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Pastýřský list olomouckého
arcibiskupa Velikonoce 2021
Milé sestry a drazí bratři,
celým světem letí očekávaná zpráva.
Ne, není to zpráva, že končí pandemie,
ale zpráva, že ukřižovaný Kristus žije.
On vstal z mrtvých!              (strana 2)

I při práci v archivu
je možné sloužit
a pomáhat lidem
a vlastně i církvi
V České republice jsou stovky různých archivů, od těch
největších a nejznámějších,
jakými jsou např. Národní
archiv v Praze nebo zemské archivy v Brně a Opavě,
dále státní oblastní a okresní archivy, Archiv bezpečnostních složek, městské
archivy, podnikové archivy,
ale i rodinné archivy až po
archivy církevní (diecézní,
farní). Dnes navštívíme Arcibiskupský archiv v Olomouci, kterým nás provede
jeho vedoucí Mgr. Vít Němec, Ph.D.…     (strana 6)
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Pastýřský list olomouckého arcibiskupa
Velikonoce 2021
Milé sestry a drazí bratři,
celým světem letí očekávaná zpráva.
Ne, není to zpráva, že končí pandemie,
ale zpráva, že ukřižovaný Kristus žije. On
vstal z mrtvých! Je tedy pravda všechno,
co předpověděl, co učil. Mnoho lidí přišlo
s krásnými myšlenkami a plány na lepší
budoucnost lidstva. On jediný se však dal
za svá slova ukřižovat a vstal z mrtvých,
jak předpověděl. Můžeme tedy počítat
s tím, že i my vstaneme z mrtvých, jak
nám slíbil. On ukázal, že i utrpení lze dát
smysl, že Bůh nikoho neopustí, i když to
tak někdy může vypadat. Ani jemu Bůh
neodpověděl, když k němu na kříži úpěnlivě křičel. On mu přesto odevzdal svého
ducha. A Bůh ho vzkřísil.
Ti, kteří u toho tehdy byli, prožili zásadní změnu svých životů. Nenechali si to
pro sebe, ale roznesli tu zprávu do celého
světa. Nedbali těžkostí, ztrát a obětí. I život riskovali a mnozí byli krutě umučeni,
ale dobrou zprávu nedokázal už nikdo zastavit.
I naše zkoušky a kříže, nemoci a trápení mohou mít smysl, když je přijmeme
s láskou a spojíme s obětí Krista na kříži.
I my máme před sebou slavné vzkříšení,
když spojíme svůj život s Kristem, jak
napsal sv. Pavel: Pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Už
při křtu každý z nás dostal Boží život. Na
nás je, abychom jej rozvíjeli a upevňovali
osobním přátelstvím s Kristem, abychom
toto přátelství s Kristem žili taky společně
s ostatními, kteří patří do Boží rodiny.
Jestli jsme pochopili dnešní poselství,
nemůžeme si nechat pro sebe tak zásadní informaci. Musíme ji předat, musíme
ji šířit. To je prvním úkolem rodičů, kteří
milují své děti, aby jim předali evangelium jako základ šťastného života. Nestačí
je pokřtít a přivést k svatému přijímání.
Je nutné je naučit žít jako Kristovi přátelé, jako noví lidé, kteří mají odvahu se
lišit od světa. V posledních letech je vidět,
že mnozí rodiče nepovažují za důležité
vést děti k víře, k účasti na bohoslužbách,
k zapojení do života farnosti a posílat je
do náboženství. Jsou prý přetížené různými kroužky. Ptejme se však trochu vážně:
který kroužek jim více prospěje v životě
a jednou, až se budou dívat smrti do očí?

Děti jsou pro rodiče prvními adresáty radostné zvěsti evangelia. Jestli je opravdu
milují, snaží se jim předat tu nejdůležitější
informaci pro budoucnost a naučit je největšímu umění života. K tomu je mimořádná příležitost zrovna dnes, kdy jsou
školy zavřené a děti doma.
Podobné by to mělo být mezi manžely. S kým jiným mluvit o klíči k věčnému štěstí, než s manželským partnerem?
S kým jiným mluvit o důvěrnostech, které
prožíváme ve vztahu s Bohem? Nebojte se
doma spolu mluvit o duchovních věcech,
o své víře a o svých rozhovorech s Bohem,
rozdělit se o zkušenost s jeho slovem, o radost z Boha. Prospěje to atmosféře celé
rodiny. Odhalit druhým něco z duchovní
důvěrnosti může být náročné, ale obohatí to vztahy, zvláště když budeme mluvit
především o věcech pozitivních. Mějte
odvahu ke společné modlitbě či četbě
Písma svatého nebo jiné duchovní četby.
Velikonoční člověk potřebuje vytvářet
posvátné společenství. Pak nepropadá do
duchovní chudoby a prázdnoty duše, kterou vyplní jen sdělovací prostředky často ubohou zábavou. Velikonoce nabízejí
úžasný poklad pro každodenní život.
Vzpomeňte na zkušenosti apoštolů.
Ten, který jim slíbil, že bude uprostřed
nich, když budou v jeho jménu, se viditelně zjevil mezi nimi, když o něm hovořili.

I vám nabízí svou blízkost. Ba ještě víc,
jste pozváni být svatou církví a zviditelňovat tak Krista okolnímu světu, dávat lidem
příležitost zakusit Boží blízkost ve vašem
společenství. Pandemie sice omezuje naše
kontakty, ale přesto žijte své společenství
s jinými křesťanskými rodinami. Myslete
na přátele, na sousedy, spolužáky a spolupracovníky. Kdo jim nabídne Velikonoční
radost, když ne vy? Ten poklad jsme dostali proto, abychom mohli být užiteční.
Milí přátelé, kteří jste se díky pandemii dostali do samoty. Počítejte s tím, že
Zmrtvýchvstalý je s vámi. Stačí ho oslovit.
Nemusíte být sami. Mějte radost z toho,
že se na vás Bůh s láskou a osobním zájmem dívá. Pozvěte ho častěji k sobě a povězte mu o všem, z čeho máte radost, co
vás těší, ale svěřte mu i svá trápení a nezapomeňte děkovat za dnešek i za všechno,
čím vás obdaroval a doprovázel v životě.
Svět je plný problémů, které vidíme,
kritizujeme a často brbleme. Křesťané
mají lék na uzdravení společnosti, mají
vakcínu proti nesmyslnosti a krutosti života, jen ji musí dát k dispozici. Velikonoce přinášejí velkou naději pro všechny.
Přijměme jejich poselství tak, abychom se
sami stali nástrojem uzdravení a dárci naděje v naší rodině, v obci i v celém národě.
K tomu všem ze srdce žehná
 arcibiskup Jan

LIST Z KALENDÁŘE
DUBEN 2021
2. duben – Mezinárodní den dětské knihy – výročí narození Hanse Christiana Andersena v roce 1805
17. 4. 1771 zemřel Jan Karel Leopold von Scherffenberg, olomoucký pomocný biskup v letech 1749
až 1771 (250 let)
18. 4. – Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel – vyhlášen na zasedání UNESCO
v roce 1983
21. 4. 1871 se narodil Vojtěch Říhovský, český hudební
skladatel, který proslul zejména v oblasti chrámové hudby (150 let)
 (jpa)

Vojtěch Říhovský
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Výzva biskupů
ke sčítání lidu 2021
Bratři a sestry,
27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti
k církvi dobrovolná.
Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl
v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za
posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika
změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala
statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice je
v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatel‑
stva.
Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto vás vyzýváme, abyste
vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím
napsali buď Římskokatolická církev nebo Řeckokatolická církev podle toho, které
církve jste členem.
Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se
ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným
partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání
víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní
úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících
či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.
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Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka
církve nemusí být vždy vábná, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných
lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí
nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její
lepší kredit.
Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi,
i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře,
zapřu i já před svým Otcem v nebi. (Mt 11, 32–33)
Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že
jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi. A buďme si jisti, že nám to Bůh
připočte k dobru.
Ze srdce vám žehnají		
 biskupové Čech, Moravy a Slezska

Objednávky a předplatné
Mgr. David Mikša
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AKTUALITY
Arcibiskup Graubner
navštívil Beňov,
rodiště svého předchůdce
V Beňově si připomněli v neděli
14. března 2021 sté výročí vysvěcení
slavného rodáka Antonína Cyrila Stojana arcibiskupem olomouckým. Nadějí
pro věřící, kteří se modlí za uzdravení
blízkých, se stala nedělní mše svatá
v místním kostele sv. Františka z Assisi, kterou zde při této příležitosti slavil
olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Ve své promluvě vyzdvihl Stojanovu
službu církvi, ale i jeho pomoc obyčejným
lidem.
„Stojan není slavný proto, že byl biskupem, stal se biskupem proto, že už byl
slavný – pro svůj způsob žití evangelia.
Jako kněz se věnoval politice, což bylo
tenkrát běžné. Do politiky šel ale proto,
aby sloužil druhým. Nehledal výhody ani
majetky, dokonce víme, že po něm zůstaly dluhy. Viděl potřebné, kterým uměl
naslouchat a nedal si pokoje, dokud jim
nepomohl. Byl skromný, obětavý a pracovitý, ale vždy pro druhé a to bylo motorem
jeho skutků.
Připomněl také některé momenty jeho
života, které se tradují.
„Víme, že když pořádal pouti, staral se
o ubytování druhých, ale sám spal vsedě
na schodech, zabalený jen do maminčina
vlňáku, který často nosil s sebou a používal ho jako spacák. Myslím, že Česká pošta
by ho mohla mít klidně za svého patrona,
protože jí dal spoustu práce. V archivech
najdeme téměř 90 tisíc jeho dopisů – a to
neměl počítač ani sekretářku. Jeho dopisy jsou většinou velmi stručné, věcné a za
každým stojí kus práce,“ připomněl moravský metropolita.
Bohoslužba za uzdravení na Stojanovu
přímluvu měla povzbudit obyvatele naší
země v těžké době. Konala se za přísných
epidemických opatření. Protože do kostela měla přístup jen hrstka věřících, přenášela celý průběh bohoslužby televize Noe.
 Josef Pala

Zlínský kraj navštívil olomoucký arcibiskup Jan Graubner
Hejtman Radim Holiš v úterý 9. března přivítal v sídle Zlínského kraje olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, kterého doprovázel Josef Kořenek, tajemník
projektu Dny lidí dobré vůle.
Součástí jednání byla spolupráce Zlínského kraje a církve na organizaci oslav státního svátku Dne slovanských věrozvěstů, tradiční akce na Velehradě: Dny lidí dobré
vůle, která se uskuteční 4. a 5. července. „Bude pro mě velkou ctí se postavit vedle pana
arcibiskupa Graubnera a milerád už v tuto chvíli přislíbím záštitu a účast na této akci,“
uvedl hejtman Radim Holiš.
Jedním z nosných témat letošní akce bude 100 let od jmenování Antonína Cyrila
Stojana olomouckým arcibiskupem a 170. výročí od jeho narození. „Také bychom chtěli
lidi povzbudit k tomu, aby
si vážili našich dějin, a stejně jako v loňském roce
bychom chtěli poděkovat
všem, kteří stojí v první linii a pomáhají v boji s koronavirem,“ řekl olomoucký
arcibiskup Jan Graubner.
K tématům jednání patřila také otázka spolupráce při péči o Podzámeckou
zahradu v Kroměříži. K ní
se Zlínský kraj společně
s Arcibiskupstvím olomouckým a městem Kroměříž
zavázal podpisem memoSnímek Jiří Balat randa loni v červenci. Konkrétní rozsah spolupráce bude předmětem dalších jednání. „Vítám, že v tom nejsme
sami, a že je zde snaha vytvořit s církví a městem Kroměříž společenství, které bude
o Podzámeckou zahradu pečovat. Konkrétní podpora Zlínského kraje bude předmětem
dalšího jednání, a to přímo v Kroměříži, kde řešíme ještě další majetkové záležitosti,“
podotkl hejtman.		
 Soňa Ličková

Růže za obětavou práci
V arcibiskupském paláci v Olomouci se v pátek 5. března děkovalo zdravotním
sestřičkám, pečovatelkám Charit, nemocničním kaplankám a pastoračním asistentkám za obětavou práci v sociálních a zdravotních službách v náročné pandemické době.
„Řádové sestry a kaplanky také neúnavně pomáhají a obětavě pečují o ty,
kteří to potřebují. Uzdravují
nejen léky, ale také milé
slovo, úsměv či pohlazení.
Myslím si, že ti, o něž se
starají, v nich vidí anděly
s krásným srdcem. Pátera
Bohumíra Vitáska, prezidenta Arcidiecézní charity
Olomouc, jsem požádala,
ať jim tlumočí velké díky.
Za nás za všechny,“ uvedSnímek Daniel Schulz
la náměstkyně primátora
Markéta Záleská. Statutární město Olomouc tímto symbolickým gestem vyjádřilo poděkování sestřičkám, zdravotnickému personálu a pečovatelkám za pomoc, obětavost
a vytrvalost během náročného boje s koronavirovou pandemií. „Tisícům našich blízkých
totiž dokázaly v posledních měsících ulevit od bolesti či osamění, které boj s koronavirem provázejí,“ vysvětlil primátor Žbánek.
 Martin Kučera
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Zemřel jezuita P. František Lízna

Biblické příběhy elektronicky

Ve věku 79 let zemřel 4. března 2021 ve Fakultní nemocnici v Olomouci na covid-19 známý jezuitský kněz P. František Lízna, který se při své pastoraci zaměřoval zejména na Romy, vězně a bezdomovce.
Narodil se 11. července 1941 v silně věřící rodině podkarpatské Ukrajinky a zemědělce v Jevíčku. Už od útlého věku byl zarytým antikomunistou. V devatenácti letech byl
sedm měsíců vězněn v Jáchymově za hanobení sovětské vlajky, protože nemohl snést
nespravedlivé zatýkání těch, kdo nechtěli vstoupit do družstva. V letech 1960 až 1962
pracoval ve Zbrojovce a jako kulisák v brněnském Janáčkově divadle. Když po vojně
pracoval jako dělník v cukrovaru, zavřeli ho podruhé za pokus o nedovolený přechod
státních hranic. Později působil jako ošetřovatel v ústavu pro mentálně postižené na
Velehradě, kde se setkal s jezuity.
Právě zde objevil svou touhu sloužit bližním a Bohu a 28. dubna 1968
vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova.
Rok strávil v jezuitské koleji v Londýně a v řádovém domě v Rakousku. V letech 1969 až 1974 studoval
na Cyrilometodějské bohoslovecké
fakultě v Litoměřicích. První sliby
skládal 15. srpna 1972 v Hostimi
u Moravských Budějovic. Na kněze byl vysvěcen 28. června 1974
v Litoměřicích biskupem – apoštolským administrátorem pražským ThDr. Františkem Tomáškem.
Nedostal však státní souhlas ke
kněžské službě. Pracoval tedy dál
jako sociální pracovník. V roce 1977 patřil mezi první signatáře Charty 77, za což se dostal do vězení potřetí. Celkem byl vězněn pětkrát, také za šíření samizdatů a tisk letáků
o politických vězních. Ve vězení dohromady strávil něco přes dva roky.
Po Listopadu 1989 se stal rektorem jezuitského kostela v Brně, kde působil do roku
1995. Staral se o nemocné, Romy, vězně a bezdomovce. Poslední sliby složil 31. července 1993. Dále působil jako vězeňský kaplan na Mírově a bydlel na faře ve Vyšehorkách,
kde byl administrátorem v letech 2001 až 2020. Byl známý také jako poutník. Na pěších
poutích, mimo jiné do Santiaga de Compostela, ušel několik tisíc kilometrů. Při jedné
z nich se uzdravil z rakoviny. Zkušenosti z těchto cest jsou obsahem několika jeho knih.
Je rovněž autorem překladů životopisů svatých z angličtiny.
Byl nositelem několika vyznamenání a ocenění – Řádu Tomáše G. Masaryka, za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidských práv (2001), Ceny Františka Kriegla, za
práci ve vězeňství (2003), Ceny Celestýna Opitze, za péči o nemocné a potřebné (2013)
a Ceny Paměti národa (2017). V roce 2020 mu bylo uděleno významné maďarské ocenění – Cena Jánose Esterházyho, která se uděluje za šíření duchovního odkazu tohoto
mučedníka komunizmu.
P. František Lízna byl oblíbeným exercitátorem (zvláště na Svatém Hostýně) a vyhledávaným učitelem modlitby, pečoval o bývalé vězně a bezdomovce. Byl známý svojí
laskavostí a velkorysostí.
Poslední rozloučení
se zesnulým knězem se
konalo 12. března 2021
při mši svaté v jezuitském
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Poté
bylo jeho tělo uloženo do
krypty kostela. Pohřební obřady vykonal pražský arcibiskup kardinál
Dominik Duka za účasti
dalších 40 kněží, mezi
nimiž byli dva pomocní
biskupové, Antonín Basler z Olomouce a místní
Snímek Dušan Kadlec / Člověk a Víra
Pavel Konzbul.
Kvůli nemoci covid-19 byla účast na pohřebních obřadech omezena na minimum.
Lidé zádušní mši svatou mohli sledovat v přímém přenosu z televize Noe.
 Josef Pala

Novou formou – prostřednictvím elektronických her – se mohou zájemci seznámit se slavnými biblickými příběhy.
Vytvořená skupina pěti her s názvem
„Největší příběhy všech dob“ si klade
za cíl ukázat Bibli jako zdroj moudrosti a poznání. Bez nadsázky můžeme
prohlásit, že životní příběhy vybraných
biblických osob ovlivnily dějiny lidstva.
Tyto biblické osobnosti přibližujeme
dnešnímu člověku v nové zajímavé formě.
Jednotlivé příběhy jsou předkládané v podobě interaktivních elektronických her,
které lze spustit pomocí webového prohlížeče nebo mobilní aplikace GEOFUN,
kde hry po stažení do mobilní aplikace
fungují offline.
A jaké příběhy jsou k dispozici?
„Může jeden člověk zachránit celý
národ?“ je název hry, kterou provází královna Persie Ester. Být královnou není
snadná věc zejména, když musí řešit úkol,
jak zachránit národ, ze kterého sama pochází. Ve druhé hře „Co zaseješ, to také
sklidíš“ společně s Jákobem lze prožít jeden z velkých příběhů izraelského národa
a pomoci při řešení životních situaci, které ho potkávaly na jeho životní pouti. Víra
je důvěra v to, v co člověk doufá, a jistota
v to, co nevidí. Víra prochází zkouškou,
když člověk podléhá třeba pochybnostem či strachu. Jak na to, aby víra byla
opět pevná? To prozradí průvodce Petr,
původně Šimon, ve v pořadí již třetí hře
„Petrův zdar“. Život přináší různé situace,
někdy také kotrmelce a zvraty. Je důležité,
aby z těchto situací člověk vyšel posilněn.
Ve hře „Jak jsem oslepl a uzřel“ lze zjistit,
co přinesl světu život Saula neboli Pavla
z Tarsu. Není na světě známější příběh,
než ten, který vypráví Marie, žena tesaře
Josefa, v další hře „Můj syn Ježíš“. Je o jejím synu – Ježíši, který je bezpochyby nejznámější osobou na světě.
Kniha Přísloví říká: „Vždyť moudrost
je lepší nežli drahokamy, nic z toho, po
čem toužíš, se jí nevyrovná.“ (Př 8,11) Věříme, že i vytvořené hry pomohou přinést
biblickou moudrost a poznaní (nejen)
mladým lidem dnešní doby.
Vznik her financovala Česká biskupská konference. Zástupci a spolupracovníci Katechetické sekce této organizace
se aktivně podíleli na vytváření scénářů.
Obsah her primárně vychází z Bible.
Všechny vytvořené hry jsou volně dostupné bez nutnosti registrace:
www.schoolfun.cz/nejvetsi‑pribehy
‑vsech‑dob
Pro více informací kontaktujte:
Vít Pechanec, e‑mail: vitek@geofun.cz;
tel. 603 799 819, P. ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D., ředitel katechetické sekce
ČBK, tel. 220 181 513, 602 136 161, e‑mail:
kuzniar@cirkev.cz
 (čbk)
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I při práci v archivu je možné sloužit a pomáhat lidem
a vlastně i církvi
Zadáme‑li do internetového vyhledávače slovo ARCHIV,
dozvíme se, že původně se tak označovala vládní nebo
úřední budova. Dnes je to instituce určená k uchovávání,
ochraňování, evidování a zpřístupňování archiválií – historicky cenných písemných pramenů, vzniklých v rámci
činnosti státních, městských, obecních orgánů či jiných
právnických a fyzických osob.
V České republice jsou stovky různých archivů, od těch
největších a nejznámějších, jakými jsou např. Národní archiv v Praze nebo zemské archivy v Brně a Opavě, dále
státní oblastní a okresní archivy, Archiv bezpečnostních
složek, městské archivy, podnikové archivy, ale i rodinné
archivy až po archivy církevní (diecézní, farní).
Dnes navštívíme Arcibiskupský archiv v Olomouci, kterým nás provede jeho vedoucí Mgr. Vít Němec, Ph.D.

Na začátku všeobecná otázka:
Z jakých důvodů se věci archivují?
Pokud to zjednoduším, tak základní
důvody jsou dva. Tím prvním je nutnost
dokumenty uchovávat pro úřední, administrativní, či praktické účely. Uvedu
konkrétní příklad: V Hulíně se plánovala
generální oprava střechy farního kostela
a tesařská firma se při přípravě projektu
zajímala o to, jak vypadal původní krov
kostela při jeho přestavbě v 18. století.
Nezbylo nic jiného než zapátrat v archivu
a tam se dobový plánek krovu skutečně
našel. Druhým účelem archivace je pak
uchování historické paměti pro budoucí
generace.
Jaká je historie olomouckého arci‑
biskupského archivu? Kam sahají
jeho počátky?
Historie je velmi stará. Počátky tohoto archivu sahají až do 14. století, kdy
splýval s archivem olomoucké kapituly.
Vznik samostatného biskupského archivu je datován někdy na přelom 16. a 17.
století. Archiv původně sídlil v Olomouci,
nicméně již od druhé poloviny 18. století
se postupně přestěhoval do arcibiskupského zámku v Kroměříži, kde sídlil až do
počátku padesátých let 20. století, kdy byl
státem zrušen, a všechny archiválie byly
převedeny do správy státních archivů.
Posledním arcibiskupským archivářem
v Kroměříži byl vynikající církevní historik PhDr. Rudolf Zuber.
A ta nejnovější?
Ta začíná až po roce 1989, kdy byl archiv obnoven jako integrální součást arci-

biskupství. Od té doby sídlí v budově arcibiskupské kurie na Biskupském náměstí
v Olomouci. Archiv sice nemá akreditaci
od státu, takže je archivem čistě soukromým, na druhou stranu je zřízen podle
požadavku kodexu církevního práva,
který stanoví, že při každém biskupství
má fungovat diecézní archiv. I když stát
přiznal církvi opět vlastnictví jejich historických fondů, padlo již v devadesátých
letech rozhodnutí, že budou tyto staré
písemnosti ponechány v trvalé úschově
ve státních archivech a na arcibiskupství
vznikne pouze menší archiv s dokumenty
z nejnovější doby, tedy po roce 1950. I tak
ale trvalo kompletní uspořádání a vybavení tohoto archivu bezmála dalších 20 let,
protože až do revoluce na arcibiskupství
žádný archiv v dnešním slova smyslu neexistoval – nebyl na něj ani personál a finance, ani místo (budovu arcibiskupské
kurie totiž zabavil stát). Hlavní podíl na
tom, že arcibiskupský archiv dnes existuje
a funguje, mají kolegové, kteří zde nastoupili přede mnou – Dr. Cekota, Dr. Kavička, Dr. Hlinka a P. Merta – a já jim za jejich
úsilí a práci moc děkuji.
Jakou uchováváte nejstarší archi‑
válii?
Jak jsem již uvedl, náš archiv uchovává v naprosté většině písemnosti až z nejnovější doby. Zajímavější jsou z tohoto
pohledu spíše archiválie, které má arcibiskupství trvale uloženy v olomoucké
pobočce Zemského archivu v Opavě. Zde
najdeme středověké pergamenové listiny
vydané významnými osobnostmi české
historie, např. Přemyslem Otakarem II.,

biskupem Brunem ze Schauenburku nebo
císařem Karlem IV., a samozřejmě také
listiny vydávané papeži, z nichž nejstarší
pochází od Inocence III. a je datována rokem 1210. Zcela unikátní jsou pak archivní sbírky olomoucké kapituly. Vedle známé listiny biskupa Jindřicha Zdíka z roku
1141, kde je ve výčtu majetku biskupství
uvedeno přes 200 obcí (a jde tedy o jejich
první písemné zmínky), bych zmínil mimořádnou sbírku kapitulních rukopisů,
zahrnující celou řadu vzácných iluminovaných středověkých kodexů, přičemž
nejstarší rukopisy vznikly již před rokem
1000.
Co a také kdo určuje o uložení ně‑
jakých věcí k vám do archivu?
Pokud jde o úřední spisy, tam postupujeme podle Spisového a skartačního
řádu Arcibiskupství olomouckého, což je
směrnice, která přesně určuje, co se má
archivovat a co skartovat. Jsou ale i materiály, které se do těchto „tabulek“ z nějakého důvodu nevejdou, např. nám někdo
věnuje zajímavé staré fotografie anebo
písemné vzpomínky některého zesnulého kněze. Tam už pak člověk musí rozhodovat tak říkajíc podle „archivářského
citu“.
Jak se tyto archiválie evidují? Máte
k tomu nějaký katalog?
Předávky archiválií děláme na základě
písemného protokolu, a to, co do archivu
nově ukládáme, zapisujeme do přírůstkové knihy. Inventarizace celého archivu
probíhala po roce 2000, kdy ještě nebyla
tak hojně rozšířená elektronická eviden-
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ce tak jako dnes. Proto máme archivní
pomůcky dosud v písemné podobě ve formě soupisu obsahu jednotlivých kartonů,
podle sekcí v jednotlivých depozitářích.
Ideální by samozřejmě bylo všechny tyto
pomůcky do budoucna převést do elektronické podoby, ale to není při tak velkém objemu dat vůbec jednoduchý úkol,
který by byl zvládnutelný během pár týdnů nebo měsíců. Pro dokreslení mohu
doplnit, že např. ani Moravský zemský archiv v Brně nemá doposud většinu svých
archivních pomůcek digitalizovanou.
Jaká je současná kapacita archivu?
Dnes máme kapacitu přibližně 950
běžných metrů archiválií. Běžným metrem se v archivnictví myslí místo v regálu, do kterého lze vedle sebe naskládat
dokumenty o délce jednoho metru. Tato
aktuální kapacita nás řadí spíše k malým
archivům. Pro srovnání – státní archivy
na okresní úrovni mívají běžně několik tisíc běžných metrů archiválií, tedy několik
kilometrů.
Co je v archivu uloženo?
Obecně u nás uchováváme spisové
materiály z jednotlivých oddělení arcibiskupské kurie – konzistoře, ze sekretariátu arcibiskupa a dalších úřadů, které
jsou součástí olomouckého arcibiskupství, včetně spisů dokumentujících správu
arcidiecéze. Dále zde máme kompletní
sbírku opisů matrik všech farností olomoucké arcidiecéze od roku 1950. Najdou
se tady ale i některé materiály staršího
data, především tištěné příručky. Mám
na mysli např. kompletní řadu katalogů
kněží od poloviny 19. století až po současnost a nekrology všech zemřelých
kněží od roku 1875, vedle nich pak také
úplnou vázanou řadu oběžníků Acta curiae olomucensis (dříve konzistorních výnosů, kurend) z let 1725–1777 a dále pak
od roku 1809 až do současnosti. Badatelé zde najdou i rozličnou dokumentaci
o činnosti farností a děkanátů i písemnosti k významným událostem, výročím
a oslavám v arcidiecézi. V neposlední řadě
uchováváme také pozůstalosti některých
významných osobností církevního života, včetně fotodokumentace. Najdou se
u nás např. části pozůstalostí arcibiskupa
Leopolda Prečana, Josefa Vašici, Kamila Jaroše, Františka Cinka, Otokara Balcara, Bohumila Zlámala nebo Antonína
Šuránka. Badatelsky zajímavými bude
do budoucna celá pozůstalost biskupa
Josefa Vrany nebo arcibiskupa Františka
Vaňáka.
S čím se mohou lidé na olomoucký
arcibiskupský archiv obrátit?
Jak už bylo zmíněno, náš archiv bude
zajímat především ty badatele i historiky,
kteří zpracovávají nějaké novější téma až

Vlastnoruční dopis sv. Jana Sarkandera z roku 1608 – nejvzácnější dokument ve sbírkách
archivu Arcibiskupství olomouckého
zhruba od poloviny 20. století. Naprostou
většinu všech starších písemností – vzniklých před rokem 1950 – máme uloženu ve
více než padesáti historických archivních
fondech v olomoucké pobočce Zemského
archivu v Opavě. Proto všechny žadatele
o studium těchto materiálů přesměrováváme tam. Tito badatelé s námi však také
přicházejí do kontaktu, a to tehdy, když
potřebují ve starých fondech nějaké archiválie fotit. V tom případě potřebují
písemný souhlas z našeho arcibiskupství, který se vyřizuje přes náš archiv. Pro
více informací je mohu odkázat na naši
webou stránku www.ado.cz/archiv Když

se ale ještě vrátím k vaší otázce, tak kromě profesionálních historiků a zájemců
o novodobé dějiny nás čas od času kontaktují např. lidé, kteří potřebují z různých
důvodů po letech zjistit a dohledat datum
místo svého křtu (ověřujeme v opisech
matrik) nebo ti, kteří měli v rodině nějakého kněze a rádi by se o něm dozvěděli
alespoň základní životopisné údaje.
Máte v archivu uloženy nějaké spe‑
ciality, které jiné archivy nemají?
V archivu se sice zaměřujeme až na
nejnovější dobu, ale jeden historický
unikát tady máme. Jde o originál dopisu
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sv. Jana Sarkandera z roku 1608, v němž
Sarkander píše kancléři olomouckého
biskupa ze svého tehdejšího působiště v Opavě. Dopis se našel v roce 2008
při úklidu půdy fary v Charvátech, kde
Sarkander působil v letech 1610 až
1611. Otec arcibiskup tehdy rozhodl,
že dopis bude uložen k nám. Rukopisů Jana Sarkandera se sice dochovalo
více, ne každý archiv se jimi ale může
pochlubit.
Jak je nutné k dokumentům při‑
stupovat, aby nebyly poškozeny?
Určitě jim škodí výkyvy teplot,
plísně, bakterie…
To je pravda, na druhou stranu je třeba doplnit, že ochrana před všemi těmito
„škůdci archiválií“ není dnes vůbec levnou záležitostí. I u nás v archivu se snažíme zajistit v rámci našich technických
možností uložené dokumentaci co nejlepší ochranu. Naší výhodou tak trochu je,
že se zde nemusíme strachovat o vzácné
středověké rukopisy z 13. nebo 14. století,
které vyžadují uložení ve speciálních trezorech v klimatizovaných depozitářích se
špičkovým zabezpečením a protipožární
ochranou. Z toho důvodu považuji za velmi moudré rozhodnutí otce arcibiskupa
svěřit tyto naše staré sbírky do péče státních archivů, které tímto drahým vybavením disponují.
Jaký je největší nepřítel archiválií?
Možná nebudu přehánět, když řeknu,
že tím nepřítelem je dnes každý člověk,
který k archiváliím nemá žádný vztah. Kolik lidí např. při vyklízení půdy na chalupě
po babičce vyhází všechno do přistaveného kontejneru, a to včetně korespondence a starých rodinných fotografií, aniž by
zjišťovali, co mají v rukou? Možná se to
někomu může zdát nepodstatné, ale tímto
přístupem lidé okrádají především sami
sebe, třeba o kus své rodinné historie, které je tak nenávratně ztracena.
Na závěr osobní otázka: Proč jste
se dal na tuto práci? Co vám osob‑
ně přináší? A snad je zbytečné se
i ptát, zda ji máte rád?
U mne se profese skloubila s mým
dlouholetým koníčkem, což bych každému přál. Historie mne bavila už od malička, v dospělosti jsem se začal věnovat
především regionální církevní historii,
která je člověku v podstatě nebližší. I když
to může někomu připadat zvláštní, i při
práci v archivu je možné sloužit a pomáhat lidem a vlastně i církvi. Největší radost
mám ve chvílích, kdy mně třeba zavolá nějaký nadšený člověk, jemuž jsem v archivu
našel a poslal informaci nebo dokument,
po kterém třeba i několik let bezvýsledně
pátral.
 Josef Pala

CENTRUM PRO KATECHEZI
Letní škola Božího slova
Všichni, kdo mají zájem prohloubit své poznání Bible jako Božího slova, které promlouvá 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 ŽIVOTĚ KAŽDÉHO Z NÁS.
Konkrétně se budeme zabývat biblickými příběhy o Abrahámovi, Jakubovi a Josefovi.
Program se skládá z přednášek, workshopů, diskusí ve skupinkách a modliteb s Božím slovem. Cílem této školy je přesvědčit se o tom, že Boží slovo je živé, a nabídnout
inspiraci, jak se jím nechat doprovázet na své cestě životem. Tématy nás provedou P. Josef Mikulášek a P. Jan Liška.
Letní škola Božího slova se uskuteční od 28. do 31. července v budově Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
Podrobnější informace: www.katechetiolomouc.cz

Cestou dvou bratří
U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky – Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila
a Metoděje byl opět vyhlášen, v rámci Dnů lidí dobré
vůle, 16. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti od 3
do 11 let (MŠ + 1. – 5. třída ZŠ + ZUŠ). Letošní téma se
bude týkat sv. Ludmily, která v tomto roce také slaví své
jubileum. Zadání pro letošní ročník zní:
1. kategorie (1. – 3. třída) + kategorie MŠ
a) Namaluj Ludmilu se svým vnukem Václavem.
b) Namaluj sebe se svojí babičkou.
2. kategorie (4. – 5. třída) a kategorie ZUŠ
a) Namaluj Ludmilu, jak pomáhá svým poddaným
(může to být i komiks).
b) Namaluj, jaké dobro si pro někoho udělal.
Obrázky je třeba malovat na formát A3 a do
17. 5. 2021 je zaslat na adresu:
Výtvarná soutěž – Velehrad 2021, Arcibiskupství
olomoucké, Centrum pro katechezi, Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc
Podrobnější informace jsou zveřejněny na webové
adrese velehrad.eu
 Martina Orlovská

Připomínka kulatého výročí dnes již téměř zapomenutého
olomouckého biskupa
Před 250 lety – 17. dubna 1771 zemřel hrabě Jan Karel Leopold von Scherffenberg,
olomoucký pomocný biskup v letech 1749 až 1771. Narodil se 6. 2. 1698 v Langenwangu
v Salzbursku. Studoval u jezuitů na vídeňské akademii a pak v Římě na koleji Germanicum. Mezitím byl v roce 1717 spolu se staršími bratry a ovdovělou matkou povýšen
císařem Karlem VI. ze stavu svobodných pánů do českého hraběcího stavu. Na římské
univerzitě Sapienza byl promován doktorem filozofie a teologie v roce 1723. Jako osmnáctiletý byl jmenován nesídelním kanovníkem olomouckým a o 14 let později kanovníkem sídelním.
Titulárním biskupem tanagraským a zároveň pomocným biskupem olomouckým se
stal v roce 1749. Biskupské svěcení přijal z rukou sídelního biskupa olomouckého kardinála Julia Ferdinanda Troyera. Pozoruhodné je, že svěcení přijal ve farním kostele ve
Vyškově (18. 5. 1749). Na sklonku života byl ještě zvolen proboštem olomoucké kapituly
(1768).		 Josef Pala

KDY – KDE – CO
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Hledání pravého pokladu
(letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty)

Dubnový Nezbeda a Cvrček

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 neobyčejném pokladu a bude nás provázet svatá Ludmila. Kapacita omezena.
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 domech, 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. Během pobytů je příležitost ke společným modlitbám, rozjímání,
adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. svátosti pomazání nemocných, 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 rodičovství pro manžele, snoubence a další zájemce je zaměřen na
podporu zdravých partnerských vztahů. Vedou manželé Kolčavovi.
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

CENTRUM PRO ŠKOLY
Webinář Kostel – význačná budova
naší obce, města
Uskuteční se v úterý 20. dubna od 17 do 19 hod. Představíme
si na něm základní program „Kostel“ a program „Den kostelů“,
který nabízí aktivity pro děti na Noc kostelů, zvláště vhodné
pro dnešní dobu ovlivněnou pandemií. Jedná se proto o aktivity, které mohou děti plnit samostatně, bez vedení dospělých a
které jim pomohou pochopit význam a funkci kostela v dnešní
době.
Po přihlášení: na e-mailu: polcrova.helena@ado.cz obdržíte další pokyny a po skončení webináře si můžete na stejném
e-mailu zažádat o zaslání předvedených materiálů

9

V dubnovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou na čtyřech stranách povídání Velikonoční události, rozhovor Hory dokážou
spojit s Pavlem Žižlavským o jeho putování spolu s dalšími třemi
kamarády a povídku Lenivý ledňáček. Nechybí ani rubriky pro
šikovné ruce, pro bystré hlavy a oblíbený humor.
Dubnový Cvrček učí malé čtenáře radovat se z Ježíšova vítězství nad smrtí.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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ROK ARCIBISKUPA A. C. STOJANA
Antonín Cyril Stojan a Svatý Hostýn
V roce 1987 předávali v Římě zástupci olomoucké arcidiecéze několik
desítek kartonů, do kterých byla vložena veškerá dokumentace pojednávající o příkladném kněžském a veřejném působení olomouckého
arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Šlo o výmluvné doklady s četnými
svědeckými výpověďmi, ze kterých vanula vřelá touha diecézanů, aby
Stojan – služebník Boží, byl uctíván jako blahoslavený, a dán budoucím
generacím za vzor kněžské, biskupské a především blíženské služby.
Stojan patřil k velkým horlitelům usilujícím o rozvoj dvou poutních míst
moravských – cyrilometodějského Velehradu a mariánského Svatého
Hostýna. Byl přesvědčen, že ona místa jsou zdrojem obrody duchovního života, proto sám všemi silami podporoval každou dobrou myšlenku
a počin přispívající k rozkvětu těchto míst.
O málokteré osobnosti našich církevních dějin bylo napsáno tolik hodnotících
pojednání jako o Stojanovi. První jeho
životopis byl vydán již v roce 1911, ještě
za jeho života (A. Jašek – J. Staněk). Publicisté mu věnovali pozornost i v době
nedávné, např. Katolické noviny tiskly po
celý rok 1986 Stojanův životopis, beletristicky zpracovaný Marií Holkovou (později
i vyšel knižně), a o dva roky později vydala
Česká katolická charita dílo Apoštol křesťanské lásky a jednoty církve. Do českých
zemí se v oné době dokonce dostala dvě
biografická díla Josefa Olšra a Bohumila
Zlámala, vydaná Křesťanskou akademií
v Římě. O vydání stručného Stojanova
životopisu, jehož autorem byl Zdeněk
Pospíšil, se zasloužila v roce 1993 orelská
župa v Zábřehu na Moravě, nesoucí Stojanovo jméno. Nedostižným a nejrozsáhlejším dílem však zůstává práce Františka
Cinka, vydaná tiskem v roce 1933 k desá-

tému výročí Stojanova úmrtí, ale také dosud nevydaný rukopis služebníka Božího
Antonína Šuránka Světlo z Beňova z roku
1981, čítající 3450 stran!
Antonín Cyril Stojan měl nesmírné zásluhy o duchovní i hmotný rozvoj Svatého
Hostýna, nejvýznamnějšího moravského
poutního místa. Nelze také zapomínat na
mnoho dalších Stojanových aktivit, týkajících se Velehradu, Apoštolátu sv. Cyrila
a Metoděje, farností, ve kterých působil,
včetně poslaneckých a senátorských povinností, vykonávaných převážně ve prospěch potřebných občanů.
Svatý Hostýn byl každoročně cílem
poutí Stojanova rodiště Beňova, od kterého jej dělily dvě desítky kilometrů. Stojan se účastnil těchto poutí již od dětství.
Srovnával přitom tehdejší chudobu v roce
1845 obnoveného interiéru svatohostýnského chrámu s krásou novostavby beňovského kostela sv. Františka Seraf ínské-

Telefon na Svatém Hostýně (1912), u aparátu kroměřížský probošt Antonín Cyril Stojan

ho, dostavěného v roce 1855. Na poutním
místě ho rmoutila nepřítomnost stálé duchovní správy i devastace okolí chrámu.
V jeho nitru však již zde klíčila touha po
kněžském povolání a trvalá úcta k Matce
Boží.
Hned druhý den po své primici, kterou slavil v Beňově 9. července 1876,
Stojan spěchal na Svatý Hostýn, aby jako
kněz poprvé vzýval Pannu Marii.
Příbor, který se stal Stojanovým kněžským působištěm v letech 1876 až 1887,
byl místem, kde uskutečnil mnohé své
veřejně prospěšné záměry. Nevídaným
úspěchem skončila v roce 1880 jím pořádaná loterie ve prospěch obnovy velehradské svatyně. Z prodeje 160 tisíc losů
bylo získáno 44 000 zlatých a tím byly zajištěny finanční náklady oprav uskutečněných k jubilejnímu roku 1885.
V roce 1881 podnítil Stojan založení
Družstva svatohostýnského podpisovou
akcí, jejímž cílem bylo zřízení a finanční
zabezpečení duchovní správy na Svatém
Hostýně včetně stavby ubytovacího zařízení pro kněze. Z té doby je známé vynášení 18 tisíc cihel z Bystřice pod Hostýnem na kopec, což zajistilo několik tisíc
příchozích poutníků.
Nečekaný byl také ohlas na Stojanovy
prosebné listy rozesílané z příborské fary
do všech koutů českých a moravských
krajů. Nejenže byla postavena na posvátné hoře ubytovna pro kněze, ale v roce
1887 byli získáni pro trvalou duchovní
správu první dva řeholníci – jezuité: P. Jan
Evangelista Cibulka a P. František Zimmerhackel a bratr laik Jan Houf.
Stojan byl přítomen při ustavení Matice svatohostýnské v roce 1895, která
navázala na práci dřívějšího Družstva
svatohostýnského. Aby mohl být splněn
první záměr Matice svatohostýnské –
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vybudování noclehárny pro poutníky –
ujal se Stojan jako jednatel funkce prosebníka. Prosebnými dopisy získal půjčky ve
výši 8000 zlatých. Zároveň rozvíjel nábor
členů Matice svatohostýnské. Z půjček,
darů a členských příspěvků získala Matice svatohostýnská do svého majetku ještě
v roce svého založení všechny pozemky
v okolí kostela, které do té doby vlastnil
baron Loudon.
Stojan byl věrný své prosbě, kterou
často opakoval během svých modliteb:
Milost Tvá, ó Pane, provázej mne na cestách mých. Ruka má bude při práci, ale
srdce mé u Tebe, ó Bože – proto se mu
práce dařila.
Ve všech farnostech, kde Stojan působil, pořádal každoročně poutě na Svatý
Hostýn a na Velehrad – z Příbora, Svébohova a z Dražovic. Neustával ve své
podpoře Svatému Hostýnu ani po roce
1896 – po své promoci na doktora teologie, ani po roce 1897, kdy se stal říšským
poslancem za katolickou národní stranu.
Do politiky vstoupil jen proto, „aby konal
dobro a pomáhal bližním“, jak bylo všeobecně konstatováno. Často musel cestovat na sněmovní zasedání, proto získal na
výpomoc osobního kaplana pro duchovní
správu svěřené farnosti. Dále však pracoval jako jednatel několika spolků, tedy
i Matice svatohostýnské, a svědomitě vedl
evidenci členů, členské příspěvky, vyřizoval došlou korespondenci a připravoval
výroční schůze. Matice svatohostýnská
měla v té době již 11 000 členů!
Na Svatý Hostýn a na Velehrad přiváděl také významné osobnosti, nejen
olomouckého arcibiskupa a brněnského
biskupa, ale také zahraniční hosty. V roce
1904, kdy se připomínalo 50. výročí prohlášení dogmatu o Neposkvrněném početí Panny Marie pozval Stojan k návštěvě
obou poutních míst apoštolského nuncia
Granita Pignatelliho di Belmonte. Ve Stojanově doprovodu přijel na Svatý Hostýn
na dva dny – 7. a 8. září. Vítalo jej 50 tisíc poutníků, z velké části krojovaných.
Nuncius pro ně sloužil mši svatou pod širým nebem, jsa hluboce dojat zbožností
moravského lidu. Při loučení se Svatým
Hostýnem ukázal na Stojana se slovy:
Vere tribunus plebis – Opravdový představitel lidu!
Časté byly Stojanovy soukromé svatohostýnské poutě. Při nich získával posilu
pro své záměry nebo zdravotní obtíže.
Přečasto sem putoval z blízké Kroměříže,
kde se stal v roce 1908 proboštem při kolegiátním chrámu sv. Mořice. Za zmínku
stojí jeho takřka noční pěší pouť z Kroměříže, kterou vykonal v roce 1910 z vděčnosti Matce Boží za své uzdravení z těžkého zápalu plic. Nachladil se totiž během
povodní ve slováckých Kunovicích, kde
spadl do vody, když lidem zachraňoval jejich majetky.
 Bohuslav Smejkal
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Matice velehradská vydala ročenku
Již počtrnácté od svého založení v roce 2007 vydala Matice velehradská svoji
ročenku, ve které podává zprávu o své činnosti v roce 2020. Vychází vždy na
konci ledna, aby ji mohli dostat členové Matice velehradské na valné hromadě,
která se koná každoročně při Zimní pouti k úmrtí sv. Cyrila (14. února). Letos
se valná hromada kvůli náročné koronavirové nákaze odkládá na tzv. malou
pouť, která se bude konat v neděli 11. července.
Dnes již tradiční Ročenka Matice velehradské není jen ohlédnutím za uplynulým rokem, ale přináší řadu hodnotných
článků dotýkajících se témat ekumenismu,
poutnictví, historie Velehradu, pastorace,
teologie, spirituality aj. Navazuje tak z části
na časopisy Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje
vydávaný v letech 1910 až 1941 a 1946 až
1948 a Velehradské zprávy (1920 až 1941,
1946 až 1948).
Více než sto stránek pestrého čtení –
s úvodním slovem předsedy Matice velehradské Mons. Jana Peňáze je rozděleno do
šesti tematických okruhů:
1. Zpráva o činnosti Matice velehradské
její kontrolní komise v roce 2020
2. Aktuální dění na Velehradě v roce 2020
3. Historie, osobnosti (Petr Hudec: 600 let
od husitského vpádu na Velehrad; František Ingr: Moje vzpomínka na rok 1985
na Velehradě; Zdeněk Hazdra: Ohlédnutí za osudy Antonína hraběte Bořka
‑Dohalského /1889–1942/, šlechtice, kněze a vlastence; Petr Hudec a Pavel Foltýn:
Josef Korejz‑Blatinský - poutník nejen velehradský; Petr Slinták: P. Josef Stojaspal)
4. Duchovní život (Tři zajímavé příspěvky jezuitského kněze P. Pavla Ambrose: Vidět
v Kristu všechno nově – Ignaciánský rok před námi; Nad životem svaté Marie
Egyptské: Diskuse o strachu a svobodě v Ruské pravoslavné církvi v době pandemie COVID-19; „Musím jít dál“ neboli malé zamyšlení teologa nad poutnictvím,
a příspěvek Kamínek Davidův od P. Michala Altrichtra, SJ)
5. Jednota křesťanů (Robert Svatoň: Biskup ve službě jednoty křesťanů)
6. Přehled pěších poutí na Velehrad 2021; základní informace o Matici velehradské;
Přihláška k členství v Matici velehradské
Ročenku Matice velehradské 2020 vydala Matice velehradská, z. s., ve spolupráci
s nakladatelstvím Refugium Velehrad – Roma, s. r. o. Olomouc pod vedením editora
Mgr. Petra Hudce.
Ročenku je možné (stejně jako všechny od roku 2007) stáhnout v elektronické
podobě na internetových stránkách: www.maticevelehradska.cz
 Josef Pala

Výročí vzniku Apoštolského exarchátu
Řeckokatolické církve v ČR
V letošním roce si připomínáme 25. výročí
zřízení našeho Apoštolského exarchátu bulou
Quo aptius consuleretur papeže sv. Jana Pavla II. (15. 3. 1996). Obsáhlé textové i obrazové
ohlédnutí za čtvrtstoletím života exarchátu
přináší nově vydaná Ročenka 2021.
Je zde mimo jiné k nahlédnutí fotokronika
2019/2020 a rozsáhlé ohlédnutí za 25 lety existence Apoštolského exarchátu v ČR. Nechybí ani
články k prohloubení poznatků o řeckokatolické
církvi. Vše je doplněno přehledem bohoslužeb
a kalendářem dle gregoriánského i juliánského
stylu.
 Josef Pala
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Dobré skutky jako kapky rosy svlažují zemi.
Postní almužna 2021
Popeleční středou nastala postní doba, která je již řadu let spjata s Postní almužnou. V neděli 21. února obdrželi věřící v kostelích papírovou
schránku „postničku“. Do schránky vkládají finanční prostředky, které
ušetřili během čtyřicetidenního postního období. Odříci si něco, co nutně nepotřebuji k životu a ušetřené prostředky věnovat na pomoc potřebným. To je smyslem Postní almužny, která je viditelným vyjádřením pečující lásky církve, milosrdenství projeveného skutkem.
„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,“ sdílí zkušenost na doprovodném letáčku k Postní almužně prezident
Arcidiecézní charity Olomouc Bohumír
Vitásek. Dobré skutky jsou jako kapky
rosy, můžeme jimi rozzářit něčí život
nebo svět kolem nás. Postní almužna nám
pomáhá vnímat potřeby druhých. Každý
z nás se může rozhlédnout, zda nezná ve
svém okolí někoho, komu by tato pomoc
přinesla tolik potřebnou naději a pocit
blízkosti. Do „postničky“ pak lze vložit
i lístek se jménem rodiny nebo jednotlivce, který potřebuje pomoc.
Loňský výtěžek Postní almužny výrazně ovlivnila pandemie. Do sbírky se
zapojili věřící z 23 farností v Olomouci

a okolí, výtěžek na pomoc potřebným činil 68 948 Kč, což bylo o více jak polovinu
méně než v předchozím roce. Přesto se
Charitě podařilo z výtěžku poskytnout
potravinovou pomoc v 92 případech
a finanční pomoc s úhradou nájemného
a energií v 65 případech. „V roce 2020 byl
výtěžek nižší, přesně o 103 782 Kč, protože i do Postní almužny zasáhla pandemie
koronaviru. Mše svaté se nekonaly a kostely byly otevřené jen v omezených časech.
I přesto si věřící našli cestu a kasičky po
domluvě s kněžími postupně odevzdávali
na farách,“ vzpomíná Veronika Velčovská,
koordinátorka Postní almužny v Charitě
Olomouc.

Pošli dobrý skutek dál
Děti se mohou zapojit do výtvarné
aktivity „Pošli dobrý skutek dál“, aby i ony
vnímaly sílu naděje a důležitost pocitu

blízkosti. Mohou namalovat nebo napsat,
jak si představují dobrý skutek a obrázek
odevzdat ve farnostech spolu s „postničkou“. „Chceme dát dětem příležitost sdílet
to hezké, co prožívají v postní době ať už
v kruhu rodinném, nebo v blízkém okolí,“
přiblížila Veronika Velčovská.
Dobrý skutek mohou ztvárnit formou
psaného příběhu nebo jej namalovat libovolnou technikou, nejlépe ve formátu A5
či A4. Výtvarná dílka a příběhy mohou
děti odevzdat na konci postní doby ve farnostech společně s postničkami, zaslat na
email dobrovolnictvi@olomouc.charita.cz
či poštou na adresu Charita Olomouc,
Wurmova 5, 779 00, Olomouc. Charita
vytvoří ze zaslaných děl výtvarnou galerii.

Příležitost projevit víru skutky
I v letošním roce prožíváme čtyřicetidenní období v obtížných podmínkách
koronavirové pandemie. Její důsledky jsou
patrné v mnohých rodinách, přitom nejvíce dopadají na ty nejzranitelnější – rodiny
s dětmi, osamocené seniory, dlouhodobě
nemocné. Největší přikázání je přikázáním lásky: „Miluj Hospodina, Boha svého,
z celého svého srdce, celou svou duší, celou
svou silou a celou svou myslí a miluj svého
bližního jako sám sebe.“
Postní almužna je příležitostí ote‑
vřít dlaň…
 Eva Štefková
Charita Olomouc

Církev nemůže žehnat svazkům osob stejného pohlaví
Podle dokumentu Kongregace pro nauku víry, který byl
15. března 2021 zveřejněn, není možné svazkům párů osob stejného pohlaví udělit požehnání.
Církev nemá pravomoc žehnat svazkům osob stejného pohlaví. Podle Kongregace pro nauku víry (CDF), která vydala
odpověď na předložené dubium, tato požehnání nejsou „považována za legitimní“. Kněží by neměli žehnat homosexuálním
párům, které žádají o určitý druh církevního potvrzení svého
svazku. CDF také uvádí, že papež František byl o této věci informován a dal svůj souhlas se zveřejněním odpovědi i doprovodného vysvětlení. Tisková kancelář Svatého stolce rovněž zveřejnila Komentář k Responsum ad dubium.
Prohlášení CDF je založeno na konkrétních příkladech
a některých skutečných postupech. Dokument zasazuje svou
odpověď do kontextu „upřímné touhy přijímat a doprovázet
homosexuální osoby, jimž jsou navrhovány cesty růstu ve víře“.
I v apoštolské exhortaci Amoris laetitia se hovoří o „pomoci
(těm, kteří projevují homosexuální orientaci), aby porozuměli
a plně uskutečňovali Boží vůli ve svém životě.“ Z toho důvodu
je třeba přehodnotit pastorační plány a návrhy včetně takových,
které se týkají žehnání svazkům homosexuálních párů.
Podle CDF je však nutné rozlišovat mezi „osobami“ a „svazky“. Zamítavá odpověď ohledně žehnání stejnopohlavním

párům ve skutečnosti neznamená odsouzení zúčastněných
osob, naopak, ty je třeba přijímat „s úctou, soucitem a citlivostí“
a vyhýbat se „všem projevům nespravedlivé diskriminace“.
Důvody zamítavé reakce CDF jsou následující: První se týká
pravdy a hodnoty požehnání, které je „svátostinou“. Jedná se
o liturgický úkon církve, jehož předpokladem je, aby to, co je
předmětem požehnání, bylo „objektivně a pozitivně nastaveno přijímat a projevovat milost podle Božích plánů zapsaných
ve Stvoření“. Vztahy, i když jsou stabilní, ale „zahrnují sexuální aktivitu mimo manželství, tedy mimo nerozlučné spojení
mezi mužem a ženou a nejsou otevřené k přenosu života, nekorespondují s „Božím plánem“, a to ani pokud jsou v těchto
vztazích přítomny „pozitivní prvky“. To se netýká pouze párů
osob stejného pohlaví, ale také svazků, které zahrnují sexuální
aktivitu mimo manželství. Dalším důvodem zamítavé reakce
je riziko, že požehnání svazků osob stejného pohlaví může být
omylem spojeno s požehnáním svátosti manželství.
Na závěr CDF konstatuje, že odpověď na dubium nevylučuje „požehnání udělená jednotlivcům s homosexuálními sklony,
kteří projevují vůli žít ve věrnosti s Božími plány a prohlašují
za nepřípustnou jakoukoliv formu požehnání, která by uznávala
takovéto svazky.“
 www.cirkev.cz
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Domácí zdravotní péče může výrazně
ulehčit nemocnicím
Nemocnice se v době pandemie ocitají na hraně kapacit. Nemohou fungovat v běžném režimu, mnohá oddělení jsou přeměněna na covidové
jednotky. Hospitalizovaní často zůstávají i pacienti, kteří se již úspěšně zotavují z prodělané nákazy Covid-19, ale jejich rodina se obává, že
jim doma nedokáže potřebnou zdravotní péči zabezpečit. Přitom získat
odbornou pomoc zdravotníků v domácím prostředí není těžké ani složité. Na základě doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře po
propuštění z nemocnice lze nemocnému zajistit domácí zdravotní péči,
která je plně hrazena ze zdravotního
pojištění.
Snímky Charita Olomouc

Všude dobře, doma nejlíp, platí
i v těchto případech. V době pandemie
jsme vyzýváni k ohleduplnému a zodpovědnému chování vůči sobě navzájem,
zvláště pak k seniorům a nemocným,
což však zároveň neznamená, že mají zůstat osamoceni doma či v nemocnicích.
„Máme letitou zkušenost, že v domácím
prostředí pacient velmi rychle pookřeje
a zotavení probíhá mnohem úspěšněji,“
říká Kateřina Petrželová, vrchní sestra domácí zdravotní a hospicové péče Charity
Olomouc.

Aplikace injekcí, odběry, převazy ran,
péče o žilní vstupy jsou běžnými úkony
zdravotních sester jak v nemocnici, tak
v domácí péči. „U postcovidových pacientů je někdy nutné zajistit kyslíkovou
terapii až do doby, než dojde k plnému
obnovení fungování plic po proběhlé
infekci,“ přibližuje Kateřina Petrželová.
Oxygenátory, které jsou v rámci hospicové péče nezbytné, využívala Charita již před pandemií, v loňském roce
s ohledem na potřeby postcovidových
pacientů přikoupila ještě další přístroje.

„V dnešní době jsou naše služby plně vybavené kyslíkovými koncentrátory a jsme
schopni zajistit péči i o Covid-19 pozitivní pacienty,“ říká vedoucí zdravotních
služeb Charity Olomouc Leona Martinková.
Minulý týden se na charitní zdravotní
služby obrátila dcera, jejíž mamince v seniorském věku byla po prodělání koronavirové infekce v nemocnici nabídnuta
následná péče v léčebném ústavu. „Jakmile se dcera dozvěděla, že by maminka
měla být přeložena, kontaktovala naši
domácí zdravotní péči, že se mamince
stýská a že by si ji za naší pomoci ráda
vzala domů. Je třeba si uvědomit, že návštěvy u pacientů v nemocnicích kvůli
pandemii neprobíhají a zejména senioři
se zde cítí velmi izolovaní. Rádi bychom
povzbudili rodinné příslušníky, aby se
neobávali vzít zpět domů z hospitalizace
své nemocné a využili pomoc sítě charitních zdravotních služeb,“ dodává Leona
Martinková.
Zájemci o domácí zdravotní či
hospicovou péči se mohou obrátit
na vrchní sestru Mgr. Kateřinu Pe‑
trželovou, tel. 736 764 925, e
‑ mail:
katerina.petrzelova@olomouc.charita.cz
 Eva Štefková
Charita Olomouc
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Pastorační plán vychází z apoštol‑
ského listu Jana Pavla II. Nuovo milenio
ineunte.
Posvátný sněm vyjádřil vřelou touhu
hlásáním evangelia všemu stvoření osvítit
všechny lidi jasem Kristova světla, které
září na tváři církve. (Lumen Gentium 1)
Proto sv. Jan Pavel II. předložil bez váhání
perspektivu, kterou by se měla ubírat pastorační činnost: svatost. Jeho pohled bereme za vlastní, protože jsme přesvědčeni, že křest je opravdovou vstupní branou
do Boží svatosti skrze začlenění do Krista
a přebývání v jeho Duchu. Proto se nechceme spokojit s polovičatým životem,
minimalistickou etikou a povrchní zbožností. Povolání ke svatosti chápeme jako
určené pro všechny. Cesty svatosti jsou
různé a osobní, ale vždy jde o posvěcování
všedního života. Tímto směrem chceme
jít spolu s celým křesťanským společenstvím a s křesťanskými rodinami.
Pedagogika svatosti nás vede k umění modlitby, rozvíjení dialogu s Kristem,
který nás učiní svými přáteli. Zůstaňte ve
mně a já zůstanu ve vás. (Jan 15,4) Růst
této vzájemnosti považujeme za znamení
dobré pastorace a cíl jednotlivých programů.
Vrcholem, k němuž směřuje veškerá
činnost církve, a zároveň zdrojem, z něhož vyvěrá veškerá její síla, je liturgie. (Sacrosanctum Concilium 10) Proto klademe
velký důraz zvláště na nedělní mši svatou
a na to, abychom celou neděli vnímali jako
zvláštní den víry. Účast na mši svaté každou neděli i za ztížených podmínek vidíme jako důležité svědectví vlastní identity.
I když současná společnost ztrácí smysl pro hřích, považujeme za naléhavé zvát
věřící k novému objevení Krista, v němž
nám Bůh zjevuje své soucitné srdce a skrze něhož nás smiřuje se sebou zvláště ve
svátosti smíření.
Čím více současná kultura vede k sebestřednosti, tím více chceme věřícím
pomáhat soustředit se na Krista, na němž
všechno záleží, vést k častému naslouchání Božímu slovu a k jeho uvádění do
života.
Kdo prožil oslovující setkání s Kristem, nemůže si to nechat pro sebe, ale
musí o tom hlásat druhým. K tomu chceme vést všechny, kterým se věnujeme, aby
se apoštolské nadšení stalo každodenním
stylem života jednotlivců i celých společenství, aby se křesťanská zvěst vtělovala
do kultury našeho národa. Zvláště chceme zapojit mládež, které jsou nadšení
i obětavost blízké, a rodiny, které jsou
dnes mimořádně ohrožené.

Náš pastorační plán se zakládá na novém přikázání: Jak jsem já miloval vás,
tak se navzájem milujte i vy. (Jan 13, 34)
Plodem a projevem lásky je společenství, v němž můžeme zakoušet Boží přítomnost. Kde jsou dva nebo tři v mém
jménu, tam jsem já uprostřed nich. (Mt
18, 20) Společenství s Ježíšem uprostřed
posvěcuje ty, kdo ho vytvářejí, a ostatním
dává příležitost poznat církev a setkat se
s Bohem. Spiritualita společenství je základem naší formace a proniká konkrétní
iniciativy a programy. Vede ke vzájemné
otevřenosti a úsilí o jednotu v tom, co je
podstatné, a k hledání souladu ve sporných otázkách.
Všechny pokřtěné a biřmované chceme vést k tomu, aby poznávali a přijímali svou zodpovědnost za život církve,
k dobročinnosti a dobrovolnické službě.
Pastorace povolání musí vést k zamýšlení
nad základními hodnotami a ke schopnosti reagovat na Boží volání ke kněžství
či zasvěcenému životu plným darováním
sebe sama ve prospěch Božího království,
či k rozvinutí povolání vlastního laikům,
kteří mají hledat Boží království tím, že
se zabývají časnými věcmi a upravují je
podle Boha (Lumen gentium 31) a plnit
v církvi i ve světě svůj podíl…, když se snaží
evangelizovat a posvěcovat lidi. (Apostolicam actuositatem 2)
Za důležitý nástroj křesťanské formace budoucích generací považujeme církevní školy, které musí být nejen místy
dobrého vzdělání, ale taky dobré formace
křesťanského života. Ostatní mládeži nabízíme službu center mládeže a děkanátních kaplanů pro mládež.
Katecheze školní i mimoškolní musí
nejen vzdělávat, ale i uvádět do důvěrného přátelství s Kristem, vytváření církevního společenství a života ze svátostí ve
shora uvedeném duchu.
Různá sdružení a církví uznaná hnutí
ve formách tradičních i nových oceňujeme a vidíme jako nositele životaschopnosti církve. Počítáme s jejich spoluprací
a zapojením do budování místní církve.
Pastoraci rodinného života považujeme v době radikální krize rodiny za
klíčovou a chceme především výchovou
pomáhat křesťanským rodinám, aby vydávaly svědectví, že je možné žít manželství
podle Božích záměrů, a z přijaté svátosti
manželství uměly čerpat celý život, aby
dovedly žít pro děti a samy se zapojily do
obrany práv dětí i těch, které se ještě nenarodily. Zvláštní pozornost chceme věnovat přípravě snoubenců a doprovázení
mladých manželských párů.

Nadále chceme rozvíjet charitativní
i pastorační službu nemocným, starým
a sociálně potřebným jako projev víry,
která dovede v potřebných vidět samotného Ježíše a ukazovat mu praktickou
lásku. Nemyslíme je na potřebné mezi
námi, ale i ve vzdálených zemích, kde
pomáháme. Lidská nouze se nově objevuje v řadě oblastí jako důsledky zoufalé
prázdnoty, závislostí, sociální nespravedlnosti, domácího násilí či osamělosti nebo
ztráty morálky. K žádné oblasti nesmíme
být lhostejní, i když nejsme schopni problémy vyřešit. Vidíme v nich výzvy k nové
„fantazii lásky“ a přiblížení se těm, kdo
trpí.
Svůj duchovní život žijeme v hmotném světě, a proto myslíme i na pastoraci
světa práce, podnikání, vzdělávání a politiky, stejně jako světa kultury, zábavy
a sdělovacích prostředků. Odmítáme názory, které považují náboženství za čistě
soukromou věc, která se neprojevuje navenek, protože takové pojetí křesťanství
nelze sloučit s křesťanskou láskou, logikou vtělení, ani eschatologickým směřováním křesťanství.
Hlásíme se k ochraně přírody ohrožované konzumistickým způsobem života
a totálním sobectvím. Správné chování
k přírodě i k lidem jako k Božímu dílu vychází z našeho zdravého vztahu k Bohu.
Ten musí být silný, abychom se dovedli
omezovat. Musí být pravdivý, aby naše
víra nebyla jen teorií či pocitem. Opravdové přátelství s Bohem a zdravá zbožnost ponesou praktické plody v uzdravení
lidstva i planety. (Srov. Laudato si)
V řadě farností či rodin žijeme vedle
křesťanů jiných církví a církevních společenství. Ježíšovu prosbu aby všichni jedno
byli, bereme jako úkol, který nás zavazuje
i povzbuzuje, jako zdravou výtku naší lenosti a zavřeným srdcím. I když dosažení
jednoty může být v daleké budoucnosti,
chceme vydávat světu svědectví především vzájemnou láskou a spoluprací.
Plánované činnosti a programy se připravují tak, aby byly v souladu s diecézním
pastoračním plánem. Pastorační centra,
církevní školy, spolky, Charity i farnosti
si vypracují své pastorační plány tak, aby
konkretizovaly tento plán na jejich obor či
situaci. Každoroční plánování akcí připravují s ohledem na tento i vlastní pastorační plán a také každý rok uzavírají vyhodnocením jeho naplňování.
 Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
První neděle postní 2021
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT INFORMUJE
Inspirace z rodinného centra

Pod pokličkou postní doby

Zdálo by se, že v době koronavirové, v době různých opatření a omezení, mají
centra pro rodinu jakožto místa setkávání s lidmi „utrum“. Ale není tomu tak.
I v této době, a možná ještě více než jindy, rodiny i jednotlivci potřebují povzbuzení, potřebují se cítit součástí většího společenství. Přijdou jistě vhod také různé
inspirace a nápady.
Takže i v našem hranickém centru pro rodinu Jitřenka, přestože je
uzavřen Klub maminek a většina
pravidelných programů, nezahálíme.
Běží online programy, a to jak různé
webináře, tak setkávání společenství.
Nabízíme telefonickou podporu. Na
web pravidelně vkládáme inspirace na
každý měsíc, co mohou rodiny s dětmi dělat. A nejvíce se nám osvědčily
venkovní hry pro rodiny. Vyrojilo se
jich jako hub po dešti, přesto je o ně
velký zájem. U nás tak rodiny mohly
na podzim prožít „Putování za svatým
Martinem“, a čtyřetapovou „Adventní
hru“. Na letošní rok jsme připravili celoroční hru „Poznej svůj děkanát“, kdy
rodiny každý měsíc putují ke kostelu
či kapličce v celém děkanátu. Hledají
zde obrázek světce, kterému je objekt
zasvěcen, a plní různé úkoly.
Posledním vydařeným projektem
byla hra pro rodiny na jarní prázdniny „Hledání pokladů“. Myslím, že byla
inspirativní pro všechny generace. Je
velmi jednoduchá na přípravu. Hlavní
myšlenkou je to, že největší poklady nosíme ukryté v sobě. Z programu Výchova ke ctnostem (Program Výchova ke ctnostem je zajímavý projekt, který snadno najdete na internetu
/vychovakectnostem.cz/. Asi dva roky už pracujeme v klubu Benjamínek s kartami ctností, které jsem si objednala. Doporučuji.) jsem využila obrázky ctností, např. pracovitost,
trpělivost aj. Obrázky jsem nastříhala a dala do skleniček od kávy. Ty
pak byly umístěny
v Arboretu střední školy lesnické
a skrýše prozrazovaly pouze poblíž
umístěné fáborky.
Na určeném místě
si rodiny přečetly návod, jak postupovat: vzaly si
lístek se stručnou
charakteristikou
jednotlivých ctností a inspiracemi, jak
je rozvíjet. A pak už se vydaly hledat tyto poklady. Každá rodina přišla v čase, kdy jí to
vyhovovalo. Během celého týdne bylo dost času a tak se v Arboretu neshromažďovalo
naráz moc lidí. Obrázky se ctnostmi pak mohou sloužit i doma. Např. si rodina může dát
na každý týden jeden obrázek na ledničku a může se snažit rozvíjet právě tuto ctnost.

Už počtvrté jsme společně s některými
rodinami šumperského děkanátu nakoukli pod pokličku jednotlivých postních nedělí. A to doslova. Podle volně
daného scénáře, tak, aniž bychom se
vzájemně viděli, nakukujeme do liturgie jednotlivých nedělí, necháme se inspirovat příběhy z Bible, křesťanskými
autory či písněmi, obdivujeme lidové
tradice a vše se snažíme propojit.
V souladu s tím vším natáčíme krátká
videa, kde se modlíme, hrajeme biblické
příběhy, zpíváme, vytváříme vlastní postní záběry, vaříme, tvoříme, dokonce, když
je k tomu příležitost, i tančíme. A poté
tyto jednotlivé střípky spojíme v celek
a do světa vypustíme krátké video o délce
kolem 20 minut.
Naším cílem je snaha vytěžit z jednotlivých postních nedělí to nejdůležitější
a nejzajímavější, a takto se propojit vzájemně mezi sebou a samozřejmě i s těmi,
kdo se na naše videa dívají.
Inspirací pro tento náš projekt se nám
stala předvánoční výzva Creda „Čteme
radostnou zvěst“, ve které byly rodiny vyzvány k zapojení se do čtení úryvků evangelií inspirovaných vánočním příběhem.
Nakonec jsme se do této výzvy nezapojili,
ale vytvořili jsme sobě i ostatním pro radost krátké video s názvem „Darujeme radostnou zvěst“, kde každá rodina po svém
ztvárnila určitou část tohoto vánočního
příběhu.
Protože zpětná vazba na video byla
velmi pozitivní, pustili jsme se v postní
době do dalšího projektu, tentokrát s názvem „Pod pokličkou postní doby s přídavkem Masopust“. Na našem kontě je
již šest videí (jedno vánoční, jedno masopustní a čtyři postní), která si můžete
stáhnout buď na facebookových stránkách Centra pro rodinu Šumperk či ve
fotogalerii na webových stránkách Centra
pro rodinu Šumperk. A nejméně dvě další
videa týkající se páté a šesté neděle postní
na vás ještě čekají.
Co říci závěrem? Všem rodinkám, které – stejně jako my – mají rády nové výzvy a touží se spojovat s ostatními (i když
trošku jinak, než bylo doposud zvykem),
doporučujeme, aby se společně pustily do
něčeho podobného. Protože každopádně,
i kdyby ostatním divákům vaše videa nepadla do oka, učiníte radost sobě a určitě
i těm, s kterými do toho půjdete.

 Marie Kaňovská

 Lenka Špatná
Centrum pro rodinu Šumperk
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Vzhledem k nejisté pandemické situaci neuveřejňujeme program biskupů na duben 2021.
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