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Při klášteře olomouckých dominikánů
vzniklo Růžencové bratrstvo
K pravidelné modlitbě růžence se při setkání o první
únorové sobotě zavázalo v olomouckém dominikánském
kostele několik desítek věřících. Navázali tak na staletou
tradici Růžencového bratrstva.
(strana 4)

Postní almužna
Vzhled letošní postní kasičky vyvolává dojem kapek rosy... V kapce
rosy se odráží světlo a krásně září
všemi barvami; stejně tak je mnoho
způsobů („barev“) konání dobra...
(strana 5)
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Nabídka večerního studia spirituality

Hledání pravého pokladu
(letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty)

Chcete se zorientovat ve spiritualitě? Co jsou kritické okamžiky
duchovního života? Má modlitba smysl pro současného člověka?
Jaké bohatství přináší mistři duchovního života křesťanského Východu a Západu?
Na tyto podobné otázky se pokusí odpovědět 10 setkání kurzu
celoživotního vzdělávání, který pořádá Katedra pastorální a spi‑
rituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, a to každé úterý večer od 2. března do
4. května.
Bližší informace: Mgr. Edita Lukášová, tel. 585 637 174, e‑mail:
edita.lukasova@upol.cz

Rok 2021 – rok první české světice
Loni 1. října byl slavnostně zahá‑
jen Rok sv. Ludmily. V letošním
roce slavíme 1100 let od smrti
zakladatelky, přemyslovské dy‑
nastie, babičky a vychovatelky
sv. Václava a první české světice.
Více o sv. Ludmile včetně programu akcí:
www.svataludmila.cz/cs

Březnový Nezbeda a Cvrček
V březnovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou v rubrice
Hrdinové s velkým srdcem životní osudy a postoje kardinála
Miloslava Vlka, příběh Květiny a rozhovor Můj florbalový život se středoškolským studentem Janem Pavelcem.
Březnový Cvrček učí malé čtenáře přemýšlet naučit se odříkání,
které posiluje naši vůli a odhodlání proti lenosti.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
Rádi zašleme na požádání zdarma starší ukázkové výtisky.

Oblíbený pobyt tentokrát proběhne v Olomouci, kde budeme
nejen poznávat krásy města, parků, ale také zažijeme spoustu
her, vyrábění a soutěží. Celý týden budeme pátrat po neobyčej‑
ném pokladu a bude nás provázet svatá Ludmila. Kapacita ome‑
zena.
Termín: 25.–31. července
Přihlašování: na webu rodinnyzivot.cz
Kontaktní osoba: Markéta Matlochová, tel. 587 405 250 , e‑mail:
matlochova.marketa@ado.cz

Pobyty pro seniory 2021
Centrum pro rodinný život připravuje ve spolupráci s kněžími
duchovní pobyty pro seniory na oblíbených poutních místech
(Svatý Hostýn a Velehrad). Program probíhá v poutních do‑
mech, kde je k dispozici kaple i jídelna, takže se pobytu mohou
zúčastnit i ti, kterým už tolik neslouží zdraví. Není třeba nikam
daleko přecházet a oba poutní domy mají k dispozici výtah. Bě‑
hem pobytů je příležitost ke společným modlitbám, rozjímání,
adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. svátosti pomazání ne‑
mocných, k rozhovoru s knězem.
Termín a místo konání: 17.–19. května, Velehrad (P. Miroslav
Jáně); 28.–30. května, Svatý Hostýn (P. Milan Palkovič)
Kontaktní osoba: Markéta Matlochová, tel. 587 405 250 , e‑mail:
matlochova.marketa@ado.cz

Kurz přirozeného plánování rodičovství
Jarní kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodi‑
čovství pro manžele, snoubence a další zájemce je zaměřen na
podporu zdravých partnerských vztahů. Vedou manželé Kolča‑
vovi.
Termín a místo konání: 4 setkání od 13. dubna v 17.30 hod.,
kurie v Olomouci
Kontaktní osoba: Markéta Matlochová, tel. 587 405 250, e‑mail:
matlochova.marketa@ado.cz

Olomouc známá i neznámá
Vlastivědná vycházka pro jednotlivce, páry i celé rodiny. Materi‑
ály si můžete stáhnout z webu: rodinnyzivot.cz
Termín a místo konání: kdykoliv, Olomouc
Kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, tel. 587 405 251, e‑mail:
reznickova.marcela@ado.cz,

Nabídka ubytování na kolejích v Olomouci

Christus vivit
Posynodní apoštolskou exhortaci Christus vivit vydalo audiona‑
kladatelství Slyš.to, s. r. o., ve spolupráci s Asociací křesťanských
spolků mládeže, z. s., jako audioknihu.
Audioknihu můžete zdarma poslouchat nebo si ji stáhnout na:
slys.to v sekci Audioknihy zdarma.

V návaznosti na pastýřský list otce arcibiskupa, ve kterém mimo
jiné vybízel k podpoře církevního školství v naší arcidiecézi, při‑
pojujeme nabídku ubytování pro vysokoškolské studenty, kteří
chtějí studovat nebo již studují na různých fakultách v Olomouci.
Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci spravuje ubytovací
zařízení o celkové kapacitě 314 lůžek (ve vyčleněné části seminá‑
ře a v budově Stojanovy koleje, poblíž arcibiskupského paláce).
Mimo bydlení v centru města se snažíme studentům nabídnout
také prostředí pro společné rozvíjení života z víry. Pro studenty
je k dispozici kněz, řádová sestra a pastorační asistentka. Řádová
sestra a pastorační asistentka jsou financovány z provozu kolejí.
Více informací o jednotlivých kolejích: www.kolejeaks.cz
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11. 3. 1924 se narodil Jozef Tomko, významný slovenský kuriální kardinál (97. narozeniny)
17. 3. 1936 se narodil RNDr. Jiří Grygar, CSc., známý český populární astronom
(85. narozeniny)
18. 3. 1921 se narodil Jan Baptista Bárta, český františkánský teolog, vůdčí osobnost
katolického disentu (100 let) 		
 (jpa)

Noc kostelů 2021............................... 7

Modlitba v době koronaviru

Lidé na Olomoucku si
ke kasičkám našli cestu.
Charita děkuje všem dárcům........... 13

Můj milovaný Ježíši, sestup prosím znovu mezi nás a vejdi do nemocnic celého
světa.
Ty jediný můžeš mezi nemocnými procházet s odhalenou tváří.
Ty jediný se jich můžeš dotýkat a pohladit je svou teplou dlaní.
Ty jediný můžeš přinést útěchu do jejich bolesti, opuštěnosti a utrpení.
Můj milovaný Ježíši, dej jim zakusit svoji blízkost, dej jim pocítit svoji lásku, dej
jim poznat své milosrdenství. Pane, prosím tě za umírající, zavolej je jejich jménem
a zachraň je pro život věčný.
Můj milovaný Ježíši, prosím za všechny, kdo se o nemocné starají a prosím také za
jejich rodiny.
Prosím za všechny, kdo jakkoliv pomáhají i za ty, co nastalou situaci řeší.
Pane, provázej je svým požehnáním a milostí.
Můj milovaný Ježíši, prosím za všechny potřebné i za nás, a to na přímluvu Panny
Marie a svatého Josefa, svaté Anny a svatého Jáchyma.
Prosím na přímluvu těch, které jsi dal světu v těžkých dobách nemocí a epidemií.
Svatý Šebestiáne, oroduj za nás, svatý Rochu, svatý Karle Boromejský, svatý Done
Bosko, svatý otče Pio, svatá matko Terezo, orodujte za nás.
Můj milovaný Ježíši, prosím, pošli je znovu mezi nás a chceš‑li, pošli také mne, tam,
kde je mé místo. Tam, kde mne potřebuješ.
Pane, dej mi veliké a čisté srdce, pravou víru, pevnou naději a dokonalou lásku.
Amen.

Hromniční mše svatá
Každý rok se v naší farnosti Svatobořice-Mistřín koná slavnostní mše za ženy a mat‑
ky, a to vždy v neděli, která je nejbližší ke svátku Hromnic. Letos tomu nebylo jinak.
Ženy přišly ve slavnostních krojích, jen kostel byl prázdný, bez zpěvu, bez varhan, bez
dětí. O to více v této nelehké době prosily a děkovaly matky za své děti, manžele, rodiny,
vnuky…		
 Markéta Varmužová
Svatobořice-Mistřín

Centrum pro rodinný život
informuje.......................................8–9
Rok arcibiskupa A. C. Stojana...10–11
Dagmar Samková: Mám radost,
když se dobré dílo daří..................... 12

Noční centrum střediska
Samaritán běží naplno..................... 14
„A světlo svítí ve tmě...“ Svěcení
svící, mše za zemřelé pacienty.......... 15
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AKTUALITY
Společnost sester Ježíšových
si při generální kapitule zvolila
nové vedení
V centru Společnosti sester Ježíšo‑
vých (SSJ) v Olomouci probíhala od
15. do 23. ledna 2021 generální kapi‑
tula. Poprvé se tak při ní sestry sešly
po úmrtí svého zakladatele P. Roberta
Kunerta, SJ, a první sestry Marty Kani‑
ové († 2019).
V modlitbě a společné reflexi se zabý‑
valy tím, co je třeba chránit, aby SSJ dále
pokračovala v duchu charismatu zakla‑
datele. V pátek 22. ledna pak přistoupily
k volbě nové generální představené, kte‑
ré předsedal olomoucký arcibiskup Jan
Graubner. Na období šesti let jí byla zvo‑
lena sestra Alena Jindrová.
Své služby se ujímá po sestře Marii
Čeganové, která společnost vedla bezmá‑
la dvacet let a spolu s P. Kunertem utvá‑
řela podobu SSJ po jejím schválení jako
institut zasvěceného života (2002).

Na Velehradě lidé prosili o jednotu křesťanů
Biskup Antonín Basler slavil v bazilice na Velehradě společně se zdejším farářem
P. Josefem Čunkem, SJ, a rektorem duchovní správy Stojanova Mons. Vojtěchem Šímou
v neděli 24. ledna 2021 mši svatou za jednotu křesťanů.
Na závěr se pak společně pomodlili v kapli Panny Marie, Matky unie.
 (ado)

Snímek František Ingr / Člověk a Víra

Tříkrálová sbírka
Protože kvůli koronaviru je všechno jinak, bude to jinak i při zjišťování výsledků
Tříkrálové sbírky. Do on‑line kasičky na www.trikralovasbirka.cz bude možné při‑
spívat až do 30. dubna 2021.
K 25. 1. 2021 bylo v celé ČR v DMS, fyzických kasičkách a on‑line vybráno 27 mili‑
onů oproti 133 milionům v roce 2020, v naší arcidiecézi 5 milionů oproti 32 mil. v loň‑
ském roce. Do farností bylo e‑mailem posláno poděkování prezidenta a ředitele ACHO
kněžím s prosbou o další podporu, která bude letos potřebnější než dříve.
		
 Mons. Bohumír Vitásek
prezident ACHO

Při klášteře olomouckých dominikánů vzniklo
Růžencové bratrstvo

„Nejdůležitější pro naplnění jakého‑
koliv poslání je otevřít se Duchu Svatému,
dát se mu plně k dispozici. To jsem ‚od‑
koukávala‘ v uplynulých letech spolupráce
se sestrou Marií Čeganovou. A tak chci
spolu s vámi být vnímavá k Božímu hla‑
su a naplňovat, co rozpoznáme jako jeho
vůli,“ říká na počátku své služby sestra
Alena Jindrová.
Členky Společnosti sester Ježíšových
žijí v duchu ignaciánské spirituality a za‑
svěcují se Bohu sliby chudoby, čistoty
a poslušnosti. Nenápadným způsobem
života ve světě a svou službou – v církvi,
zdravotnictví, školství – chtějí zprostřed‑
kovávat druhým setkání s Bohem a jeho
blízkostí. Mladým lidem se věnují v osob‑
ním doprovázení při rozlišování duchov‑
ního povolání.
 Olga Zelená, SSJ

K pravidelné modlitbě růžence se při setkání o první únorové sobotě zavázalo
v olomouckém dominikánském kostele několik desítek věřících. Navázali tak na
staletou tradici Růžencového bratrstva.
Dne 15. května 1470 fr. Jan Excurria, vikář kongregace sdružující observantní kon‑
venty dominikánského řádu, vyhlašuje, že na duchovních dobrech kongregace mají
účast také členové Bratrstva Panny Marie a sv. Dominika v Douai. Jednalo se o první
bratrstvo založené na základě působení fr. Alana de la Roche, velkého šiřitele Žaltáře
Panny Marie čili růžence.
Bratr Alan přichází s geniální intuicí, která bude znamenat hluboké navázání mod‑
litby růžence právě na Řád kazatelů: vytvořit na modelu středověkých bratrstev, zná‑
mých při dominikánských kostelích již od 13. století, bratrstvo propojené duchovní so‑
lidaritou. Členové bezplatným zápisem do knihy bratrstva (chápané na způsob „knihy
života“) vstupují do duchovního provázání založeného zejména na pravidelné modlitbě
růžence. Objevuje se nejen zmíněná účast na řádových duchovních dobrech, ale také
odpustky, mluví se dokonce o ochraně vzhledem „k blesku a hromu, lupičům (…) úto‑
kům pekelných nepřátel“. O pět let později je založeno Růžencové bratrstvo při řádovém
kostele v Kolíně nad Rýnem. Bratrstva se šíří po Evropě, počet členů mohutně roste.
Dne 6. února 2021 k nim přibylo pár desítek nových členů v Olomouci. Na zákla‑
dě iniciativy Růžence 24 (každoroční čtyřiadvacetihodinové modlitby růžence) vzešel
nápad zorganizovat při našem kostele Růžencové bratrstvo a nedávno byl uskutečněn.
Základní rysy mají svou jednoduchost a sílu: propojení členů modlitbou růžence za sebe
navzájem, účast na duchovních dobrech Řádu, zvláštní odpustky schválené Svatým stol‑
cem, pravidelná setkání. Zaujmou třeba i další ctitele Žaltáře Panny Marie?
 Metoděj Maria Němec, OP
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Nová asociace bude hájit zájmy nestátních
památek otevřených veřejnosti
Opatření v boji proti koronaviru je postihují víc než mnohé další, přesto jejich hlas
dosud nebylo slyšet. Zástupci nestátních veřejnosti otevřených památek proto
vytvořili asociaci, která má hájit jejich ekonomické, právní a společenské posta‑
vení. K podpisu zakládací listiny se 26. ledna sešli na Arcibiskupském zámku
v Kroměříži.
Symbolicky ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži, památce
UNESCO, došlo k deklaratornímu založení Asociace nestátních otevřených památek
(ANOPA) – hradů, zámků, technických památek, muzeí nebo zahrad, které jsou ve
vlastnictví měst a obcí, neziskových organizací, církevních subjektů i soukromých ma‑
jitelů.
Společného toho přesto mají hodně: iniciativa zastupuje nestátní památkové turis‑
tické cíle, které jsou otevřené návštěvníkům a tuto veřejnou službu zpřístupnění národ‑
ního kulturního dědictví hradí převážně z nestátních zdrojů. Jde o zákonem chráněné
památky, které jsou existenčně závislé na příjmech z cestovního ruchu a ve svých regio‑
nech představují klíčové turistické cíle, přesto z pohledu státní podpory zůstávají zcela
opomíjeny.

Snímek Dana Klimešová

„Při dosavadním hospodaření už jsme poznali, jak velikou pomocí byl například
vstup do Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Společně se nám tak
podařilo lépe reagovat na krizi, kterou v minulých letech pro lesy znamenalo sucho
a kůrovec. Současná epidemie představuje podobnou pohromu pro nestátní vlastníky
památek, a proto je dobré spojit síly, aby náš hlas byl ve společnosti a před státními úřa‑
dy lépe slyšet,“ říká biskup Josef Nuzík z olomouckého arcibiskupství, které před čtyřmi
lety převzalo od státu Arcibiskupský zámek a Podzámeckou zahradu v Kroměříži a od
loňského února je také samo spravuje prostřednictvím zapsaného ústavu Správa Arci‑
biskupského zámku a zahrad. „Pole působnosti pro církev se s majetkovým narovnáním
rozšiřují a my jsme rádi, že v těchto nových sférách můžeme čerpat ze zkušeností těch,
kdo už se v nich pohybují delší dobu,“ dodal biskup Nuzík.
Potřeba vzniku podobného sdružení vyvstala o to naléhavěji v době, kdy do živo‑
tů a provozu zmíněných památkových objektů zasáhla epidemie COVID-19. „Stávající
krize cestovního ruchu přímo ohrožuje naši existenci, přitom ale není nikdo, kdo by
srozumitelně hájil naši roli ve společnosti, její oprávněnost a nezbytnost, a kdo by do‑
kázal zviditelnit naše existenční potřeby,“ říká Martin Krčma, výkonný ředitel Správy
Arcibiskupského zámku a zahrad.		
 (ado)

Mše svatá za sběratele poštovních známek
Za všechny, kdo sbírají, odlepují a odesílají známky k dalšímu použití pro fila‑
telisty, aby výtěžek pomohl misiím, bude opět sloužena mše svatá ve farnosti
Hutisko-Solanec ve čtvrtek 25. března v 10 hod. Mši svatou na úmysly dárců a za
jejich zdraví bude sloužit P. Josef Strbák. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu je
možné, že bude sloužena v soukromí.
Poštovní známky můžete i nadále posílat na adresu: Římskokatolická farnost Valaš‑
ské Meziříčí, pastorační asistentka Ludmila Vránová, Křížkovského 8/60, 757 01 Valaš‑
ské Meziříčí
Pokud můžete, napište dovnitř zásilky vaše telefonní číslo, dříve vám odpovím
SMS.		
 Ludmila Vránová
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Postní almužna
Bratři a sestry!
Vzhled letošní postní kasičky vyvolává
dojem kapek rosy. Vzpomněl jsem si na
svou túru hřebenovkou Beskyd, kterou
jsem absolvoval za mlada. Určitě jsem si
vzal s sebou něco k jídlu, ale nic k pití.
Od „smrti žízní“ mne zachránily kapky
rosy na jehličkách smrků, které jsem lízal,
abych aspoň trochu žízeň zahnal. Vtom
jsem si všimnul, že po stezce jde další turi‑
sta, který mne se zájmem sleduje. Trochu
jsem se zastyděl… On mne předešel –
a po chvíli chůze jsem zase já zastihl jeho,
jak se osvěžuje stejným způsobem. Prostě,
příklady táhnou.
Můžeme vidět určitou podobnost
mezi kapkami rosy a dobrými skutky, kte‑
rými můžeme my osvěžovat druhé. A ty
dobré skutky také mohou rozzářit něčí
život nebo svět kolem nás.
Kolik kapek rosy je potřeba, aby svla‑
žily zemi, kolik je potřeba dobrých skutků,
aby byl svět lepší…
Může nás napadnout, že těch pár ka‑
pek, které vzejdou z našich drobných od‑
řeknutí, svět nezmění.
Nenechejme se takovými myšlenka‑
mi odradit. Matka Tereza jednou řekla:
„Sami víme, že to, co děláme, je kapkou do
moře. Ale kdyby tahle kapka v moři neby‑
la, chyběla by tam.“
V kapce rosy se odráží světlo a krásně
září všemi barvami; stejně tak je mnoho
způsobů („barev“) konání dobra. Může
být mnoho možností, co si odřeknout
a obnos za odřeknuté vhodit do kasičky.
Je jistě mnoho lidí, kteří potřebují pomoc.

Kdo to je v mém okolí? Pokuste se, pro‑
sím, vhodnou formou sdělit knězi či míst‑
ní Charitě, pokud ve vašem okolí je někdo
v nouzi. Pomoci a osvěžit realitu těžké
životní situace může i Postní almužna.
Nabídnete, prosím, postní kasičky i těm,
kteří nyní kvůli pandemii do kostela ne‑
mohou chodit.
Přeji vám a vyprošuji vytrvalost v dob‑
rém.
 Mons. Bohumír Vitásek
prezident Arcidiecézní charity
Olomouc
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Nabídka pro ministranty
Zelený čtvrtek
Také v letošním roce jsou zváni mini‑
stranti k bohoslužbě 1. dubna v 9.30 hod.
v olomoucké katedrále. Sraz nejpozději
v 9.15 hod. Místo bude viditelně označe‑
no. Ministrantské oblečení s sebou.
Kurz MiniFor
(Ministrantská Formace)

Nové invokace v Loretánských litaniích
Na základě okružního listu kardinála Roberta Saraha, prefekta Kongregace pro bo‑
hoslužbu a svátosti, připravila Liturgická komise ČBK překlad tří nových invokací do
Loretánských litanií. Česká biskupská konference jejich české znění schválila na svém
125. zasedání 20. 1. 2021.
Za invokaci Matko církve – se vloží invokace – Matko milosrdenství
Za invokaci Matko Božské milosti – se vloží invokace – Matko naděje
Za invokaci Útočiště hříšníků – se vloží invokace – Útěcho migrujících
 (aco)

Zemřel P. Jiří Změlík

Kurz je určen pro všechny ministran‑
ty od 14 let, kteří chtějí prohloubit svoje
znalosti v oblasti liturgie, duchovního
života či vedení ministrantů ve farnosti.
Kurz začne v měsíci srpnu 2021.
Přihlášky a bližší informace:
www.ministranti.info

Ministrantská pouť
Připravuje se v Olomouci na sobotu
4. září.
Motto: Život sv. Jana Sarkandera
v 5 V (Vztah, Víra, Vůle, Věrnost, Vítězství)
Uvedené akce se uskuteční v případě
příznivé epidemiologické situace v ČR.
 P. Jiří Kupka
biskupský delegát pro ministranty

Nabídka studia
CARITAS – Vyšší odborná škola soci‑
ální Olomouc – škola, která vzdělává
profesionály s otevřeným srdcem.
Pro všechny, které naplňuje služ‑
ba druhým v sociální nebo humanitární
sféře, nabízí Caritas VOŠ sociální tříleté
studium v programech „Sociální práce“ a
„Sociální a humanitární práce“. Pro mladé
lidi, kteří přemýšlejí, kam dál po maturi‑
tě, nebo kteří se zapojují do činnosti např.
místní Charity, a chtěli by si doplnit vzdě‑
lání pro svou práci.
Uzávěrka přihlášek ke studiu je 30.
dubna 2021.
 Zdislava Vyvozilová

Nabídka ubytování
v kněžském semináři
během letních prázdnin
Arcibiskupský kněžský seminář v Olo‑
mouci nabízí během letních prázdnin vol‑
nou ubytovací kapacitu pro věřící jednot‑
livce, manžele, rodiny nebo větší skupiny
v termínech: 28. června až 25. července a
2. až 13. srpna.
Bližší informace:
e-mail: sekretariat.aks@ado.cz
 (aco)

Ve věku 49 let zemřel náhle 22. ledna 2021 P. Mgr. Jiří Změlík, farář v Bojkovicích.
Narodil se 1. 6. 1971 ve Vsetíně. Kněžské svěcení přijal
27. 6. 1998 v Olomouci. Působil jako kaplan v Cholini (1998–
1999) a následně v Bílovicích (1999–2000), odkud přešel jako
duchovní správce do Napajedel, kde působil do 1. 7. 2005, kdy
byl jmenován farářem v Bojkovicích a zároveň spravoval i far‑
nost Nezdenice.
Poslední rozloučení a P. Jiřím Změlíkem se konalo 30. led‑
na 2021 ve farním kostele sv. Vavřince v Bojkovicích, kde po‑
hřební obřady vykonal olomoucký pomocný biskup Antonín
Basler, a následně pak ve farním kostele Povýšení sv. Kříže ve Valašských Kloboukách
(za účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera), kde bylo jeho tělo uloženo do ro‑
dinného hrobu na místním hřbitově.		
 (jpa)

Zemřel jezuita P. Stanislav Peroutka,
oblíbený svatohostýnský zpovědník
Ve věku 87 let zemřel 3. února 2021 v kroměřížské nemocnici jezuitský kněz
P. Stanislav Peroutka, který 18 let působil na Svatém Hostýně.
Narodil se 21. září 1933 v Krumvíři. Již v 16 letech vstoupil
do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. Chtěl jít pracovat do misií.
Všechny jeho plány však ukončila osudová dubnová noc roku
1950, kdy nový komunistický režim násilně zlikvidoval všechny
kláštery a řeholníky poslal do nucené internace.
Jeho další životní cesta se začala ubírat zcela jiným směrem.
Místo kněžského studia začal pracovat jako dělník, pak přišla vo‑
jenská služba u neslavně proslulých jednotek Pomocných tech‑
nických praporů a znovu různé dělnické profese. Touha po kněž‑
ství však zůstávala. Začal studovat na večerní škole pro pracující
v Brně. Potřeboval maturitu. Komunistický režim však mladého muže sledoval, tušil,
že tajně studuje, a proto se rozhodl zakročit. V roce 1959 byl šestadvacetiletý Stanislav
uvězněn „za podvracení republiky“. Po roce však byl při květnové amnestii prezidenta
Antonína Novotného propuštěn. Kněžství však bylo stále v nedohlednu. Měl před sebou
dalších osm let práce stavebního dělníka.
Doslova převrat v jeho životě způsobilo Pražské jaro 1968, které mladému jezuitovi
otevřelo nové zcela nečekané možnosti, o kterých dříve ani nesnil. Mohl dokončit taj‑
ná teologická studia v rakouském Innsbrucku, kde také 6. prosince 1969 přijal kněžské
svěcení z rukou tamějšího biskupa Paula Rusche. Jako novokněz se hlásil do služeb své
diecéze, ale první kněžské místo získal od brněnského biskupa Karla Skoupého až na za‑
čátku roku 1971 (zatím ještě více než rok pracoval v JZD ve vinohradě ve svém rodišti),
kdy se stal kaplanem v Bučovicích. Mezitím v roce 1975 složil věčné sliby v jezuitském
řádu. A pak již následovala další kněžská působiště: Šlapanice u Brna, Žďárec u Tišnova,
Pouzdřany, Šatov, Velký Újezd. Byly to většinou pohraniční farnosti, kam otce Stanislava
umísťovali okresní církevní tajemníci za trest. Vadila jim především jeho práce s mláde‑
ží. Častokrát byl vyslýchán Státní bezpečností.
V roce 1989 se stal duchovním správcem ve Velkém Újezdu u Moravských Budějo‑
vic. V září 1991 byl jmenován farářem v Mohelnici (zde ještě exkurendo spravoval další
čtyři farnosti: Studenou Loučku, Úsov, Vyšehorky a Mírov), odkud přešel k 1. červenci
1996 jako farář na Velehrad, kde působil až do 1. září 2003, kdy odešel na Svatý Hostýn.
Poslední rozloučení s oblíbeným zpovědníkem se konalo na Svatém Hostýně
10. února, kvůli pandemické situaci jen v omezeném režimu. Pohřební obřady za ze‑
snulého vedl v bazilice olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Tělo zesnulého pak bylo
uloženo na místním lesním hřbitově.		
 Josef Pala
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NOC KOSTELŮ 2021
Chcete se zapojit do pořádání Noci kostelů?

Noc kostelů 2021

Máte‑li oblíbený kostel a těšíte se myšlenkou, že se představí návštěvníkům v le‑
tošním 13. ročníku Noci kostelů v arcidiecézi olomoucké, která vyplňuje Olomoucký,
Zlínský a částečně i Pardubický kraj, pak je ideální obrátit se na duchovního správce far‑
nosti, do jejíž správy kostel patří. Kontakty na faráře a administrátory najdete na webu
arcibiskupství: www.ado.cz tak, že se vydáte myší a jejím pravým tlačítkem na sekci
Arcidiecéze, a ve Struktuře diecéze si podle své nejlepší představy vyberete Obce,
Farnosti či Osoby.

Příprava letošní Noci kostelů již začala. Děkujeme všem, kdo jste se podíleli na programech loňské Noci kostelů,
a vybízíme k opětovnému zapojení vašich farností.
Termín: pátek 28. května
Téma: Stvoření, ekologie, udržitelnost
(zůstává dle iniciativy Rakouska)
Arcidiecézní téma: Svatá Ludmila
a arcibiskup A. C. Stojan
Svatá Ludmila se kromě matek, ba‑
biček a vychovatelů stala patronkou také
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.
S ohledem na přetrvávající epidemio‑
logickou situaci předesíláme, že bude
dobré plánovat některé aktivity ve ven‑
kovním prostoru (poblíž kostela). Letos
plánujeme zapojení drobných sakrálních
objektů (kapličky, Boží muka atd.). Lidé
se tak budou cítit bezpečněji a vyrazí ve
větším počtu do ulic.
Přihlašování kostela:
www.nockostelu.cz – prostřednictvím
elektronické přihlášky
Inspirace: Na webu po kliknutí na
příslušný kostel (k náhledu budou také
kostely z minulých ročníků)
Propagační materiály se s ohledem na
ekologické téma (a také otevřenost k on‑
line formě v případě trvání pandemie)
více přesunou z tištěné podoby na digitál‑
ní. Doporučujeme propagovat Noc koste‑
lů na internetových stránkách vaší farnos‑
ti a také na Facebooku.
Klasické plakáty budou k dispozici
i v tištěné formě. Odebrat lze také dvojí
pexesa (poutních míst a nových kostelů),
Evangelium podle Lukáše, Nový zákon –
Žalmy – Přísloví (Bible 21, vydávají Ge‑
deoni, A5 silnější, slabší a kapesní), dále
propisky, zápalky a pohlednice.
Novinkou letošní Noci kostelů budou
Poutní noviny, které se osvědčily v jiných
diecézích. Obsáhnou kostely a modliteb‑
ny celé arcidiecéze s výběrem programové
nabídky některých kostelů, aktuality, akti‑
vity pro děti a další. Kompletní program
bude k dispozici na webu: Noc kostelů
a v místě konání. Máte‑li námět, pošlete
podklady nejpozději do 1. března.
Odběr materiálů: jako vždy v arcibis‑
kupském paláci (od 7. do 14. května)
S dotaz y se obracejte na e-mail:
miksa.david@ado.cz, tel. 587 405 403

Přihlášení kostela probíhá prostřednictvím duchovního správce, který vyplní elek‑
tronickou přihlášku kostela na webu: www.nockostelu.cz. Poté pořadateli (editoro‑
vi) přijdou přihlašovací údaje a spolupráce může začít. Můžete se podílet na přípravě
i uskutečňování kulturního programu, propagaci a dalších aktivitách.
Nově je letos možné přihlašovat drobné sakrální památky (kapličky, Boží muka).
Jejich program se bude odehrávat přirozeně ve venkovním prostoru.
Tato možnost podpoří rozptýlení návštěvníků ve venkovním prostoru a vznik okru‑
hů a tras pro pěší a cyklisty. Bude nutné zajistit obsluhu, případně označení těchto drob‑
ných objektů.
Ostatně venkovní prostor bude letos vítaným společníkem také s ohledem na kul‑
turní program přihlášených kostelů. A protože nemáme cylindr, který vykouzlí, na co si
člověk vzpomene, uvítáme také adepty na pozici obsluha návštěvníků drobných sakrál‑
ních památek.
V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte: e‑ mail: miksa.david@ado.cz, tel.
587 405 403		
 David Mikša

Nahrávky Božího slova a audiozáznam přednášky
„Liturgický rok v textech Písma“
Příprava audionahrávek Božího slova pro celý liturgický rok vstupuje do finále. Již
pátým rokem probíhá pořizování audionahrávek Božího slova, které během letošního
jara zahrnou již všechna čtení liturgického roku. V tuto chvíli je, až na pár výjimek,
k dispozici poslech všech nedělních čtení. Do finále ale vstupují i přípravy nahrávek
čtení slavností a svátků a také všedních dnů. Audionahrávky spolu s texty jsou dostupné
na webových stránkách: KulturaSlova.cz
Tyto webové stránky také nabízejí přednášku „Liturgický rok v textech Písma svaté‑
ho“. Ředitel Českého katolického biblického díla P. Petr Chalupa v ní seznamuje poslu‑
chače s výběrem textů Písma a způsobem jejich uspořádání během liturgického roku.
Přednáška je určena všem, kteří chtějí hlouběji pronikat do mše svaté prostřednictvím
Božího slova a lépe rozumět uspořádání liturgického roku, a tak více čerpat z tohoto
pokladu církve.		
 Martina Pavlíková

 David Mikša
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT INFORMUJE
Rodinný život 1/2021
Téma: Bolavá duše
Téměř každý z nás se už v životě potkal s boles‑
tí. Znáte to dobře: nakopnutý palec, odřené koleno,
případně nějaká ta zlomenina… Zkušení potvrdí, že
to není nic příjemného a většinou to bolí. A to dost.
Jak rosteme, stává se, že zjistíme, že bolet nás mohou
i věci na první pohled neviditelné. Jaké to je, když duše
zabolí, a jak se s takovými bolístkami popasovat? Na
to vám zkusíme odpovědět v prvním letošním čísle
Rodinného života, které vychází v nové podobě (bar‑
va, větší formát, více stránek).
Co v tomto čísle najdete?
• Vzpomínku na drahého kolegu, milovaného otce
a dobrého přítele Ladislava Švece
• Úvodník P. Karla Skočovského o bolestech duše
• Zajímavé rozhovory na téma nejen o psychických
onemocněních
• MUDr. Jitka Krausová představí nejznámější předsudky, které mezi lidmi kolují o psychiatrii a duševním onemocnění
• Rubriku Téma poradí, jak si udržet rozvahu (nejen) v době covidové
• Příjemné zpestření přináší Okénko čtenářů s vybranými příspěvky
• Sekce Vztahy a výchova připomene, že nemáme klesat na duchu, i když je život občas
plný malých „katastrof“
• Nové a neotřelé Ondrovy kecy vám vtipně představí nejmladší posilu našeho redakčního týmu
• Nechybí ani Duchovní život s nepostradatelnou Babiččinou teologií a svatými s diagnózou
Jako vždy na stránkách časopisu najdete také chutné recepty, tipy na zajímavé knihy
k tématu a tradiční anketu. Svou činnost představí Centrum pro rodinu Studánka z Kro‑
měříže. Další nápady, vybrané články, inspirativní texty a podněty pro váš rodinný život
najdete na webových stránkách: www.rodinyzivot.eu
Předplatné si můžete objednat pomocí formuláře na webu, e
‑ mailem
(rodinnyzivot@ado.cz), poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2,
779 00 Olomouc) nebo telefonicky (587 405 250). Na požádání pošleme ukázkové číslo
časopisu i elektronicky.		
 Markéta Matlochová

Mimořádný ročník soutěže Bible a my
vstoupil do posledního kola
V letošním školním roce probíhá soutěž Bible a my pro žáky základních škol a stu‑
denty středních škol elektronicky. První kolo se uskutečnilo v adventu, druhé v litur‑
gickém mezidobí a poslední kolo tohoto ročníku probíhá nyní v postní době. Začalo na
Popeleční středu 17. února a ukončeno bude 31. března.
Nedávno skončilo druhé kolo
a bylo zajímavé, že každý den, kdy sou‑
těž probíhala, se někdo zapojil. Některé
dny vyplněný formulář odeslal jen je‑
den soutěžící, ale většinou přišlo i ně‑
kolik odpovědí. Děti vyplňovaly sou‑
těžní kvíz na webu nedelevrodine.cz
a odpovídaly na 15 záludných otázek.
Ve druhém kole si účastníci zopakovali
znalosti o Ježíšových podobenstvích.
Třetí kolo bude probíhat až do Velikonoc a budeme rádi, když se do soutěže zapojí
i ti, kteří ještě neměli odvahu nebo se o soutěži dozví teprve nyní. Tématem posledního
kola je Ježíšovo umučení a na soutěžící zase čeká 15 otázek.
Další informace o soutěži najdou zájemci na webu: bibleamy.cz
 Markéta Matlochová
za organizátory Bible a my

Výtvarná soutěž
„Nakresli tři krále“ zaujala
letos hlavně středoškoláky
Do tradiční tříkrálové soutěže, kterou pořádáme u příležitosti konání
Tříkrálové sbírky, se zapojují soutěžící
z mateřských, základních, speciálních
i středních škol. Středoškoláků bývá
většinou nejméně, ale letošní podmínky byly pro ně příznivé. Někteří
kreslili a psali tříkrálový komiks rukou,
jiní využívali počítačovou grafiku.
Když jsme letošní ročník vyhlašova‑
li, nevěděli jsme, jestli se nějaké soutěžní
práce sejdou – školy byly zavřené… Často
se k nám nedostaly originální práce, ale
jen skeny nebo fotografie, které jsme si
vytiskli.
Letošní ročník se opravdu vydařil, dě‑
kujeme rodičům i vyučujícím, kteří své
děti, žáky nebo studenty dokázali v této
době motivovat… Z reakcí vyučujících
je vidět, že nad biblickým příběhem i sa‑
motnou sbírkou žáci přemýšleli. Příběhy
nakreslené a zapsané v komiksech jsou
opravdu zdařilé. Vítězné práce zveřejní‑
me na webu: ado.cz a před další Tříkrá‑
lovou sbírkou budou vystavené v kryptě
olomoucké katedrály.
Jak letos soutěž na dálku mladí výtvarníci pojali a jaké byly ohlasy vyučujících?
Také v letošním roce jsme využili Vaší
nabídky a zapojili se do soutěže, kterou
každoročně pořádáte při příležitosti konání Tříkrálové sbírky.
Děkujeme za možnost pokračovat
v započaté tradici a příležitost zapojit se
do soutěže i v této těžké době.
Gymnázium Hranice
Anna ze sexty osmiletého gymnázia
svou práci vytvořila pomocí počítačové grafiky a pojala i originálně. Její komentář:
Pro tento komiks jsem si zvolila prostředí Filipín v době oslav svátku Tří králů,
protože mi tato kultura přišla jiná a zajímavá. Vyskytují se zde tradice jako rozhazování mincí z balkonů, barevná výzdoba
nebo unikátní oděvy a průvod Tří králů.
Myslím si, že tato festivalová atmosféra
dává komiksu příjemný celkový vzhled.
Do vaší soutěže se zapojujeme již několikátým rokem. Když jsem práci na začátku ledna zadávala, doufala jsem, že
v tomto čase už budeme zpátky ve škole
a pošlu vám je fyzicky, jako každý rok.

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
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Protože však distanční výuka pokračuje,
posílám vám je alespoň touto e‑mailovou
formou. Nevím, jestli se soutěž uskuteční,
ale když už si s pracemi některé děti daly
tolik práce, chci, aby jejich výtvory udělaly
radost i vám.
ZŠ Svatý Kopeček
Práce, které zasíláme, nakreslili dva
žáci speciální třídy pro žáky s mentálním postižením. Máme radost za každou
aktivitu, která umožňuje našim žákům
zpestřit současný způsob života a realizovat se i jinak, než jenom plněním školních
povinností.
SŠ, ZŠ a MŠ Malá Dlážka, Přerov
Pokud se zeptáte svých přátel a zná‑
mých, v jaké době žijeme, drtivá většina
vám odpoví: v době covidové. Ano, žijeme
jinak, médii jsme neustále informování,
chrlí se na nás čísla a údaje, jsme tím, ať
chceme nebo ne, svázáni.
A přeci žijeme normální život – máme
své rodiny, své pracovní zařazení a s ním
spojení s dalšími lidmi a oni s námi. Naši
žáci teď s námi komunikují přes internet,
sdílíme s nimi jejich zájem či pasivitu, i to
se děje. Ne každý tuto situaci bere s nadhledem. Soutěž Nakresli tři krále byla
změnou. Ne velkou, to bych určitě přeháněla, ale bylo třeba se zabývat – o co vlastně jde, proč, jak to probíhá. Ukázalo se, že
ze začátku studenti nevěděli, jak k tomu
mají přistoupit. Překvapivě byla velká část
žáků „v obraze“, věděli o sbírce, znali biblický příběh, někteří se zase s třemi mudrci
teprve seznámili.
Výsledky jsou různé. Každý jednotlivý
příběh vznikl v jedné domácnosti, každý
žák tvořil sám, aniž by sledoval, co dělá
jeho soused. Někdo je kreativní, a další, jak
se ve výsledku ukázalo, dovede být i vtipný.
 Ellen Straková, 15 let, 1.A,
Gymnázium Hranice
 Aneta Rabelová, 15 let, V3.A,
Gymnázium Hranice
Důležité je, že ten příběh je stále živý.
Nevíme skutečná jména králů či mudrců,
nevíme, z které země přišli, ale hledali
a našli malé, neznámé dítě, kterému darovali to nejcennější. Je malý zázrak, že se
ten příběh stále naplňuje. Tu myšlenku
naši mladí lidé pochopili a snad i jasně
vyjádřili. Někoho zaujal samotný biblický
příběh, další se zaměřil na podstatu sbírky. Nikomu ten příběh nebyl lhostejný.
Vzhledem k tomu, že jsme škola polygrafická, tak místo tužek, pastelek a štětců
se naši grafici chopili svých tabletů a myší
a vytištěné výsledky máte před sebou…
Střední škola polygrafická, Olomouc
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ROK ARCIBISKUPA A. C. STOJANA
OMNIA OMNIBUS
(Všem vším – podle sv. Pavla – 1 Kor 9,22)
Již v studentském a bohosloveckém mládí se u Antonína Cyrila Stojana
projevila živelná snaha po osvětě vlastního lidu. Bylo to ostatně v krvi
celého národa, který doháněl, co mu bylo dlouho odpíráno. V žádné
době národních dějin se tolik nedeklamovalo a nepoučovalo jako tehdy.
Slovem, básní i písní a hudbou demonstroval celý národ za právo na svou
existenci. I zdi obou kněžských seminářů moravských byly nabity osvě‑
tovým horlením. Z něho se zrodilo 643 knihoven, založených nebo roz‑
šířených na moravském venkově, z kapes olomouckých a brněnských
bohoslovců.
Jako většina tehdejších studentů byl i Stojan stržen tímto zušlechťují‑
cím proudem kulturního buditelství. Ve svém rodišti v Beňově pořádal
besedy a přednášky a uměl to líp než ostatní. Rodákům založil obecní
knihovnu, napsal kroniku, a to snad vedlo některé tehdejší pozorovatele
k úsudku, že Stojanův student bude národním učitelem.

Stojan – propagátor
českých škol
Vskutku zůstal Stojan vnitřně spojen
s tímto vychovatelských stavem. Když
plánovaná dvouletá vojenská služba ohro‑
zila jeho kněžské svěcení, rozhodl se pro
učitelské povolání. Památkou na toto me‑
zidobí nejistoty mu zůstalo učitelské vy‑
svědčení, které získal po úspěšné zkoušce
způsobilosti. A bylo to ze Stojanovy stra‑
ny patrně záměrné, že si učitelstvo vybral
za první manifestanty duchovní obrody,
když je roku 1893 svolal na Velehrad.
Patronát poskytla myšlenka cyrilometo‑
dějská: svatí Cyril a Metoděj byli také
učiteli Slovanů! Muselo by nás tedy udi‑
vit, kdyby školy a všeho druhu školství

nebylo Stojanovou starostí. Jako horlivě
působil v osvětových spolcích, tak horli‑
vě zakládal nebo pomáhal budovat školy.
Výmluvným svědkem je Příbor, jeho prv‑
ní delší působiště, kde pečoval o zřízení
košíkářské školy, pokračovací školy pro
učně a tovaryše, českého soukromého
gymnázia, při které zřídil i sarkandrin‑
ský konvikt neboli seminář, aby studenti
byli vedeni v dobrém křesťanském duchu.
Konvikt byl zasvěcen Panně Marii,
sv. Cyrilu a Metoději a blahoslavené‑
mu Janu Sarkanderovi. Byla to smě‑
lá iniciativnost příborského kaplana,
který se současně postaral také o po‑
stavení školy v nedalekém Myší (nyní
Mniší).

Ve Svébohově byla Stojanovým při‑
činěním rozšířena škola na dvojtřídku
a v přifařeném Václavově byla postavena
česká škola. Školskou politiku rozvinul
hlavně v Dražovicích, kde pořádal hos‑
podářské besídky pro dospělé a hospo‑
dářské kursy, čili pokračovací školu pro
mládež, kde po šest let vyučoval dvě hodi‑
ny týdně. Řadě obcí vymohl podporu na
stavbu škol a zasloužil se o vydání zákona
o úpravě organizace odborných škol pro
ženská povolání. Zvláštní radost mu způ‑
sobilo vysvěcení dívčí občanské školy se‑
ster dominikánek ve Vyškově roku 1896,
pro niž založil Jednotu školního družstva
ve Vyškově.
Stojanovým cílem se totiž stávala ško‑
la nejen česká, ale zároveň náboženská,
jak to bylo programově stanoveno v pro‑
volání Katolicko‑národní strany v Přerově
roku 1896.
A co je pro Stojana nejpříznačnější:
V řeči při otvírání a svěcení školy odvolá‑
val se na Svatého otce Lva XIII. a na svaté
Cyrila a Metoděje.
Vrcholem těchto jeho snah mělo být
založení Cyrilo
‑metodějské universi‑
ty na Moravě, které se však nepodařilo
uskutečnit.
To, že v parlamentě bylo jeho hlavní
starostí školství a zřizování duchovních
správ, vyplývalo z toho, že chápal učitele
a kněze jako hlavní osvětitele lidu.

Stojan a spolková činnost

Antonín Cyril Stojan často vedl poutě na Svatý Hostýn

Druhou Stojanovou vášní byla spol‑
ková činnost. Opět příznak doby. V nej‑
různějších spolcích viděl ztělesnění jed‑
noty v malém, umocnění projevu a hlavně

ROK ARCIBISKUPA A. C. STOJANA / CENTRUM PRO KATECHEZI

možnost konkrétních činů. Byl přesvěd‑
čen, že spolkem, družstvem a organizací
dosahuje se větší údernosti a rozhodnější‑
ho činu, než by mohl provést jednotlivec.
Spolková tvorba neopustila Stojana
po celý život. Založil skoro dvě desítky
spolků sám nebo s jinými, organizoval do‑
časná sdružení za různými účely, např. ke
stavbám nebo opravám kostelů, škol, dob‑
ročinným akcím apod. Sám byl členem
a podporovatelem nečetných korporací.
Nevyhýbal se ani občanským spol‑
kům, když měly ušlechtilý cíl. Jako pří‑
borský kaplan vstoupil do Sboru dobro‑
volných hasičů, byl tam vzdělavatelem,
jednatelem a pokladníkem, psal spolko‑
vou kroniku, chodil i v hasičském stejno‑
kroji a zúčastňoval se záchranných prací
při každém požáru. Současně pracoval
v charitativním spolku sv. Mikuláše, v po‑
hřebním Bratrstvu sv. Josefa z Arimatie
a jiných spolcích.

Stojanův tiskový apoštolát
Široce rozvinutá veřejná činnost záhy
vzala Stojanovi čas na pěstění osobní zá‑
liby v literatuře, třebaže málokdo popsal
tolik papíru, jako on. Jako dražovický fa‑
rář a poslanec vyřizoval denně 60 až 100
dopisů a žádostí. Od psaní měl mozol na
ruce. Avšak na tisk, jako nejdůležitějšího
šiřitele programu, nezapomínal.
Stojan zdůrazňoval důležitost tisku
pro katolickou církev. Říkal, že tisk je
tichý déšť, který všude vniká a proniká.
Již v bohosloví zorganizoval soukromý
podnik Jednotu pro zakládání venkov‑
ských knihoven (1873) a brzy po vysvě‑
cení pojal úmysl založit literární spolek,
který by získal i laiky pro písemnictví
pěstované v duchu církevním. Tuto my‑
šlenku uskutečnil v roce 1907, kdy na Ve‑
lehradě založil Cyrilometodějský tiskový
spolek, jehož se stal předsedou. V roce
1920 byl spojen s Apoštolátem sv. Cyrila
a Metoděje.
Stojan se v duchovní správě horlivě
podílel na kolportaci a rozšiřování člen‑
ských podílů našich hlavních Dědictví:
sv. Jana Nepomuckého (od roku 1835),
sv. Cyrila a Metoděje (1850) a Dědictví
maličkých (1860).
V roce 1880 se Stojan obrátil na mo‑
ravskou veřejnost s návrhem uveřejněným
v brněnském Hlasu, aby byla na Velehra‑
dě zřízena Ústřední cyrilometodějská
knihovna, která by shromažďovala všech‑
ny knihy, časopisy, články i historická po‑
jednání o sv. Cyrilu a Metodějovi. Tuto
Stojanovu myšlenku se však nepodařilo
uskutečnit.
Převzato ze životopisu Antonína Cy‑
rila Stojana, který napsal nejvýznam‑
nější český církevní historik ThDr. Bo‑
humil Zlámal; vyšel v Edici Sůl země
v Křesťanské akademii v Římě v roce
1973.
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Ekologická konverze v duchu papeže Františka
Katechetické centrum v Olomouci vypracovalo program na podporu výzev papeže Františka k ekologické konverzi. Jedná se o dvanáctidílný soubor impulzů,
vždy jedno téma na jeden měsíc. Každé téma je zpracované ve 4 oddílech.
• Na začátku každého
dne je vždy MEDITACE, která vede ke ztišení, uvědomování si Boží
přítomnosti tady a teď,
ale také v celém světě,
přemýšlení o sobě, lidech a světě před jeho
milujícím pohledem,
rozhovoru s ním o všech
mých nadějích i obavách a načerpání sil do
dalšího žití.
• Druhým krokem jsou
VZTAHY a péče o ně.
• Následuje základní INFORMACE ohledně vybraného ekologického tématu, která je doplněna o odkazy pro ty, kteří by chtěli téma hlouběji prostudovat.
• Na ni pak navazuje AKCE. Materiál zde nabízí konkrétní kroky pro uchopení daného
tématu. Tyto kroky jsou pouze inspirací, záleží pak na každém, jak na základě nabytých informací a svým možností toto téma uchopí a začlení do svého života.
Nejedná se o detailně vypracovanou příručku, ale spíše o otevření vybraných témat
a navržení několika málo námětů, jak je zařadit do svého života. Účelem této aktivity je
začít uvažovat o svém životě v souvislosti se životy mnoha dalších lidí, kteří žijí nebo
teprve budou žít v našem společném domově. Co se týče ekologických informací a akti‑
vit je směřovaný spíše na začátečníky v této oblasti, část meditace a vztahy se může stát
malou duchovní obnovou pro každého.
Materiál je zpracovaný tak, aby se dal použít i pro další roky a dalo se s ním začít
pracovat v kterémkoliv měsíci. Graficky je každé téma zpracováno jako plakát, karta A5,
karty A6, stojánek a pozadí na plochu počítače.
Materiál je nazván EKOVÝZVY a je možné si jej postupně stahovat na webu
katechetického centra: www.katechetiolomouc.cz
 Martina Orlovská

Letní škola Božího slova
Všichni, kdo mají zájem prohloubit své poznání Bible jako Božího slova, které pro‑
mlouvá do našich životů, jsou zváni na Letní školu Božího slova.
Téma letošního 1. ročníku zní: BOŽÍ POŽEHNÁNÍ vs. LIDSKÁ SLABOST aneb
JAK BIBLE VYPRÁVÍ O ŽIVO‑
TĚ KAŽDÉHO Z NÁS.
Konkrétně se budeme zabý‑
vat biblickými příběhy o Abra‑
hámovi, Jakubovi a Josefovi.
Program se skládá z před‑
nášek, workshopů, diskusí ve
skupinkách a modliteb s Božím
slovem. Cílem této školy je pře‑
svědčit se o tom, že Boží slovo je
živé, a nabídnout inspiraci, jak
se jím nechat doprovázet na své
cestě životem. Tématy nás pro‑
vedou P. Josef Mikulášek a P. Jan
Liška.
Letní škola Božího slova se
uskuteční od 28. do 31. červen‑
ce v budově Arcibiskupského
kněžského semináře v Olomouci.
Podrobnější informace:
www.katechetiolomouc.cz
 Martina Orlovská
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Dagmar Samková: Mám radost, když se dobré dílo daří.
Paní Dáša Samková je místní asistentkou Tříkrálové sbírky v Hlubočkách
již celé desetiletí. V průběhu let se v kolednických kostýmech vystřídali
postupně všichni členové její velké rodiny, od dětí až po manžela. Dnes
už jsou i ti nejmladší vedoucími tříkrálových skupinek. Ačkoliv letošní
epidemická situace nedovolila tříkrálovým dobrovolníkům v Hlubočkách
nasadit koruny a v tradičním trojlístku projít obcí, Hlubočtí v čele s Dášou
Samkovou přesto našli cestu jak prosit za pomoc pro potřebné.
Jaká byla vaše cesta k Tříkrálové
sbírce?

V Hlubočkách se koleduje už dva‑
náctým rokem, ale ještě předtím chodil
s kasičkou v kostele ochotný pan varhaník
Václav Bohačík. Od něho jsem převzala
toto poslání. S několika maminkami jsme
vzali svoje děti a začali obcházet nejprve
Mariánské Údolí a Posluchov, místní části
Hluboček. Měli jsme tehdy jen tři skupin‑
ky a děti byli malé.
Letos však zůstaly kolednické kostý‑
my ve skříních. Jak probíhala sbírka
v době pandemie?

V Hlubočkách jsme roznesli poklad‑
ničky na pět veřejných míst. Kasička byla
umístěna na obecním úřadě, na prvním
stupni dvou základních škol v obci, v or‑
dinaci praktického lékaře a na rehabilita‑
ci. Z minulých let jsme měli zkušenost, že
lidé sami od sebe chodili na obecní úřad
s příspěvkem, proto jsme se nebáli po‑
kladničky na daná místa uložit.
Hlubočky měly letos celkem 11 kasi‑
ček, co se dělo s dalšími?

Koledníky, kteří letos nemohli vyrazit
do ulic, jsem poprosila o spolupráci, která
obnášela službu s pokladničkou před ob‑
chody s potravinami a v kapli Nejsvětější
Trojice v Posluchově, kde byla pokladnič‑
ka zpřístupněna o víkendu odpoledne.
Kasičky jsem nechtěla umístit do obcho‑
dů, nechtěla jsem zatěžovat prodavačky
a taky jsem si říkala, že za každou poklad‑
ničkou by měl být vidět konkrétní člověk.
Služba probíhala v dopoledních hodinách
po tři víkendy.

Jak jste vnímala rozdíly mezi klasic‑
kou koledou „dům od domu“ a tou
letošní?

Můj subjektivní dojem? V minulých
letech bylo za víkend „hotovo“, letos jsme
koledování táhli po tři týdny. Během té
doby jsem si říkala, že je to možná zby‑
tečné, avšak poslední víkend jsem se
osobně přesvědčila, že lidé šli nakupovat
právě v tu dobu, kdy byla před obcho‑
dem pokladnička. Viděla jsem, že to mělo
smysl.
Bylo to náročné? Vnímáte s letošní
změnou koledování i nějakou promě‑
nu sama v sobě, když už teď máte vše
za sebou?

Každý rok, když se blíží Tříkrálová
sbírka, ve mně narůstá zvláštní podivný
pocit. Musím se přiznat, že pro mě není
úplně komfortní chodit si říkat o peníze,
byť na dobrou věc. Každým rokem ten ne‑
příjemný pocit překonám. Při koledování
zažijeme spoustu pěkných setkání, po‑
tkáme příjemné lidi. I letos jsem bojovala
s úplně stejným pocitem. Jít se postavit
s pokladničkou k obchodu mě stálo určité
úsilí. Ale musím říci, že to překonání sebe
sama opět přineslo nenadálé setkání s mi‑
lými lidmi a že bylo srovnatelné s původ‑
ním koledováním.
Máte nějaký zážitek z letošního (ne)
koledování?

Každým rokem se mezi většinou pří‑
jemných lidí najdou i nějací, jak já říkám
(smích), tak zvaní „potížisti“. Je jich na‑
štěstí velmi málo. Letos jsem se dozvě‑
děla jen o jednom. Tadeáš, můj syn, stál

u kasičky sám – někdy jsme byli dva, ně‑
kdy jeden – když ho začal slovně napadat
starší pán s tím, že je zloděj a že by si měl
vydělávat jiným způsobem, protože jediná
pravá pokladnička je na obecním úřadě.
Nechtěl se nechat přesvědčit kolednic‑
kou průkazkou ani občanským průkazem.
Našeho Tadeáše to naštěstí od koledování
neodradilo.
Je něco, co vás letos příjemně pře‑
kvapilo?

Určitě si odnáším jednu podstatnou
zkušenost. Úspěch letošní sbírky stál na
lidech, kteří do kostela nechodí, ale jsou
aktivní v obci. Již několik let s námi chodí
koledovat maminky s dětmi z rodinného
centra Broučci. Nově se k nám přidali
i místní skauti. Díky koordinátorce sbírky
paní Malíškové a obci jsme měli poklad‑
ničku také v domově důchodců v Hrubé
Vodě. V obci se tak díky Tříkrálové sbírce
propojili různí lidé. A to mi připadá úžas‑
né!
Potěšilo vás, že výtěžek v Hluboč‑
kách byl jedním z nejvyšších výtěžků
v obcích olomouckého děkanátu?

Mám radost, když se dobré dílo daří.
Během sbírky se potkává spousta lidí,
kteří jsou ochotni pomoci lidem, kteří se
ocitli v nějaké životní nouzi. To je pro mě
hmatatelným důkazem, že tato společ‑
nost někde v hloubi stojí na živých křes‑
ťanských kořenech. Osobně věřím, že je to
velký potenciál pro budoucí generaci.
Za rozhovor poděkovala
Eva Štefková
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Lidé na Olomoucku si ke kasičkám našli cestu.
Charita děkuje všem dárcům
Tříkrálové pokladničky v olomouckém děkanátu
jsou rozpečetěny. Epidemická situace letos nedovo‑
lila koledníkům vyrazit do ulic, avšak dárci si našli
způsob jak do sbírky přispět. Do neputovních ka‑
siček vložili přes jeden milion korun. Díky podpoře
veřejnosti Charita umístila pokladničky v kostelích,
úřadech, obchodech, lékárnách, firmách aj. Na ně‑
kterých místech překonal výtěžek v kasičkách loň‑
skou částku, jen v katedrále sv. Václava se vybralo
přes 70 tisíc korun. Charita Olomouc děkuje všem
dárcům, kteří navzdory obtížné době přispěli do Tří‑
králové sbírky.
Snímek Charita Olomouc

Ačkoliv tříkrálová koleda v letošním
roce rozezněla především virtuální pro‑
stor, darovali lidé na Olomoucku do ka‑
siček na veřejně dostupných místech ne‑
uvěřitelných 1 003 225 korun. Dárci, kteří
zvolili způsob darování online, věnovali
do dnešního dne Charitě Olomouc na po‑
moc potřebným 276 643 korun, přičemž
online koleda pokračuje až do konce dub‑
na. Počitatelný výtěžek nepočitatelného
tříkrálového úsilí je tak v době pandemie
více než hmatatelným dokladem solidari‑
ty lidí s těmi, kteří se nacházejí v nouzi.

Letošní sbírka otevřela
nové cesty
Díky podpoře mnohých, kteří v době
konání sbírky Charitě umožnili umístit
kasičky na veřejně dostupných místech,
rozvezla Charita v době pandemie cel‑
kem 365 kasiček, což je jen o 67 méně než
v loňském roce. „Do letošní sbírky se tak
nově zapojily prodejny, obchody, firmy, lé‑
kárny, pošty a další instituce na Olomouc‑
ku. Koordinátorky sbírky jsou nadšené
z přístupu a podpory veřejnosti. „Doslova
nás uchvátila ochota pomoci i tvořivost
při hledání nových cest podpory s místní‑
mi asistenty, pracovníky obecních úřadů,
dobrovolníky i jednotlivci z řad veřejnosti.
Jsme vděční za tuto novou formu spolu‑
práce,“ přibližuje Milada Malíšková, koor‑
dinátorka sbírky pro Olomouc venkov.
Z katedrály sv. Václava doputovaly na
Charitu tři až po víko napěchované po‑
kladničky. Celkový součet činil neuvěři‑
telných 70 731 korun, což je o 14 tisíc více
než v loňském roce.
„Obdivuhodnou částku jsme obdrželi
také ze Svatého Kopečku u Olomouce, kde
dárci věnovali do sbírky 47 216 korun, což

je oproti loňsku dvojnásobek,“ pokračuje
Milada Malíšková. Celková hodnota min‑
cí činila 189 525 Kč, v bankovkách dárci
věnovali částku v hodnotě 813 700 Kč.
Nejpočetněji darovanou mincí byla dva‑
cetikoruna, za bankovky pak stokoruna.
„Výtěžek zcela předčil naše očekávání,
i přes veškeré obtíže jsme v tak náročné
době díky všem dárcům dosáhli na ne‑
uvěřitelnou částku,“ shrnuje Veronika
Velčovská, koordinátorka sbírky pro Olo‑
mouc město. Finanční dary Charita pou‑
žije na rozvoj domácí hospicové péče na
Olomoucku, dále na finanční a materiální
pomoc lidem s psychosociální poruchou
nacházejícím se v nouzi a na zajištění
pomoci rodinám ohroženým chudobou

v důsledku pandemie. „Zajištění a provoz
služby mobilního hospice je po odborné,
profesní i finanční stránce velmi nároč‑
nou záležitostí, ale pro nás je důležité tuto
službu na Olomoucku poskytovat jako
jednu z prioritních charitních služeb,“
sdělila Barbora Cigánková, zástupkyně
ředitele Charity Olomouc.
Charita Olomouc děkuje všem lidem
dobré vůle, kteří přispěli svým darem na
pomoc potřebným!
Tříkrálová koleda online trvá až
do konce dubna. Přispět je možné na
www.trikralovasbirka.cz
 Eva Štefková
Charita Olomouc

Snímek Dominik Novák / Člověk a Víra
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Noční centrum střediska Samaritán běží naplno
Noční mrazy představují pro lidi na ulici velké rizi‑
ko. V zimních měsících, kdy se kapacita noclehá‑
ren plní, otevřelo již 1. prosince 2020 nízkopraho‑
vé denní centrum střediska Samaritán tzv. „noční
centrum“. Lidé bez přístřeší zde mohou přespat
na vypůjčené karimatce a strávit tak mrazivou
noc v teple. Službu centra využije během zimních
měsíců průměrně okolo 20 lidí denně. Terénní
pracovníci registrují v zimě vyšší poptávku po
spacácích a dekách u lidí žijících na ulici či v pro‑
vizorních přístřešcích. Do terénu vyráží s lékár‑
ničkou, v případě potřeby vyjíždí k nemocným do
terénu i zdravotní služba.

Na hraně kapacit
V době koronaviru se středisko Sama‑
ritán pohybuje na hraně kapacity nocle‑
háren pro muže, a to z důvodu obsazení
několika lůžek lidmi se zhoršeným zdra‑
votním stavem.
„Tito klienti mají od praktického léka‑
ře doporučený denní pobyt, tzv. „leženku“
na nezbytně dlouhou dobu. V posledních
dvou dnech jsme tak museli odmítat kli‑
enty z důvodu plné kapacity noclehárny
pro muže,“ upřesňuje František Buka, pra‑
covník v sociálních službách s koordinač‑
ní činností nocleháren. Noclehárnu pro
ženy využívá momentálně kolem 8 žen,
celková kapacita je 10 lůžek.

Teplo, bezpečí, ochrana života
Noční centrum střediska Samaritán
poskytuje bezplatně lidem žijícím na uli‑
ci bezpečný prostor k přečkání noci bez
újmy na zdraví. Jedná se především o lidi,
kteří se z kapacitních důvodů nedostanou
na noclehárnu, ale i osoby, které nemají
ani minimální částku 20 korun na úhradu
noclehu. Klienti mohou strávit noc v tep‑
lé místnosti, kde se mohou ohřát, uvařit
si teplý čaj, kávu, přelít instantní polévku
horkou vodou, případně ohřát jídlo v mi‑
krovlnce. Jen z pondělí na úterý využilo
službu nočního centra 30 lidí.
„Jsme rádi, že se nám i v této nelehké
době podařilo centrum otevřít. Abychom
zabezpečili alespoň základní rozestupy
je maximální kapacita nočního centra 30
lidí s tím, že 24 z nich může přečkat noc
v jídelně, zbylých 6 mohou strávit noc
v prostorách čekárny u zadní kanceláře,“
vysvětluje Alexandr Vrabček, koordinátor
azylových domů střediska Samaritán.

Ze squatu do bezpečí
Pan Radek s psychiatrickou diagnózou
přebýval několik měsíců v odstaveném
vagonu. Terénní pracovníci ho oslovili

s nabídkou možnosti docházet na nízko‑
prahové denní centrum. Nyní je pravi‑
delným klientem, využívá noční centrum
včetně služby sociálních pracovníků k do‑
provodům na úřady za účelem vystavení
dokladů pro poskytnutí dávek hmotné
nouze. Vzhledem k aktuálnímu zdravot‑
nímu stavu nastoupí, díky pomoci sociál‑
ních pracovníků, do léčebny dlouhodobě
nemocných.
Terénní pracovníci navštěvují klien‑
ty ve squatech, oslovují je na ulici, jsou
k dispozici na kontaktních místech. S ná‑
stupem zimního období registrují snahu
klientů přečkat toto období u známých,
někteří klienti jsou z důvodu zhoršené‑
ho zdravotního stavu hospitalizování
např. v léčebně dlouhodobě nemocných či
psychiatrické léčebně.
„Kdo se rozhodne zůstat v zimě „ven‑
ku“, hledá různé cesty jak se zahřát, oh‑
niště, kamínka, teplé deky, spacáky, stany,
provizorní přístřešky, teplovodní potrubí.
V terénu máme také jedno iglou, což je
provizorní nouzový přístřešek, které vyu‑
žívá klient ve squatu na zahrádce,“ přibli‑

žuje koordinátor nízkoprahového denní‑
ho centra a terénního programu Dominik
Vágai.

Zdravotní služba v terénu
Loni v prosinci rozdávali pracovníci
lidem na ulici čisté roušky a také letáčky
s informacemi jak se chránit před omrzli‑
nami. „Klienti se dozvěděli, co podporuje
vznik omrzlin, jak je lze rozeznat a jaká je
první pomoc. Součástí letáčku byl kon‑
takt na ordinaci pro lidi v nouzi s uvede‑
ním ordinační doby. Další informace se
týkaly otevření nočního centra, kde mo‑
hou klienti bezplatně nocovat,“ pokračuje
Dominik Vágai. Terénní pracovníci vyrá‑
ží do terénu vybaveni lékárničkou, občas
ošetřují drobné odřeniny, poskytují ná‑
plasti, obvazy. Výjezdů se dle možností
a potřeb účastní i zdravotní sestra, která
monitoruje zdravotní stav klientů a v pří‑
padě, že se nemohou dostavit do ordinace
pro lidi v nouzi, provádí ošetření a převa‑
zy ran přímo v terénu.
 Eva Štefková
Charita Olomouc

Milada Jiřina Burgerová, OCD
9 dní ruku v ruce se svatým Josefem
Nový titul z edice „Novény“ se stane milým průvodcem na cestě
rozjímání o životě svatého Josefa, opatrovníka Svaté rodiny, jehož
evangelium nazývá „mužem spravedlivým“ (Mt 1,19). Jak mocná je
přímluva tohoto „muže opravdové víry“, nám připomenul i papež
František, když 8. prosince 2020 vyhlásil Rok sva‑
tého Josefa.
brož., 72 s., 95 Kč
Anna Mátiková, FSP
Křížová cesta pro uspěchané
Tato křížová cesta chce dodat odvahu a chuť k modlitbě těm, kteří si
na tuto pobožnost různých důvodů netroufají.
brož., 40 s., 45 Kč
Objednávky: Nakladatelství Paulínky, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1,
tel. 224 818 757, on-line knihkupectví: www.paulinky.cz, objednavky@paulinky.cz
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„A to světlo svítí ve tmě…“
Svěcení svící, mše za zemřelé pacienty
Svátek Uvedení Páně do chrámu,
lidově nazývaný Hromnice, je
tradičně slaven 2. února. Charita
Olomouc v tento den pamatuje
na všechny zemřelé pacienty, při
mši svaté jsou svěceny svíce pro
pečující a pozůstalé zemřelých
klientů.
Primiční mši svatou v tento den slavil v katedrále sv. Václava v Olomouci
ředitel Charity Olomouc PhDr. Petr
Prinz, který přijal kněžské svěcení při
svaté liturgii v pražské řeckokatolické katedrále sv. Klimenta 30. prosince 2020 z rukou Mons. Ladislava Hučka,
biskupa apoštolského exarchy řeckokatolické církve v České republice.
Svátek Uvedení Páně do chrámu při‑
pomíná událost, kdy Maria a Josef při‑
nesli Ježíše 40 dní po jeho narození do
jeruzalémského chrámu, aby ho zasvětili
a odevzdali Bohu. Prorok Simeon nazval
Ježíše „světlem k osvícení pohanů“. V pro‑
logu Janova evangelia je o Ježíši psáno:
„To světlo svítí v temnotě, ale tma je ne‑
pohltila.“ Svátek Hromnic je doprovázen
žehnáním svící. Tento den se slaví i Světo‑
vý den zasvěcených osob.
Lidový název „hromnice“ vznikl pro
svěcení svíček, které se rozsvěcely při

Na snímku: Ředitel Charity Olomouc Petr Prinz (první zleva) slavil primiční svatou liturgii v olomoucké katedrále v úterý 2. února. Vedle něho stojí výpomocný řeckokatolický
duchovní v Olomouci otec Jiří Kvapil, dále pak prezident Arcidiecézní charity Olomouc
Mons. Bohumír Vitásek a dómský farář a olomoucký děkan P. Ladislav Švirák.
Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra

modlitbě v důležitých a temných chví‑
lích života, např. při bouři, doprovázení
umírajícího… Svíce je symbolem života,
svému okolí dává světlo, ale sama se po‑
stupně stravuje. Při mši svaté se svíce roz‑
svěcuje a zpívá se „Pán je světlo národů,
Pán je sláva svého lidu“. To nám připomí‑
ná, že i v těch nejtěžších situacích nejsme
sami, Bůh je v Kristu s námi. Tuto svíci

lidé vždy rozsvěcovali v těžkých dobách.
Svíce „hromnička“ připomíná světlo, kte‑
ré nám umírající svou láskou a životem
zanechává a my jej v modlitbě doprovází‑
me do milující Boží náruče. Také my, kteří
zůstáváme, chceme být hřejivým světlem
pro druhé.
 Eva Štefková
Charita Olomouc

DIÁŘ ARCIBISKUPSTVÍ NEBUDE
Vzhledem k nejisté pandemické situaci neuveřejňujeme program biskupů na březen 2021.

Snímek Leoš Hrdlička

