtletně a roční předplatné je 225 Kč.

Letos se chceme věnovat tématům 
Bolavá duše (psychické nemoci), Nejlepší 
Pán Bůh (ekumenismus, zapojení do far-
ností, sborů), Odluka církve a  my (resti-
tuce, činní laici, odpovědnost za farnost) 
a  Dospělé děti (vztahy s  rodiči partnera, 
mezigenerační vztahy). Samozřejmě se 
čtenáři mohou těšit na pravidelné rub-
riky v  podobě fejetonů, anket, poradny.  
V každém díle si budu moci vyluštit kří-
žovku, přečíst oblíbený recept, ale také se 
dozví něco z  duchovního života a  o  vý-
chově. Uprostřed bude příloha věnova-
ná dětem i  všem, kteří mají rádi zábavu. 
Postupně představíme činnost center pro 
rodinu, nyní došla řada na děkanátní cen-
tra naší olomoucké arcidiecéze. Na svátek 
svatého Josefa, kterému je věnován tento 
liturgický rok, zahájíme v  církvi Rok ro-
diny a  věříme, že budeme moci čerpat 
z  nabídky Úřadu pro laiky, rodinu a  ži-
vot, který připravuje spoustu zajímavých 
podnětů. Rok rodiny pak vyvrcholí v roce 
2022 desátým Světovým setkáním rodin 
v Římě.

Máme tedy spoustu námětů a  mož-
ností, jak rodiny provázet na cestě rodin-
ného života a rádi dobré podněty předáme 
dál… Časopis je možné si kdykoliv objed-
nat  – nejlépe elektronicky přes webové 
stránky: www.rodinnyzivot.eu, kde máme 
objednávkový formulář nebo nás kontak-
tovat e -mailem či telefonicky.

 Markéta Matlochová
za redakci časopisu Rodinný život

procesu zaslána Kongregaci pro svato-
řečení do Říma.

• K  samotné beatifikaci kandidáta oltáře 
se vyžaduje mj.  jeden zázrak na jeho 
přímluvu (bývá to např.  náhlé a  trvalé 
uzdravení z vážné nemoci, nebo zázrač-
né obrácení či jiný čin, které se vymykají 
přirozeným zákonům).

Dne 11. ledna 1921 rozlétla se úřed-
ním tiskem zpráva, že papež Bene-
dikt  XV. jmenoval kapitulního vikáře 
ThDr. Antonína Cyrila Stojana olomo-
uckým arcibiskupem.

Nově jmenovaný olomoucký arcibis-
kup se vrací týž den v noci do Olomouce 
z Prahy, kde mu na nunciatuře bylo ozná-
meno jeho jmenování.

Když se Stojanovi přátelé o  jmeno-
vání dozvěděli, hned se domluvili, že ho 
půjdou uvítat na olomoucké nádraží.  
Čekali ho u  večerního rychlíku v  19  ho-
din, ale Stojan nepřijel. Stejně jako na ná-
draží, tak i v jeho kanovnické rezidenci na 
něho čekali. A byli zklamáni. Marně čeka-
li, až se objeví arcibiskupský kočár, který 
pro něho jel na nádraží. Minula půlnoc. 
A tu projela kolem Stojanovy kanovnické 
rezidence pouliční elektrická dráha, která 
zde zastavila. Bylo v ní jen pár lidí. Jedna 
zavalitá, dosti vysoká postava v typickém 
klobouku a s vlňákem pod paží, za ní ma-
ličká a ještě třetí, vzpřímená.

Ano byl to právě nově jmenovaný olo-
moucký arcibiskup a deputace z nádraží. 
Hrůza. Světe, div se! Arcibiskup přijel 

tramvají. V  domě nastal poplach, zazněl 
zvonek, kdosi otvírá vrata a  jimi vchází 
sehnutá postava nového pastýře. Snímá 
z  prošedivělé hlavy svůj starožitný klo-
bouk a zdraví: „Pochválen buď Ježíš Kris-
tus. Dobrý večer.“

Jeden z  přítomných vykřikl: „Ať žije 
pan arcibiskup!“ A celý shluk přítomných 
volání opakoval. Hnali se po ruce pana  
arcibiskupa, aby ji políbili. Ale on se tomu 
bránil. A  když přece dosáhli svého cíle, 
dostali po pohlavku a  dobrácké důtce: 
„Prosím vás, nedělejte mi tu rámus, nebo 
mne i  s vámi sebere policajt. Přece je už 
půlnoc…“

Ale potom si celou společnost odvedl 
po schodech do svého pokoje, rozsadil ji 
kolem stolu a pohostil nejprve oblíbenou 
slivovicí a potom koláči a  čajem. Koneč-
ně také sdělil zběžně i  bližší informace 
o  svém jmenování a  přijetí u  nuncia…  
Seděl mezi nimi vážný, spíše zasmušilý 
než veselý, cítiž tíhu poměrů, rozháranosti 
společnosti a také bojů i těžkého a odpo-
vědného úřadu, který bude mít na svých 
bedrech. Všichni okolo začali básniti 
o slavném arcibiskupově svěcení, kterého 
se zúčastní celá Morava…

„Ja, budete shánět parádu, a  zatím 
mi lidé odpadají od Církve a v bohosloví 
mám tři alumny, přes které je vidět…“  – 
odpovídal na novou situaci arcibiskup 
Stojan a pokračoval: „Raději mi dejte hor-
livé panáčky… Takový prostý selský synek 
z Beňova, jako jsem já, nepotřebuje a ne-
navykl na slávu!“

Tak tedy přijel do svého sídla arcibis-
kup Stojan, muž z lidu a jeho miláček.

 Josef Pala
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Před katedrálou svatého Václava se ve 
středu 6. ledna sešli tři králové, aby oficiál-
ně zahájili v olomoucké arcidiecézi a olo-
mouckém děkanátu Tříkrálovou sbírku 
2021, která z důvodu epidemické situace 
proběhne letos celorepublikově pouze 
online. V  tříkrálovém kostýmu požehnal 
lidem na dálku biskup Mons. Antonín 
Basler a Mons. Bohumír Vitásek, přáním 
k novému roku se připojil primátor města 
Olomouc Miroslav Žbánek.

Modlitba  
k Pražskému Jezulátku

Do katedrály vchází tříkrálová delega-
ce ve velmi skromném počtu. Zastavuje 
před betlémem a  biskup Antonín Basler 
pronáší modlitbu Benedikta VI., která za-
zněla při návštěvě papeže v chrámu Pan-
ny Marie Vítězné v  Praze: „Pane Ježíši, 
máme Tě před očima jako dítě a věříme, 
že jsi Boží Syn, jenž se stal člověkem skrze 
Ducha Svatého v  lůně Panny Marie. Po-
dobně jako v Betlémě i my, spolu s Marií 
a Josefem, anděly a pastýři, se Ti klaníme 
a  vyznáváme, že jsi náš jediný Spasitel. 
Stal ses chudým, abychom my zbohat-
li z  Tvé chudoby. Ochraňuj naše rodiny, 
žehnej všem dětem celého světa a dej, ať 
nám vždy vládne láska, kterou jsi přine-
sl, aby činila náš život šťastnějším. Dopřej 
všem lidem, Ježíši, aby porozuměli posel-
ství Božího narození, aby pochopili, že jsi 
přišel darovat celé lidské rodině světlo, 
radost a pokoj.“

Přání pro letošní sbírku
V pozadí katedrály trpělivě čekají re-

daktoři Olomouckého kraje a  České te-
levize. Katedrálou zní tradiční tříkrálová 
koleda z  reproduktoru a  tři králové vy-
cházejí před olomouckou dominantu, aby 

Tři králové se poklonili v katedrále Spasiteli  
a na dálku popřáli šťastný nový rok

Slavnost Tří králů, mudrců či mágů. Přišli od východu, jejich 
cestu vedla hvězda do Betléma. Šli se poklonit Králi, nesli 
mu vzácné dary, zlato, myrhu a kadidlo. Tři bibličtí mudrco-
vé z přelomu věků inspirovali k založení tradice tříkrálové 
koledy, posléze charitní sbírky. Nejen u  nás, ale i  v  jiných 
zemích po prvním lednu vycházejí do ulic skupinky tříkrá-
lových koledníků a navštěvují domovy s  radostným posel-
stvím, že na svět přišel Spasitel. Výtěžek této sbírky každo-
ročně pomáhá potřebným. Letošní situace však nedovoluje 
tříkrálovým koledníkům stanout na prahu příbytků, koleda 
se nese pouze virtuálním prostorem. Zůstává však poselství 
Vánoc, Boží Syn přišel na svět, aby přinesl všem lidem spá-
su. Svátek Tří králů je svátkem Zjevení Páně.

na dálku pronesli požehnání a  přání do 
nového roku. „Drazí přátelé, všichni, kteří 
jste se sešli dnes v tom počasí nevlídném, 
nicméně v  čase, kdy vlídnost opanovává 
Českou republiku v rámci tříkrálové sbír-
ky,“ ujímá se slova olomoucký primátor 
Miroslav Žbánek a dodává: „V těchto těž-
kých časech je každé poselství, každé slo-
vo dobra, víry nebo naděje slovem důleži-
tým. Moc si přeji, aby ta letošní Tříkrálová 
sbírka, nebyla poznamenána složitostí 
dnešní doby, ale dobrosrdečností a  sdí-
lením lidí a také výsledkem, protože tato 
sbírka se historicky v  mnohém bude vy-
mykat těm, které byly v uplynulých letech, 
i těm, které, doufám, přijdou v letech bu-
doucích.

K tříkrálovým pramenům sbírky
Nastává chvíle na krátké rozhovory 

redaktorů s  jednotlivými králi. Skromný 
průvod se poté odebírá po skupinkách 
dvou lidí na jedinou návštěvu, a  to Arci-
biskupství olomoucké, které je kolébkou 
Tříkrálové sbírky. Mons. Jan Graubner 
děkuje třem králům: „Vítám vaše krá-
lovská veličenstva a  děkuji za novoroční 
přání. Sbírka pomáhá už řadu let a  bez 
dobročinnosti by mnohé služby Charita 
vůbec nemohla poskytovat. Věřím, že si 
lidé, kteří ctí tříkrálovou tradici a  chtějí 
pomáhat, najdou cestu a jejich dobročin-
nost bude významná. Jen tříkrálové ko-
ledování bude letos tak mimořádně jiné. 
Doufám, že díky tradici a štědrosti lidí to 
nakonec Charita tak bolestně nepocítí.“

Letošní Tříkrálová sbírka se po více 
než dvacetileté existenci vlivem pandemie 
mění, ale poselství, o kterém čteme v Pís-
mu, zůstává stejné: Anděl jim řekl: „Ne‑
bojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, 
která bude pro všechen lid. Dnes se vám 
narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Da‑
vidově. Toto vám bude znamením: Nalez‑
nete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ 
A hned tu bylo s andělem množství nebes‑
kých zástupů a takto chválili Boha: „Sláva 
na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lid‑
mi; Bůh v nich má zalíbení.“ (Lk 2,10)

K † M † B † 2021  Eva Štefková

Vážení dárci,
i letos k vám přicházejí tři králové. Jako 
vždy přinášejí radost a  Boží požehná-
ní, netradiční okolnosti však vyžadují 
netradiční řešení, a  to koledu online.  
Jejich cíl však zůstává stále stejný – i letos 
chtějí spolu s vámi pomoci lidem v nouzi. 
Koleda online: www.trikralovasbirka.cz

Snímky Dominik Novák / Člověk a Víra

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Redakce Nezbedy vydala knížku říkadel pro děti
„Říkadla“ – výběr hravých textů, které formou drobné hříčky s do-

plněním chybějícího textu rozvíjejí fantazii malého čtenáře – jsou nej-
novějším přírůstkem v knihovničce titulů vydaných 
redakcí dětského křesťanského časopisu Nezbeda.

Autorem říkadel je Valdemar Toman (1928–
2010), dlouholetý pedagog, který celou řadu let psal 
pro dětský časopis Nezbeda povídky a  příběhy na 
pokračování plné fantazie. Publikaci o 104 stranách, 
na kterých najdete 74 říkadel a 25 ilustrací, si lze 
objednat v redakci časopisu.

Ten v nadcházejícím roce 2021 vstupuje do  
30. ročníku své existence – a již třicet let jej tak drží 
nad vodou finanční dary. „Není možné si vlastní 
činností za ‚rozumné‘ peníze vydělat na provoz. I když práci v redakci 
vnímáme jako tiskový apoštolát, výrobní a distribuční náklady lze sni-
žovat jen omezeně,“ zdůrazňují redaktoři a dodávají: „Děkujeme všem, 
kteří nás svými finančními dary podporují.“ (www.casopisnezbeda.cz)

 Leoš Hrdlička

Dělník na vinici Páně
Nakladatelství Kauli Publishing vydalo na konci loňského roku pub-

likaci „Dělník na vinici Páně“ věnovanou osobnosti konsistorního rady 
a čestného kanovníka P.    Josefa Střídy (1909–1998). Její autoři, histo-
rikové Pavel Marek a  Václav Marek seznamují 
čtenáře se životním příběhem a pastorační prací 
tohoto kněze působícího na střední Moravě.

Rodák z vesnice Vojnice nedaleko Olomouce 
po studiích v  Kroměříži a  na teologické fakultě 
v  Olomouci byl v  roce 1934 vysvěcen na kněze 
arcibiskupem Leopoldem Prečanem.

Jeho životní metou nebyla kariéra v  církvi, 
netoužil po vyznamenáních, medailích, titulech 
a  uznáních, ale chtěl svůj život zasvětit Bohu 
a služně lidem. Pro farníky na všech místech, ji-
miž prošel – Stará Bělá, Senice na Hané, Měrotín, Pavlovice u Přero-
va a naposledy čtyřicet dva roků působil v Prostějově -Vrahovicích, byl 
vzorem a inspirací.

Jednalo se o nesmírně skromného, obětavého, pracovitého a oblíbe-
ného kněze, který se věnoval charitativní a sociální práci. V 50. letech 
stal obětí komunismu a v protiprávním inscenovaném politickém pro-
cesu s kněžími stojícími v čele přerovské kněžské nemocenské pokladny 
byl odsouzen do vězení.  Zdenka Mollinová

Vyjde nová kniha o sv. Ludmile
Při příležitosti letošního 1100. výročí od umučení přemyslovské 

kněžny svaté Ludmily vychází unikátní publikace věnovaná této vý-
znamné osobnosti českých dějin.

Bohatě ilustrovaná publikace o 130 stranách 
je inspirovaná gotickou iluminací středověkých 
manuskriptů. Velkoryse pojaté ilustrace na vy-
soce kvalitním papíře plasticky vykreslují pozo-
ruhodný životní příběh sv. Ludmily a zobrazují 
souvislé historické děje z jejího života.

Kniha vychází v  pevné vazbě o  rozměrech 
210 × 240 mm, s  ražbou filigránu na přední 
a zadní straně obalu. Texty starých kronik jsou 
v ní převyprávěny jazykem dnešní doby.    (apha)

Životopisná kniha 
o zpovědníkovi P. Šuránka

Na sklonku loňského roku vyšla z  dílny šéfredaktora 
OLDINu PhDr. Josefa Paly další z jeho autorských publi-
kací. Útlá ale velmi zdařilá a čtivá knížka s názvem Svědek 
víry  ThDr.  Josef Fidel Hořín, OFMCap. mapuje životní 
osudy málo známého a dnes již téměř zapomenutého ka-
pucínského kněze, rodáka z Lukova u Zlína (*1904), jemuž 
bylo komunistickým režimem po roce 1948 zapovězeno 
působit v aktivní duchovní službě a byl prakticky přinucen 
až do své smrti (†1977) žít zcela v ústraní. O mimořádném 

nadání tohoto kněze svědčí mj.  to, že 
po vstupu do kapucínského řádu (1922) 
svá formační léta trávil převážně na 
studiích v  zahraničí: noviciát absolvo-
val v Belgii, teologii a filozofii studoval 
v  Nizozemsku a  v  Římě, kde byl také 
v roce 1928 vysvěcen na kněze a v roce 
1930 obdržel doktorát z teologie na pa-
pežské univerzitě Gregoriana. Po ná-
vratu do vlasti působil v kapucínských 
klášterech v Praze, Bratislavě a konečně 

od roku 1935 jako představený (kvardián) v  klášteře ka-
pucínů v Olomouci. P. Hořín i díky svému vzdělání (ovlá-
dal několik cizích jazyků) vynikal jako vynikající kazatel 
a exercitátor. O jeho kvalitách při udílení svátostí smíření 
také není pochyb, uvedeme  -li, že si ho jako svého zpo-
vědníka vybral také P. Antonín Šuránek, tehdejší spirituál 
kněžského semináře v Olomouci. Není bez zajímavosti, že 
P. Hořín, jehož s P. Šuránkem pojilo osobní přátelství, po-
máhal Šuránkovi při uskutečňování záměru svěřit poutní 
místo kapli Sv. Antonínka u Blatnice do správy kapucínům 
a vybudovat v jeho blízkosti nový kapucínský klášter, který 
však byl záhy zmařen druhou světovou válkou.

Autor se při psaní životopisu P. Hořína musel potýkat 
se značnou torzovitostí pramenů, kterých se k této osob-
nosti nedochovalo příliš mnoho. Proto mu je přičteno 
k  dobru, že se skutečně poctivě snažil vytěžit veškerou 
historickou dokumentaci uloženou v několika archivech, 
včetně archivů komunistických státních úřadů. I  díky 
těmto pramenům je možně dozvědět se více o  osudech  
P. Hořína po nástupu totalitního režimu v únoru 1948. Pro 
komunisty bylo aktivní pastorační působení kněží, jako byl 
P. Hořín, zcela nežádoucí. Proto měli eminentní zájem na 
jejich „odklizení“ na okraj společenského dění. Pocítil to 
i P. Hořín, který se ocitl na několik měsíců ve vyšetřovací 
vazbě, a záhy po ní následoval pobyt v několika internač-
ních táborech pro řeholníky. Ani po propuštění mu neby-
lo umožněno se plně vrátit do duchovní správy. Uchýlil 
se do skromného podnájmu ve Fryštáku u Zlína, který se 
mu stal domovem na dalších více než 20 let. Byl nucen vy-
konávat nejrůznější podřadná zaměstnání: pracoval jako 
topič, skladník a nakonec jako zřízenec pohřební služby. 
V  pastoraci mohl vypomáhat pouze příležitostně, pravi-
delné mše směl sloužit pouze soukromě, byl zpovědníkem 
řádových sester v  domově důchodců. Navzdory vší této 
nepřízni osudu si podle vzpomínek pamětníků zachoval 
vždy ušlechtilé a laskavé vystupování, pokojnou a radost-
nou mysl člověka, který stále přebýval v Boží blízkosti.

Knihu je možné získat na faře nebo v městské knihov-
ně ve Fryštáku, zapůjčit si ji ve státních knihovnách a také 
v Arcibiskupské knihovně v Olomouci. 	Vít Němec



DIÁŘ ARCIBISKUPSTVÍ NEBUDE

Vzhledem k náročné koronavirové situaci otec arcibiskup Jan Graubner rozhodl, 

že Diář arcibiskupství olomouckého na leden a únor 2021 se nebude vydávat.

100. narozeniny P.  Františka Pevného, SJ

V úterý 16. února 2021 oslaví výjimečné životní jubileum – 100 let – jezuita P.  František Pevný. Ačkoliv jubilant již od roku 
1997 žije v Brně, kde je členem tamní komunity Tovaryšstva Ježíšova, je rodákem z naší arcidiecéze a v duchovní správě 
v olomoucké arcidiecézi také působil na různých místech více než 25 let.

P.  Pevný se narodil 16. 2. 1921 v obci Svatý Štěpán (dnes v okrese Zlín), která 
je součástí farnosti Brumov. Studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, 
po maturitě v roce 1941 pak vstoupil do kněžského semináře v Olomouci. O rok 
později byl totálně nasazen na práce v Říši. Po návratu a dokončení teologických 
studií byl 5.  července  1947 v  Olomouci světícím biskupem Stanislavem Zelou 
vysvěcen na kněze. Primiční mši svatou slavil následující den v rodné brumovské 
farnosti. Jeho prvním kněžským působištěm byly Drahotuše u Hranic, kde jako 
kooperátor mj. vyučoval náboženství, byl členem Orla a vedl skauty. Již v únoru 
1949 byl však zatčen, a to kvůli jeho aktivnímu podílu na rozmnožování a distri-
buci protikomunistických letáků. V roce 1950 byl odsouzen za údajnou velezradu 
k 14 letům vězení. Trest si odpykával ve většině nechvalně proslulých komunis-
tických žalářů a pracovních táborů: např. v Jáchymově v uranových dolech, v Plz-
ni na Borech, na Mírově, ve Valdicích a  v  Leopoldově. Právě v  Leopoldově se 
seznámil s některými kněžími – jezuity a záhy se rozhodl vstoupit do Tovaryšstva 
Ježíšova. Po propuštění na amnestii v roce 1960 pracoval v civilních zaměstná-
ních, mj.  jako dělník u Pozemních staveb ve Vsetíně. Po kratší řeholní formaci 
na jezuitské koleji v Innsbrucku nastoupil od srpna 1969 jako duchovní správce 
k sestrám vykupitelkám do Vincentina na Velehradě. Od prosince 1971 byl pak 
ustanoven duchovním správce farnosti Vítkov u Opavy, kde působil až do roku 
1993, kdy se stal novicmistrem jezuitského noviciátu v Kolíně. Do brněnské ko-
munity jezuitů odešel o čtyři roky později. I zde se navzdory vysokému věku dále 
aktivně zapojoval do duchovní správy, a měl mj. podíl i na vzniku nové farnosti 
Brno -Lesná a vybudování tamního duchovního centra.  Vít Němec


