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Noc kostelů je za dveřmi
Srdečně vás zveme a věříme, že také letos proběhne tato kulturní akce, byť opět jinak.
V nabídce je na území Olomouckého, Zlínského a částečně Pardubického a Jihomoravského
kraje více než 70 kostelů a kaplí, modliteben
a sborových domů.
Přejeme si, aby se podvečer pátku 28. května 2021 zapsal do historie jako den, kdy se návštěvníkům otevřely dveře kostelů a čekal je
zážitkový program.
(strana 3)
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PASTÝŘSKÝ LIST NAŠICH BISKUPŮ

Pastýřský list k slavnosti Zvěstování Páně
Drazí bratři a sestry,
ve čtvrtek 25. března jsme slavili slavnost Zvěstování Páně. Ta
obrací naši pozornost nejen k vtělení Ježíše Krista, ale i k počátku
našeho života. Tehdy Bůh každého z nás s láskou utkal v lůně
naší matky a obdařil nesmrtelnou duší. Možnost spolupracovat
s Bohem na stvoření nové nesmrtelné bytosti je vznešená výsada,
kterou nemají ani andělé. Dar víry nám pomáhá tuto skutečnost
správně docenit a žasnout nad ní.
Současná společnost se k početí dítěte nestaví vždy s otevřeným náručím. Z čeho vyplývají obavy z početí a narození dítěte?
Slýcháme obavy z přelidnění Země, jakoby Bůh jen nezúčastněně
hleděl na lidi a nechtěl nám po vzkříšení svěřit celý proměněný vesmír. Víme, že jakékoli soužití s druhým člověkem přináší
nejen veliké radosti a štěstí, ale nezřídka i bolesti, námahy a kříže. Pokud tuto skutečnost lidé odmítají a zaměřují se pouze na
získání osobního štěstí, dochází k narušování celé společnosti.
Vždyť už dnes se rodí mnoho děti mimo manželství a ne málo
matek zůstává osamoceno. Způsobuje to nejen sociální problémy, ale celé generaci dětí není nikdo schopen nahradit milující
rodinné prostředí s maminkou a tatínkem.
Ve všech těžkých chvílích nám může být povzbuzením a posílením život Svaté rodiny. Maria početí Božího Syna Ježíše Krista neplánovala, bylo jí oznámeno. Hrozilo jí nejen společenské
odsouzení, ale dokonce i ukamenování. Nevěděla, kde bude
rodit, ani jak zabezpečí své dítě. Svatý Josef jí byl však ve všech
situacích oporou. Pro každého muže tak může být vzorem, aby
statečně (Srov. Papež František, Apoštolský list Patris corde
/8. prosince 2020/) přijal odpovědnost za ženu i dítě a s tvořivou
láskou se postavil všem výzvám. Maria i Josef vždy důvěřovali
Bohu a ze své strany udělali vše, co v tu chvíli udělat mohli.
Někteří z vás se na nás obrací s dotazy, zda nedošlo ke změně učení církve ohledně mravní nepřípustnosti antikoncepce či
umělého potratu zdravotně postižených dětí. Nepovažujme tyto
jevy za výdobytek moderní společnosti. Už starověké civilizace

znaly způsoby zabraňující početí či donošení dítěte. Postoj církve
se po dva tisíce let nezměnil a ani změnit nemůže, protože ani
lidská přirozenost ani mravní principy se nemění. Moderní technické prostředky nemění zlo na dobro, jen mohou způsobit, že
dobro je plodnější a zlo ničivější.
Papež František nedávno připomněl: „Učení církve je v tomto
bodě jasné. Lidský život je posvátný a nezcizitelný a zjišťování
zdravotního stavu nenarozeného dítěte v děloze matky za účelem
selekce je třeba rezolutně odmítat, poněvadž je výrazem nelidského způsobu myšlení schvalujícího umělé přerušení těhotenství u plodů s nejistou prognózou, který rodinám odnímá možnost přijmout, obejmout a milovat jejich nejslabší děti.“ (Papež
František, Promluva k účastníkům mezinárodního sympozia
o prenatální a poporodní péči (25. května 2019). Převzato z:
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29460)
Co tedy můžeme pro nenarozené děti a jejich rodiče, případně pro lékaře, kteří jednají proti životu, dělat? I když nám srdce
při myšlence na osud tisíců nenarozených dětí krvácí, nemůžeme
druhým dobro vnucovat proti jejich vůli. Nedělal to ani Kristus.
Bůh respektuje svobodnou vůli každého člověka, která mu byla
darována při jeho početí a zůstává mu na věky. Podporu však
může vyjádřit každý z nás, přičemž její formu může zvolit podle
situace a možností. Doporučit můžeme zejména vroucí modlitbu, trpělivé naslouchání, tišící i povzbuzující slovo, dobrý příklad
a samozřejmě nezištnou praktickou pomoc.
Za to, abychom dovedli důvěřovat Božímu plánu a nebáli se
přijímat i to, co je v lidských očích nedokonalé a těžké, prosme
zvláště o slavnosti Zvěstování Páně.
Za to se spolu s vámi modlí a každému z vás žehnají vaši biskupové a bratři
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký
Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký

Zbožnost je užitečná ke všemu
Arcibiskup Jan Graubner v nové knize vzpomíná na boj s koronavirem
V knížce Zbožnost je užitečná ke všemu, která nedávno vyšla v Karmelitánském nakladatelství, podává
olomoucký arcibiskup Jan Graubner svědectví o tom, co prožíval na těle i na duchu během svého zápasu
s nemocí covid-19 v prosinci loňského roku. Kdy nejvíce pocítil svá omezení? A jak se ho v nejhlubší krizi
dotýkal Bůh?
To ho přivádí k úvahám o základech duchovního života. Život s Bohem není strnulý – je to spíše pohyb
od jednoho úkolu k dalšímu, zcela jinému. V tomto pohybu pak vnímáme lépe, jak spolu úzce souvisejí
duchovní život a naše zdraví, modlitba a naše stresy, hledání Boží vůle a naše zralost nebo čisté svědomí
a naše motivace jednat dobře.
Nejsme na světě sami, žijeme ve vztazích. Máme odpovědnost za své manželství, svou rodinu, své město, svou firmu i svou zemi. Zbožnost je opravdu užitečná ke všemu. Díky ní zvládáme těžké osobní krize,
ona je oporou a pevným základem našeho života i tmelem našich vztahů.
Brožovaná publikace o 112 stranách je výrazem vděčnosti arcibiskupa Jana Graubnera za podporu, jíž se mu od lidí dostávalo
v době, kdy byl upoután na nemocniční lůžko. I proto najdeme v jejím závěru několik modliteb.
Knihu lze po vydání zakoupit například v e‑shopu Karmelitánského knihkupectví.
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LIST Z KALENDÁŘE
KVĚTEN 2021
1. květen – Mezinárodní den rodiny
3. 5. 1871 zemřel P. Gregor Wolný, český benediktinský
kněz, historik a spisovatel (150 let)
8. květen – Mezinárodní den Červeného kříže – výročí
narození Henriho Dunanta, zakladatele ČK v roce
1828
22. 5. 1923 se narodil v Bratislavě P. JUDr. Jan Mařík, nejstarší kněz olomoucké arcidiecéze žijící na odpočinku v charitním domově ve Staré Boleslavi (98.
narozeniny)
30. 5. 1996 zřídil papež Jan Pavel II. novou ostravsko
‑opavskou diecézi se sídlem v Ostravě. Prvním
biskupem nové diecéze se stal dosavadní pražský
pomocný biskup Mons. František Lobkowicz. Do
P. Gregor Wolný
nové diecéze přešlo 11 děkanátů olomoucké arcidiecéze: Jeseník, Krnov, Bruntál, Opava, Bílovec, Nový Jičín, Frýdek, Místek,
Karviná, Hlučín, Ostrava (25 let)
31. 5. 1721 papež Inocenc XIII. prohlásil v Římě za blahoslaveného Jana Nepomuc
kého (300 let)
 (jpa)
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Noc kostelů je za dveřmi
Srdečně vás zveme a věříme, že také letos proběhne tato kulturní akce, byť opět
jinak.
V nabídce je na území Olomouckého, Zlínského a částečně Pardubického a Jihomoravského kraje více než 70 kostelů a kaplí, modliteben a sborových domů.
Přejeme si, aby se podvečer pátku 28. května 2021 zapsal do historie jako den, kdy se návštěvníkům otevřely
dveře kostelů a čekal je zážitkový program. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hnojicích uvítá první návštěvníky
již v 16 hod., kostel sv. Filipa a Jakuba na Nových Sadech
v Olomouci o hodinu později. Kolem 18. hodiny se pak
rozezní zvony většiny kostelů, aby ohlásily slavnostní
zahájení akce. Luhačovický kostel Svaté rodiny plánuje
tento okamžik na 19 hod., zájemci jej mohou sledovat
také v online přenosu. Odkazy, kompletní programovou
nabídku přihlášených kostelů, sborů a modliteben najdou zájemci na webu Noci kostelů. Letos je namísto poutnického pasu připraven několikastránkový průvodce, který kostelní tématiku promítne v rozhovory se zajímavými
osobnostmi, vedle článků o ekologii, výtvarném umění, tipů na výlety pro pěší a cyklisty.
Soutěžní anketu a hry tu pak najdou nejmenší čtenáři a zájemci.
 David Mikša
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ZPRAVODAJSTVÍ

AKTUALITY
Ve Svatém týdnu
zazněl koncert
z arcibiskupského paláce
Ve středu 31. března měli zájemci
možnost se zaposlouchat do koncertu,
jehož obsah tvořily hlavní části Matoušových pašijí od J. S. Bacha. Online
koncert natočila Moravská filharmonie
Olomouc ve spolupráci s arcibiskupstvím.
„Pašije nás uvádějí do velikonoční atmosféry. Ta je plná bolesti, ale směřuje
k radosti, prochází křížem a hrobem Velkého pátku, ale jde až k velikonočnímu
ránu vzkříšení. Někdy hledáme radost
a chceme, aby u toho nebyla žádná bolest, a jindy se topíme v bolesti a nevidíme radost,“ zmínil na úvod arcibiskup Jan
Graubner. Poselství zakončil slovy: „Přeji
vám všem, aby vám poslech Bachových

Snímek Martin Kučera

pašijí pomohl hlouběji se spojit s tím,
o kterém pašije vyprávějí, a měli jste odvahu spolu s ním přijmout kříže a bolesti, abychom s ním mohli také vstoupit do
velikonočního rána naděje a radosti. Tuto
velikonoční radost přeji každému z vás.“
 Martin Kučera

Statistika olomoucké
arcidiecéze za rok 2020
(V závorce jsou údaje za rok 2019)
Křty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 3347 (4331)
Biřmování . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 557 (803)
První svaté přijímání . . . . . . . . . 2011 (2358)
Počet sňatků .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 (1269)
Pomazání nemocných ... . 18 263 (22 994)
Počet pohřbů .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 5394 (4743)
Počet kněží v činné
duchovní správě . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 (308)
 (ps)

Neděle modliteb za pronásledované křesťany
Šestá neděle velikonoční (letos 9. května) je v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany.
Křesťané považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze všech lidských
práv, protože přímo souvisí s věčným osudem člověka, se smyslem života v čase
a věčnosti. Náboženská svoboda znamená, že každý člověk může svobodně vyko
návat, hlásat a také měnit svou víru, aniž by mu v tom bránila společnost a stát.
200 milionů, 240 milionů, 260 milionů, 340 milionů – tak z roku na rok roste počet
pronásledovaných křesťanů ve světě. Každý osmý křesťan trpí nějakou formou útlaku
nebo diskriminace.
Počet křesťanů zavražděných z náboženských důvodů se
loni zvýšil o 60 %,
když pro víru přišlo
o život 4761 křesťanů – třináct každý
den; 4277 křesťanů
bylo vězněno bez
procesu a téměř vždy
na základě smyšlených obvinění.
V klasifikaci států se situace jednoznačně zhoršila. Zem ě m i extrémní ho pronásledování
jsou: Severní Korea,
Afghánistán, Somálsko, Libye, Pákistán,
Eritrea, Jemen, Irán, Nigérie, Indie, Irák a Sýrie. Nejčastější příčinou diskriminace je
radikální islám, etnické konflikty v Africe, represe ze strany komunistického režimu
v Číně, hinduistický extremismus v Indii a organizovaný zločin ve Střední Americe. Jednou ze zemí s extrémním pronásledováním je Nigérie, kde bylo za posledních 12 let
zabito téměř 35 000 křesťanů a statisíce byly násilně vysídleny. Protikřesťanské útoky
džihádistů zaznamenáváme v dalších zemích Afriky, jako např. v Mosambiku. Zprávy
o únosech, nucených sňatcích a islamizaci nezletilých nemuslimských dívek v Pákistánu
a dalších islámských zemích jsou na denním pořádku.
Pod tlak se dostávají křesťané i na Západě. Bývalý mezinárodní prezident Křesťanské
mezinárodní solidarity (CSI) Herbert Meier pronesl již před 15 lety tato stále platná
slova: „Svoboda svědomí, vědeckého bádání a tolerance patří neodmyslitelně k dědictví
západních zemí. Je formulována v přirozeném právu a je s ním nerozlučně spojena. Díky
tomu stála Evropa po staletí v první linii. Dnes ale vidíme, že se toto dědictví Evropy
ztrácí a věřící křesťané jsou konfrontováni s dvěma hrozbami – stále agresivnějším sekularismem a relativismem, a na druhé straně s rostoucím vlivem islámských skupin.“
Nezájem veřejného mínění
Je příznačné pro sekularizovaného „ducha doby“, že utrpení a svědectví křesťanů,
jakkoliv velké a zřetelné, není v centru pozornosti veřejnosti. V době, která se považuje
za moderní, osvícenou a progresivní, máme povinnost být na straně lidí, kteří jsou za
svou víru, šikanováni, biti, mučeni a vražděni.
Solidarita s pronásledovanými má biblický základ v prvním listu apoštola Pavla Korintským: „Trpí‑li jedna část, trpí s ní části všechny.“ (1 Kor 12,26)
V praktické rovině jsou křesťané často jediní, kdo mohou pomoci. Buďme proto
s pronásledovanými křesťany v modlitbách alespoň o 6. neděli velikonoční!
		
 Monika Kahancová
výkonná ředitelka CSI ČR

ZPRAVODAJSTVÍ

Změna ve vedení Arcibiskupského zámku a zahrad
Po ročním fungování zapsaného ústavu Správa Arcibiskupského zámku a zahrad
v Kroměříži, který byl zřízen Arcibiskupstvím olomouckým po vypršení smlouvy
o služebnosti s Národním památkovým ústavem pro správu zámku a zahrady, dochází k dílčím organizačním změnám.
V lednu letošního roku jmenovala správní rada do funkce ředitele Ing. Jiřího Uhlíře. Od dubna pak bylo sloučeno oddělení návštěvnického provozu, údržby a ostrahy
do úseku Správa zámku, který vede Ing. Martin Krčma, jenž je současně zástupcem
ředitele. Druhým úsekem
je Podzámecká zahrada,
kterou řídí hlavní zahradnice – Ing. Lenka Krůpová.
Cílem přijatých opatření je
zejména zefektivnit a koordinovat řízení organizace,
vymezit kompetence a napomoci vzájemné zastupitelnosti vedoucích pracovníků.
„Po roce samostatného fungování ústavu jsme
dospěli k závěru, že nastal
čas učinit některé změny ve
Snímek Dana Klimešová
struktuře organizace, které budou účelnější a budou na sebe logicky navazovat,“ říká ředitel Jiří Uhlíř. „Jedním
z mých zásadních úkolů je vytvoření destinačního managementu cestovního ruchu celé
olomoucké arcidiecéze, jež bude mít centrum na kroměřížském zámku. Rovněž děkuji
Martinu Krčmovi, který odvedl obrovský díl práce na založení zapsaného ústavu a zahájení provozu v nových podmínkách,“ dodává Uhlíř.
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Památník návštěvy
papeže Jana Pavla II.
V Tupesích u Velehradu se připravuje
výstavba památníku, který má připomínat historickou návštěvu papeže
Jana Pavla II. na Velehradě.
Právě na tupeském fotbalovém hřišti
přistál 22. dubna 1990 vrtulník s papežem, odkud pak papamobilem vyjel na
Velehrad. Tato návštěva nasměrovala naši
nejnovější náboženskou budoucnost. Proto také vznikla iniciativa vybudování tohoto památníku, v místě těsně vedle stávající cyklostezky pojmenované rovněž po
tomto světci.
Před rokem – 18. května 2020 – ve
výroční den 100. narození papeže sv. Jana
Pavla II. – navštívil Tupesy olomoucký
arcibiskup Jan Graubner, který v místní
kapli Navštívení Panny Marie sloužil mši
svatou a potom za velké účasti obyvatel,
zastupitelů kraje a starostů okolních obcí
požehnal základní kámen budoucího památníku papeže Jana Pavla II. (na snímku), který vytváří akademický sochař
Otmar Oliva spolu se sochařem Petrem
Novákem.

Podzámecká zahrada nezavřela své brány ani v době pandemie
V nelehké pandemické době, která je spojena s řadou omezení a zákazů, je Podzámecká zahrada jedním z mála míst, kde mohou lidé trávit volný čas a načerpat energii.
Otevřena je, až na několik výjimek způsobených nepříznivým počasím, denně. Zvýšený
počet návštěvníků však klade mnohem větší nároky na úklid a údržbu.
„Snažíme se být k návštěvníkům maximálně vstřícní, pokud jde o otevření zahrady,
protože si jsme dobře vědomi faktu, že zejména obyvatelé měst mají v současné době
velmi málo možností, kam zamířit za odpočinkem. Současně apelujeme na všechny, kteří k nám chodí, aby byli ohleduplní k zahradě – památce UNESCO – i k sobě navzájem,
aby dodržovali návštěvní řád, nevjížděli do zahrady na kolech, nevstupovali se psy ani
jinými domácími zvířaty, respektovali otevírací dobu a vzhledem k probíhající stavbě
dbali zvýšené osobní bezpečnosti,“ vyzývá návštěvníky vedoucí zahrady Lenka Krůpová.
Zábavné hry pro děti
Distanční výuka a absence zájmových kroužků vyžaduje hodně trpělivosti, tvořivosti a improvizace od všech rodičů. Jsme rádi, že jsme mohli poskytnout v Podzámecké
zahradě prostor pro rodinné hry, při kterých se mohly děti na čerstvém vzduchu poučit
i pobavit.
V měsíci březnu připravilo Skautské středisko Polárka hlavně pro menší děti hru
„Pojďte zachránit Ledové království“. V době velikonočních svátků připravilo centrum
Klubíčko Kroměříž hru „Cesta s Klubíčkem za velikonočním vajíčkem“, které se aktivně
zúčastnilo více než 600 dětí a minimálně dalších 200 se jich přišlo alespoň podívat, kde
je jimi namalované vajíčko umístěno. Další akce, kterou centrum Klubíčko do Podzámecké zahrady chystá, je tematicky zaměřená Májová procházka, která se uskuteční ve
dnech 8. až 16. května.
Každým dnem dělá jaro v Podzámecké zahradě pokroky, naplňuje se jarní svěžestí
a brzo rozkvete do krásy. Děkujeme za ohleduplnost, vážíme si vaší podpory a dárcovství pro zajištění řádné údržby Podzámecké zahrady a těšíme se na společné setkání
jak v Podzámecké zahradě, tak i snad brzo při vaší návštěvě Arcibiskupského zámku
v Kroměříži.
Veškeré změny otevírací doby Podzámecké zahrady pravidelně aktualizujeme
na webových stránkách a Facebooku zámku. Arcibiskupský zámek je z důvodu vlád‑
ních nařízeních pro veřejnost prozatím uzavřen.
 Jiří Gračka

Snímek Františk Ingr / Člověk a Víra

Památník bude mít podobu obelisku
(kámen a kov) s papežovým znakem a poselstvím. Trojboký obelisk i jeho základ je
odkazem na Nejsvětější Trojici. První paprsky slunce budou dopadat na kovovou
špici.
Rozp o če t p amátníku j e z hr u b a
1 200 000 korun. Dílo financuje Zlínský
kraj, Mikroregion Buchlov, Synot (dohromady 800 000 Kč) a zbytek musí uhradit
z rozpočtu obec a také drobní dárci.
Předseda Matice velehradské Mons.
Jan Peňáz zve členy i jednotlivé dárce
k podpoře toho díla formou přispění
na veřejnou sbírku, kterou vyhlási‑
la Obec Tupesy: transparentní účet
č. 123-1554310267/0100  Josef Pala

6

OLDIN • 5 / 2021

ZPRAVODAJSTVÍ

Arcibiskupství vybralo
nového ekonoma

Zlínský kraj a další partneři Otevřených bran
se již těší na nadcházející sezonu

Novým ekonomem Arcibiskupství
olomouckého bude od 1. května 2021
Martin Pirkl, dosavadní jednatel městské společnosti v Ústí nad Orlicí.
Arcibiskup Jan Graubner ho jmenoval
po projednání se sborem konzultorů
a ekonomickou radou arcidiecéze.
Ing. Martin Pirkl
je absolventem České
zemědělské univerzity,
Provozně ekonomické
fakulty a Ekonomicko
‑správní fakulty Univerzity Pardubice.
Osm let působil jako
jednatel městské společnosti v Ústí nad Orlicí a spolu se 120
zaměstnanci se úspěšně staral o poskytování nezbytných a strategických služeb
pro město. Má dlouhodobou praxi v účetnictví, personalistice a řízení podniků.
Vedle toho je dlouholetým členem ekonomické rady své farnosti, zajímá se o liturgii a vykonává službu akolyty. Volný čas
aktivně tráví s rodinou.
„Na novou roli se velice těším. Je to
pro mě velká výzva – zejména široká role
kompetencí v ekonomické oblasti arcibiskupství, jeho dceřiných firem, Charit
a farností,“ říká ke svému jmenování.
Pro pozici ekonoma Arcibiskupství
olomouckého byl vybrán po pečlivé přípravě. Nejprve se na základě vypracování
profilu pracovní pozice uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele profesionálních
executive search služeb, na jehož základě
pak samotné výběrové řízení vedl renomovaný headhunter Jan Brázda ze společnosti
Constellation. Výběrové řízení proběhlo v několika kolech a jeho součástí byly
osobní i telefonické pohovory. Úspěšní
uchazeči podstoupili též kompetenční testy. Jmenování novým ekonomem bylo rovněž projednáno sborem konzultorů a ekonomickou radou arcidiecéze (kán. 494 § 1
CIC) s kladným výsledkem.
 (ado)

Odborný seminář pro průvodce sakrálními památkami zařazenými do projektu
Otevřené brány uspořádal 8. dubna 2021 distanční formou Zlínský kraj coby iniciátor a jeden z partnerů tohoto společného projektu kraje, měst, obcí a farností
s cílem v sezóně od května do září zdarma široké veřejnosti přiblížit uměleckou
i duchovní hodnotu církevních památek.
Do projektu Otevřené brány je aktuálně ve Zlínském kraji zařazeno 26 kostelů. Letos poběží 13. ročník této iniciativy, která se mezi lidmi těší stále větší oblibě. Projekt
se stal inspirací i pro jiné regiony. Po vzoru Zlínského kraje
totiž vznikl obdobný program
také v Moravskoslezském kraji,
v Broumovsku, v Brně a v několika dalších městech. I v roce
2020, který už byl poznamenán
pandemií covid-19 a některé
kulturní akce se rušily, poskytlo
od května do září 148 průvodců
bezplatný výklad téměř 87 tisícům návštěvníků.
„V tomto projektu vidíme
význam i pro výchovu dětí, které se díky nápaditosti jednotlivých průvodců mohou hravou
a nenásilnou formou seznamovat se základními pojmy a symboly křesťanské kultury, což by mělo patřit k všeobecnému vzdělání. Těší mne narůstající
zájem o Otevřené brány kostelů, v nichž je koncentrováno ohromné kulturní a duchovní
bohatství,“ řekla krajská radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu a školství.
„Partneři projektu jsou připraveni v květnu otevřít brány kostelů dokořán a už teď
se velmi těší na všechny zájemce o exkurzi, samozřejmě jestli to dovolí epidemiologická
situace a nařízení Vlády ČR,“ konstatovala Mária Fekar z Odboru kultury a památkové
péče krajského úřadu, který uspořádal odborný seminář pro stávající i nové průvodce.
Distanční formou se připojilo 70 účastníků. Ti získali cenné podněty a doporučení týkající se průvodcovské služby z hlediska kulturně historického, psychologického i bezpečnostního.
Úvodní přednášku si připravil farář z Valašských Klobouk P. Pavel Macura, který původně působil jako vedoucí krajského odboru kultury a stál u zrodu projektu Otevřené
brány.
„Lidé do kostelů přicházejí z různých důvodů – třeba ze zvědavosti, nebo obdivují
architekturu a umění, a průvodce by se měl zajímat o rozpoložení každého konkrétního
návštěvníka, měl by se zkusit vžít do jeho situace. Někdy se hodně soustřeďujeme na
informace, ale je nutné navodit také atmosféru přijetí. Nikdo by se v kostele neměl cítit
jako cizí člověk v cizím prostředí. Každý by měl pocítit, že chrám je dům, v němž to stále
žije. Tento pocit je nejlepší reklama,“ řekl Pavel Macura.
Na etiketu v posvátném prostoru se ve své prezentaci zaměřila docentka Jitka Jonová
z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. O architektuře církevních památek promluvila historička Slováckého muzea v Uherském Hradišti
Blanka Rašticová a nakonec byla věnována pozornost i aspektům prevence a bezpečnosti v pojetí poručíka Vladislava Malcharczika z Krajského ředitelství Policie ČR ve
Zlínském kraji.		
 Helena Mráčková

Nový duchovní správce
na Svatém Hostýně
K 1. 5. 2021 dochází ke změně ve vedení duchovní správy na Svatém Hostýně. Na místo dosavadního rektora
duchovní správy P. Josefa Stuchlého,
který zde působil dva roky, nastupuje
P. ThLic. Mgr. Ladislav Nosek, SJ (1975).
Nový svatohostýnský duchovní správce pochází z Jihlavy. Do jezuitského řádu
vstoupil v roce 1999. Kněžské svěcení přijal 18. dubna 2009 v Brně. Od května 2016
působil ve funkci studentského kaplana
při VKH Brno.
 (jpa)

Stojanův květen – životopisné čtení
o olomouckém arcibiskupovi A. C. Stojanovi
K prožití letošních májových pobožností nabízí olomoucké arcibiskupství brožuru nazvanou „Stojanův květen“. Jedná se o májová kázání věnovaná arcibiskupu
Antonínu Cyrilu Stojanovi a zpracovaná podle jeho životopisu od Mons. Františka Cinka. Redakčně upravené a aktualizované vydání textu z roku 1966 vychází
k 100. výročí Stojanova jmenování olomouckým arcibiskupem (1921–2021).
Brožuru je možné si stáhnout:
https://www.ado.cz/wp‑content/uploads/2021/03/stojanuv‑kveten-2021.pdf
 (ado)
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Pila Arcibiskupských lesů ve Vápenné
zahájila zkušební provoz
Patnáct nově vybudovaných objektů na celkové ploše téměř pěti hektarů. Tak vypadá nový pilařský závod, který ve Vápenné nedaleko Javorníku vybudovala za bezmála 300 milionů korun společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o.
(ALSOL). V březnu, po sedmi měsících náročné výstavby, zahájili lesníci zkušební
provoz. Areál pily nabídl uplatnění pětadvaceti zaměstnancům z regionu a zefektivní zpracování kalamitního dříví z Jeseníků a Rychlebských hor.
„Rozhodli jsme se vybudovat kompletní pilařský závod, aby dřevo z místních lesů
dostalo další přidanou hodnotu. Dlouhodobě se hovoří o tom, že lesníci v České republice těží stromy, vyrábí kulatinu, a ta se prodává do zahraničí ve formě suroviny. Z republiky tak odchází dřevo s malou přidanou hodnotou. Našim společným cílem je zkrátit
cestu dřeva z lesa k zákazníkovi a dát dřevu ještě přidanou hodnotu. Využít český kapitál
a les, pořezat české dřevo
a prodat výrobek ze dřeva českému zákazníkovi,“
vysvětluje jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, s. r. o., Petr
Skočdopole a dodává, že
čím kratší je cesta dřeva
z lesa k zákazníkovi, tím
je dřevo jako obnovitelná
surovina ekologičtější.
Kromě strategické
polohy uprostřed církevních lesů a nedaleko
železničních spojů disponuje areál pily nejnovějšími technologiemi, které zaručují přesné a maximálně efektivní
zpracování dříví. Při dvousměnném provozu by měla pila zvládnout pořezat ročně kolem 60 tisíc metrů krychlových dříví.
„Na začátku výrobní linky projede kulatina nejprve odkorňovačem, kde je zbavena
kůry a kořenových náběhů. Z tohoto procesu vzniká nadrcená kúra, která je využívána
např. v zahradnictví, z kořenových náběhů dále vzniká v odkorňovači tzv. stružina, která
následně slouží k vytápění pilnice, správní budovy a sušárny dříví. Odkorněnou kulatinu
následně převezeme k pásové pile a pak pokračuje do rozmítací pily. Nařezaný produkt
pracovníci roztřídí podle tloušťky, šířky a kvality do jednotlivých paketů. Na přání zákazníka necháváme ještě dříví vyschnout v sušárnách. Pokud ze dřeva dostaneme část
vody, tak je mnohem lehčí a lze jej naložit ve větším množství na kamion. Tím výrazně
optimalizujeme náklady na přepravu,“ vysvětluje Petr Skočdopole a dodává, že v pilnici
dále kromě řeziva vznikají také sypané materiály, jako jsou piliny a štěpka. „Veškerý, byť
zbytkový materiál, je plně využíván. Piliny slouží k výrobě pelet, štěpka se používá v papírenském průmyslu k výrobě celulózy.“
Příprava projektu na výstavbu pily započala již v polovině roku 2019, vlastní výstavba trvala sedm měsíců a vyvrcholila v březnu letošního roku. „Před Vánocemi jsme
zprovoznili kotelnu a sušárny, na začátku roku zahájila provoz linka na odkorňování
dříví a vlastní pilnice. Na konci února nám firma, která dodávala technologii do pilnice, definitivně předala s bezpečnostním certifikátem technologie, abychom mohli od
1. března nasadit naše operátory a začít zkušební provoz. Nyní už v pile probíhají standardní procesy, řežeme a prodáváme řezivo,“ uzavírá Petr Skočdopole.
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Ve 100 letech zemřel
jezuita a bývalý politický
vězeň P. František Pevný
Dne 26. března 2021 zemřel jezuita
P. František Pevný, kněz, který strávil
ve vězení celá 50. léta, od roku 1997
působil v řádové komunitě v Brně, byl
aktivní až do pozdního věku. Zemřel
měsíc po svých 100. narozeninách.
Jeho významné životní výročí jsme si
připomněli v letošním prvním dvojčísle
OLDINu.
„Nechtěl bych to prožívat znova, ale
Pán Bůh za to zaplať. Protože život může
být dobrý, i když je těžký. Nikdo si nemůže naplánovat, že bude mít život takový
a takový. Protože do života může vždycky
zasáhnout nějaká událost, ve které člověk
žije. Může se stát, že ta událost člověka
úplně zdeptá. Anebo ho to pozvedne. Zjistí, že se nedá dělat nic. Já jsem také té povahy, že nejsem žádný bouřlivák, a nikdy
jsem nebyl. Ale také jsem nebyl člověk,
který by byl zdeptaný,“ řekl ve vzpomínkách, které zachytil projekt Paměť národa.
Na konci svého dlouhého života pracoval v duchovní správě, navštěvoval nemocné a sloužil mše svaté v Masarykově
onkologickém ústavu v Brně. Zasloužil se
o vybudování duchovního centra a vznik
nové farnosti v Brně‑Lesné. Poslední roky
života strávil v Domově svaté Alžběty
v Žernůvce u Tišnova.

 Dagmar Málková
ALSOL

Zemřel Stanisław Maliński z kongregace kněží mariánů
Ve věku 89 let zemřel 21. března 2021 P. Stanisław Maliński, MIC, který dlouhá
léta sloužil věřícím v Brumově a okolí.
P. Stanisław Maliński pocházel z Polska, kde se narodil 4. června 1931. Věčné sliby
složil 15. srpna 1961 a kněžské svěcení přijal 20. května 1967 v polském městě Siedlce.
Poté 23 let působil na různých místech v Polsku.
Od roku 1990 byl kaplanem v Drietome a Trenčíně a také zpovědníkem sester voršilek v Kostolnej u Trenčína.Od roku 1992 působil jako kaplan v Brumově a Nedašově.
Pohřební obřady za zesnulého se konaly 29. března 2021ve farním kostele sv. Václava
v Brumově a poté bylo jeho tělo uloženo do hrobu na místním hřbitově.
 (ado)

Poslední rozloučení s P. Františkem
Pevným se konalo 31. března 2021 při
mši v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Brně. Poté bylo jeho tělo uloženo do
krypty kostela, kde spočinul také nedávno zemřelý jezuita a signatář Charty 77
P. František Lízna. Kvůli opatřením proti
šíření covidu-19 se posledního rozloučení
mohli účastnit jen pozvaní.  Josef Pala
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CENTRUM PRO KATECHEZI INFORMUJE
Cestou dvou bratří

Letní škola Božího slova

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.

Katechetické centrum v Olomouci pořádá v létě první ročník Letní školy Božího
slova. Jeho téma zní: BOŽÍ POŽEHNÁNÍ vs. LIDSKÁ SLABOST aneb JAK BIBLE VYPRÁVÍ O ŽIVOTĚ KAŽDÉHO Z NÁS.
Letní škola Božího slova je určena pro nejširší veřejnost, zvláště na ni
můžete pozvat starší biřmovance, katechumeny a neofity, mladé, kteří již
odrostli mládežnickým akcím, rodiče
dětí, jimž se v rámci výuky náboženství a katechezí věnujete. 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. Konkrétně si to ukážeme na
biblických příbězích o Abrahámovi,
Jakubovi a Josefovi. Program se skládá z přednášek, workshopů, diskusí
ve skupinkách a modliteb s Božím slovem.
Letní škola Božího slova se uskuteční od 28. do 31. července v budově
Arcibiskupského kněžského semináře
v Olomouci.
Podrobnější informace: www.katechetiolomouc.cz

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: velehrad.eu

 Martina Orlovská

KDY – KDE – CO
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Svatá Ludmila a její přínos pro náš národ

Hledání pravého pokladu
(letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty)

Webinář s tímto názvem se uskuteční v úterý 25. května od 17
do 19 hod. Bude představen nový program o svaté Ludmile, který jsme připravili k 1100. výročí jejího úmrtí.
Prosíme o šíření nabídky dalším zájemcům z řad pedagogů, katechetů a pastoračních asistentů.
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.

BUDE VÁS ZAJÍMAT

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: rodinnyzivot.cz
Kontaktní osoba: Markéta Matlochová, tel. 587 405 250, e‑mail:
matlochova.marketa@ado.cz

Pobyty pro seniory 2021
Přehled plánovaných akcí
Matice velehradské na rok 2021
Středa 30. června – Pouť ze Svatého Kopečku u Olomouce na
Velehrad
Neděle 11. července – Valná hromada Matice velehradské (přesunutá) a kulturní program v rámci Malé pouti
Neděle 15. srpna – Pouť Matice velehradské, 10.00 – mše svatá v bazilice, 14.00 – divadelní představení (Teátr Pavla
Šmída) a odpoledne pro děti
Sobota 21. srpna – Hudební festival Šroubek
Pondělí 23. až sobota 28. srpna – XXI. Hvězdicová pěší pouť
Neděle 26. až úterý 28. září – XII. Svatováclavská pěší pouť
z Velehradu na Svatý Hostýn
Sobota 6. listopadu – XIII. Cisterciácká pečeť – mezinárodní
soutěž a výstava mešních a košer vín
Vzhledem k protiepidemickým opatřením se s největší pravděpodobností neuskuteční sdružování více osob. Program akcí
bude v průběhu roku doplněn.
Aktuální akce: www.velehradinfo.cz
Kompletní kalendárium: www.velehradinfo.cz

Květnový Nezbeda a Cvrček
V květnovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou druhou část
rozhovoru Hory dokážou spojit s Pavlem Žižlavským o jeho putování spolu s dalšími třemi kamarády, povídky Lenivý ledňáček
a Zbytečná slova. Nechybí ani rubriky pro šikovné ruce, pro bystré hlavy a oblíbený humor.
Květnový Cvrček učí malé čtenáře, že hudba je dar Boží.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz

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.
Termíny a místa 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

Pamětní bankovka
s motivem Svatého Hostýna
V minulých dnech byla vydána pamětní bankovka s motivem
Svatého Hostýna (určená pro sběratele kuriozit). Jedná se o první bankovku na
světě, na které
se objevuje císař František
Josef I. (nejznámější moravské
poutní místo
navštívil v roce
1897) a jeho synovec a poslední český král
Karel I., kterého papež v roce
2004 prohlásil
za blahoslaveného.
Bankovku v nákladu 600 ks vydalo Česko‑rakouské mírové
hnutí Karla I. Vytištěna je na bankovkovém ceninovém papíře.
Tento papír obsahuje vodotisk a ochranná vlákna reagující na
infračervené světlo. Bankovka má dále hologram, který pod určitým úhlem světla vytváří barevný obrazec zeměkoule. Dalším
ochranným prvkem je pak číslování bankovek, které má každá
bankovka jiné. Bankovka je zasunuta v ochranné plastové fólii.
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ROK ARCIBISKUPA A. C. STOJANA
Svatohostýnská korunovace
a Antonín Cyril Stojan
Pro kroměřížského probošta Antonína Cyrila Stojana bylo mimořádně významnou událostí přijetí
u Svatého otce Pia X. v Římě 21. července 1912.
Spolu se svatohostýnským superiorem P. Antonínem Ostrčilíkem a skupinou Moravanů přijel požádat Petrova nástupce, aby posvětil zlaté, perlami
a drahokamy zdobené korunky, určené ke korunovaci plastiky svatohostýnské Panny Marie a jejího
Syna.
Známá je fotografie delegace se Svatým otcem, pořízená při audienci. Mnohokrát byl později popisován návrat členů delegace se vzácnými korunkami, ale
také přípravy a vlastní průběh korunovace
15. srpna 1912 – v den patrocinia hostýnské svatyně. V knize Papežská korunovace
Matky Boží Svatohostýnské, vydané v roce
1913 jsou hodnoceny veliké zásluhy Stojanovy o tuto velkolepou slavnost, končící až
25. srpna 1912. Za jedenáct dní přišlo na
Svatý Hostýn přes 200 tisíc poutníků. Nelze psát podrobněji o průběhu oněch dní,
zájemci najdou popis ve výše uvedeném
díle, ale také ve starších ročnících Hlasů
svatohostýnských, vydávaných od roku
1905. Pamětníci připomínali, že po konsekraci hostýnské svatyně, kterou vykonal
15. srpna 1891 brněnský biskup František
Saleský Bauer v přítomnosti churavého
olomouckého arcibiskupa Bedřicha Fúrstenberga, to byl další významný mezník
v dějinách poutního místa.
Sám Stojan připravil před slavností
roku 1912 několik drobných tisků. Vlastním nákladem vydal devadesátistránkovou Památku na zbudování schodiště na
Svatém Hostýně, pro účastníky slavností
dal vytisknout Poutní knížečku svatohostýnskou, navíc také pobízel a sledoval
vznik tisku jezuity Rudolfa Rozkošného
Svatý Hostýn. Popis chrámu a ostatních
jeho památek, vydaného v roce 1912,
a o rok později vydaného titulu Svatý
Hostýn ve svém původu a osudech od F.
B. Vídenského.
Proč Stojan zvýšenou měrou usilo
val o větší tiskovou publicitu nejzná
mějšího moravského poutního místa?
Patrně se ho bolestně dotkla poznámka v článku uveřejněném 11. října 1901
v olomouckém Našinci, kde se psalo: „Litovati jest jen, že si náš tisk tak málo všímá

záležitostí Svatého Hostýna. Kdyby něco
podobného měli někde v horách Alpských,
udělali by z toho div světa.“
Ani v roce 1913 nezapomínal Stojan
na Svatý Hostýn a na své povinnosti jednatele Matice svatohostýnské, i když byl
plně vytížen organizací celoročních slavností na Velehradě, kde se připomínalo
1050. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu.
Samostatnou kapitolu by si zasloužil výčet jeho pomocných, charitativních
činů, prokázaných trpícím v průběhu
čtyřleté první světové války. Kolika mužům, povolaným do zbraně, zprostředkoval Boží odpuštění v kroměřížské a svatohostýnské zpovědnici, a do rukou jim
předával svého Rádce vojínům. Nespočet
bylo jeho písemných a ústních intervencí
ve prospěch odvedenců – mužů početných rodin, ve prospěch raněných vojínů v lazaretech, válečných vdov. Kolik
prosebných a kajících poutí organizoval
právě na Svatém Hostýně, jen té prvé 12.
a 13. září 1914, se zúčastnilo 20 tisíc poutníků. Kroměřížské proboštství navštěvovalo tisíce prosebníků, a odcházelo podpořeno nejen posledním soustem, které
zbylo v kuchyni, především však duchovní
potěchou. Třeba připomenout slova kroměřížského okresního hejtmana: „Ani já
se svým celým aparátem úředním na hejtmanství nemám tak obsáhlou agendu jako
Stojan.“
Stojanova láska k Hostýnu a Velehradu byla jeho celoživotní „stálicí“, sílila
i v průběhu poválečného kulturního boje
proti církvi v mladém Československu.
Osvědčil ji 8. září 1919 na Svatém Hostýně
při posvěcení Vosmíkovy sochy Božského
Srdce Páně a o týden později při svěcení
pomníku padlým vojákům. K přítomným
volal: „A když nyní rozmanité bouře ještě

burácí světem i naší vlastí, zůstává Hostýn
naším útočištěm u Matky Boží, která zde
divy činí, naší ochranou a záchranou.“
Svatý Hostýn byl Stojanovým útočištěm poté, když 19. března 1921 přijal bulu
Svatého otce Benedikta XV. o svém jmenování olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským. Jako pěší poutník
vystoupil na posvátnou horu, aby v mariánské svatyni se vroucně modlil a sloužil
mši svatou na svůj úmysl „za šťastné arcibiskupování“.
Dne 24. dubna 1921 – tři týdny po
svém biskupském svěcení – zahajoval zde
již jako arcibiskup jarní poutní období. Na
jaře 1922 zakoupil za 30 tisíc korun cihly
potřebné k stavbě poutního domu svatohostýnského a byl mezi prvními, který vynesl jednu cihlu z Bystřice pod Hostýnem
na vrchol hory.
Vážné onemocnění, jehož první příznaky se projevily 22. října 1922 při udílení sv. biřmování ve Staré Bělé omezily arcibiskupovy aktivity jen na jeho
olomoucké sídlo. Na Svatém Hostýně však
dlel trvale ve svých myšlenkách. Obraz
svatohostýnské Matky Boží měl ve svém
pokoji a často k němu vzhlížel. Když byl
trvale upoután na lůžko, dal si jej postavit
k nohám postele a vroucně prosil Pannu
Marii o přímluvu za své uzdravení. Boží
záměr byl však jiný. Sám Stojan se měl
stát trvalým přímluvcem za své diecézany
u Božího trůnu. Na věčnost byl povolán
29. září 1923.
Na Antonína Cyrila Stojana – obnovitele Svatého Hostýna – je v bazilice trvale
pamatováno. K Bohu jsou vysílány prosby
všech poutníků, aby ten, který pomáhal
na všech stranách a byl „všem vším“, byl
brzy zapsán do seznamu blahoslavených,
a rozmnožil počet členů „českého nebe“.
 Bohuslav Smejkal
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT INFORMUJE
Svatý Josef se potkává se svatou Ludmilou
Tento název nepochází od Járy Cimrmana, jak by nás mohlo po prvním přečtení
napadnout. Jedná se o realitu, kterou mohli zažít ti, co znali paní Marii Mourkovou,
které familiárně říkali paní profesorko. Po revoluci tato činorodá dáma a aktivní farnice
z farnosti Hodolany v Olomouci přišla do Centra pro
rodinný život, aby pomohla s účetnictvím a hlídání
kolonek „má dáti – dal“ v projektových záležitostech
vůči lidem i vůči státu.
Paní profesorka byla známa tím, že se s důvěrou
v modlitbě obracela na svatého Josefa, aby nám pomáhal být dobrými hospodáři a nikdo nám nemohl
vytknout žádnou chybu. Byla však nejen účetní jistotou, o kterou jsme mohli vždy opřít, ale byla i vnímavou ženou. Když viděla různé aktivity Centra pro
rodiny, např. víkendy pro ženy, začala se zajímat o to,
co by se dalo udělat pro seniory. I když sama byla
svobodná a bezdětná, byla zapálenou katechetkou
Marie Mourková
a v tom duchu pomáhala obětavě zakládat společenství seniorů.
Stála u zrodu asi 50 společenství a připravovala
každý rok několik víkendů pro seniorky. Na víkendech spolupracovala mnoho let s další činorodou
ženou Aničkou Novákovou. Účastnice víkendů
zde mohly čerpat nejen pro svou víru, ale byly také
motivovány k modlitbám a pomoci svým dětem
a vnukům. Tak se mohl její oblíbený patron svatý
Josef potkávat se svatou Ludmilou právě v její činnosti a práci pro lidi, o kterou se snažila. Stále aktuální zůstává motto, které opakovala na setkáních
seniorů: My nyní žijeme třetí třetinu života a víme,
že často na třetí třetině záleží výsledek celého utkání, tj. našeho života.
Je milou pozorností od Pána, že letošní rok, kdy
si připomínáme 20 let od úmrtí Marie Mourkové,
Anna Nováková
a její spolupracovnice Anička Nováková oslavila
v lednu 90 let, je zároveň rokem, který je věnován jak sv. Josefu, tak i sv. Ludmile. Jsme
vděčni za dar života těchto žen, které se věnovaly práci pro rodiny a pro seniorky. Těšíme se, že nám ony i jejich svatí patronové vyprosí další spolupracovníky a spolupracovnice pro rodiny.		
 Marcela Řezníčková

Mimořádný ročník Bible a my zná své vítěze
Celého ročníku se zúčastnilo několik stovek soutěžících. Skrz soutěžní on‑line formuláře přišlo celkem 839 odpovědí (418 v prvním kole, 278 ve druhém a 143 ve třetím
kole). Správně na všechny otázky odpovědělo 248 soutěžících. Do mimořádného závěrečného slosování byli zařazeni ti, kteří měli všechny správné odpovědi ve všech třech
kolech. Těchto vytrvalců a znalců Bible bylo celkem šestnáct. Tři vítěze z nich vylosoval
P. Petr Hof írek – jemu patří velké poděkování za technické zajištění průběhu letošního
ročníku.
Děkujeme všem zapojeným účastníkům, ale také koordinátorům, učitelům, katechetům, kněžím i rodičům, kteří dětem soutěž nabídli a motivovali je k účasti. Šťastným
vylosovaným výhercům blahopřejeme a těšíme se na ně při setkání vítězů v Olomouci.
Výběr z reakcí, které nám přišly:
• Jsme rádi, že i v této (pro všechny náročné) době, biblické a tolik skvělé aktivity pokračují dál a děti tak mohou mít motivaci k dalšímu a hlubšímu poznávání a četbě Božího
slova. Jsme za to velmi vděční.
• Moc děkuji, i když byla letos biblická olympiáda bez postupových kol, myslím, že je moc
dobře, že se ji podařilo uskutečnit. Děti je potřeba udržovat v určitém napětí.
 Markéta Matlochová
za organizátory Bible a my

Prázdninové
putování rodin
se svatou Ludmilou
Po loňské výborné zkušenosti s putováním se svatým Janem Sarkandrem
chceme pozvat rodiny k prožití letních
prázdnin se svatou Ludmilou. Letos si
totiž připomínáme 1100. výročí od její
mučednické smrti. Na vybraných místech
seznámíme nejmenší účastníky s životem
této kněžny. Letním putováním nás bude
provázet příběh Babička od spisovatele
Ivana Renče a rodiny se mohou pomocí Google formuláře zapojit do soutěže.
Členové rodin se budou moci zamyslet
nad jejím vzorem a příkladem rodinného, společenského i duchovního života.
Cílem je také povzbuzení k prohloubení rodinných i mezigeneračních vztahů.
Chceme také nabídnout poznání blízkého okolí s místy, která často můžeme
míjet, aniž víme, jaké poklady ukrývají.
Na mnohých zastaveních bude k vidění
vyobrazení svaté Ludmily v podobě sochy,
vitráže či obrazu, někde účastníci uvidí
znázornění Ludmily se svatým Václavem,
kterého vychovávala a jinde třeba křest jejího manžela Bořivoje. Do prázdninového
projektu jsou zapojené všechny děkanáty
a v rámci celé naší arcidiecéze bude možné
navštívit 50 míst.
Věříme, že společné rodinné výlety
po zastaveních se svatou Ludmilou a inspirace z jejího života pomohou rodinám
vytvářet krásné vztahy mezi nejbližšími.
Více informací: rodinnyzivot.cz		
 Markéta Matlochová
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POUTNÍ MÍSTO SVATÝ KOPEČEK U OLOMOUCE

Poutní místa jsou především místa duchovního
uzdravení, jsou posvěcena našimi předky
a promodlená jejich zbožností
Poutní areál na Svatém Kopečku, kam
v jeho největší slávě proudilo i přes sto
tisíc poutníků ročně, prošel v posledních
měsících zásadní proměnou. Završena
byla další etapa jeho postupné obnovy. Kromě poutního chrámu se podařilo
vrátit původní krásu nejen reprezentativním sálům proboštské rezidence, ale
i interiéru muzea, v jehož prostorách
vznikla nová stálá expozice. Ta se, pokud to epidemiologická situace umožní,
letos otevře veřejnosti. Je na co se těšit!
O této zásadní proměně hovoříme s autory koncepce muzea paní Helenou Zápalkovou (HZ) a panem Liborem Šturcem
(LŠ) a zástupcem farnosti P. Hyacintem
Kuchtou, OPraem. (HK).
Snímek Leoš Hrdlička

O jaký projekt obnovy se jednalo, co
vše se v této etapě podařilo?

LŠ: Projekt obnovy areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku
u Olomouce zahrnoval stavební i restaurátorské práce a byl realizován v rámci
dotačních titulů Evropské unie, konkrétně Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), vyhlášeného pro
zdejší kraj. Šlo v podstatě o další etapu
prací, zahájených zde již v roce 2006.
Do současného projektu pak bylo mj. zařazeno vybudování nového muzea, které
by návštěvníkům mělo představit minulost i současnost svatokopeckého poutního místa.

která se bude na návštěvnickém provozu
muzea spolupodílet, nadále pokračovat.
Klíčovou otázkou se přitom v diskuzích
o podobě expozice stala také snaha o vytvoření prostoru pro zamýšlenou výstavní
činnost, která by z muzea mohla vytvořit
skutečně živý prostor.

Pro č m uze um p rávě n a S vat ém
Kopečku?

HZ: Svatý Kopeček je dodnes živým
poutním místem s bohatou historií i duchovní tradicí. Současně jde ovšem také
o jedinečnou památku, navštěvovanou
nejen poutníky, ale skutečně širokou veřejností. Je proto logické, že tak velký projekt počítal rovněž s vytvořením expozice,
která by význam tohoto místa přiblížila.
LŠ: Navíc zde již existovalo muzeum
Matice svatokopecké, která jej roky i provozovala. Svým způsobem se tedy jedná
o kontinuální navázání na tuto starší expozici. Hned na počátku projektu byla
proto Matice také jedním z přizvaných
partnerů.
HZ: Je jen logické, že strahovští premonstráti chtějí ve spolupráci s Maticí,

Autoři nové expozice H. Zápalková
a L. Šturc před Svatými schody

Snímek Martin Kučera

Jak dlouho jste na expozici pracovali? Co vše její příprava obnášela?

LŠ: Přestože první podoba muzea se
začala rodit již zhruba před dvěma lety,
intenzivně se bylo možné přípravě expozice věnovat až v posledním roce projektu. Libreto i prostorová podoba expozice
vznikaly postupně, do značné míry v závislosti na koncepci architektonického
projektu, do něhož jsme se museli takříkajíc vejít. Tato danost samozřejmě přinesla
sebou i některé úkoly, které bylo nutné
postupně řešit a celkové pojetí upravit.
Vedle výběru exponátů jsme se současně
snažili zajistit alespoň jejich dílčí restaurátorské ošetření, ve kterém se snad bude
pokračovat i v následujících letech.
HK: Součástí projektu je i snaha o jakousi ucelenost. Část dochovaného mobiliáře je dosud odborně nezpracovaná,
teprve jeho poznáním a uvedením do logických celků začne dávat smysl. Na tom
se také pracuje. V souvislosti s tím je třeba
zmínit, že velkým přínosem je i zbudování nového depozitáře.
HZ: Musíme si uvědomit, že muzeum
je vsazeno do historického prostoru, který
je sám svého druhu exponátem. Jakákoliv
intervence je tedy nutně určitým narušením původního podoby a funkce daných
prostor. Asi nejtěžším úkolem pak bylo
sladit expozici s autentickými, bohatě
zdobenými interiéry v blízkosti Svatých
schodů. Věřím, že se snad podařilo navrhnout expozici s úctou k duchovním i historickým hodnotám.
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LŠ: Nejde o běžnou expozici, neboť
svatokopecké muzeum bezprostředně
sousedí s liturgickým a poutním prostorem; je otevřeno pro lidi, kteří na
Svatý Kopeček směřují za duchovním
obohacením i poznáním místa samotného. O to zajímavější a současně i těžší
bylo docílit souladu všech těchto jeho
funkcí.
Součástí projektu obnovy se stala také digitalizace, čeho se týkala
a jaké bude její využití?

HZ: Primárním cílem digitalizace se
stalo komplexní zmapování celého areálu, tj. jak všech exteriérů a interiérů, tak
mobiliáře a vybraných artefaktů. Pomocí
dronů a dalšího technického zařízení se
realizátoři digitalizace dostali i do míst,
která jsou bez lešení prakticky nedostupná. Rozsáhlý materiál, který byl takto vytvořen, má jistě vedle dokumentační a archivační funkce potenciál dalšího využití.
Vrátíme‑li se k naší expozici, rádi bychom
návštěvníkům prostřednictvím těchto
digitálních, audiovizuálních technologií
nabídli např. možnost prozkoumat detaily
štukové a freskové výzdoby chrámu, vysvětlili jejich obsah, představili významné
osobnosti a umělce, kteří na Svatém Kopečku působili nebo umožnili nahlédnout
do dobových rukopisů a tisků.
LŠ: Soudobé technologie mohou
významně rozšířit prostorově poměrně omezené výstavní možnosti muzea.
Návštěvník si tak bude moci virtuálně
prohlédnout i předměty, které nemohou
být z různých důvodů vystaveny. A nejenom to, virtuální prohlídka zprostředkuje také prostory, které nejsou běžně přístupny. Digitalizace přináší nepochybně
nové možnosti prezentace kulturního
dědictví.
HZ: Využití moderních technologií
se stalo koneckonců nanejvýše aktuálním
i v současné době, kdy vzhledem k epidemiologickým opatřením, souvisejícím
s pandemií koronaviru, lidé muzea a galerie fyzicky navštívit vůbec nemohou. Proto bude virtuální prohlídka areálu a digitální prezentace historie Svatého Kopečka
propojena také s webovými stránkami.
LŠ: Počítá se i s uplatněním současných technických zařízení jako jsou chytré
telefony či tablety, které umožní propojení s virtuálním světem areálu. Dokončuje
se rovněž mobilní aplikace. Nezapomínáme přitom ani na zahraniční návštěvníky.
Doprovodné texty by měly být k dispozici
ve čtyřech jazykových mutacích: kromě češtiny, jde o angličtinu, němčinu a
polštinu.
HZ: Historie Svatého Kopečka je bohatá, nechceme prostor expozice zahltit
přemírou informací. Moderní technologie by tak měly sloužit především jako
možnost dozvědět se více.

Čím expozice vrcholí?

HZ: Za nás (autory stále expozice) to
bude určitě klenotnice. Z pohledu prohlídkové trasy pak výstavní prostora,
kterou má na starost Matice. Měla by být
věnována duchovnímu významu poutí v životě člověka. Vedle toho je zde ale
počítáno i se sezonním výstavním provozem. Připomínat zde tak bude možné
různá výročí a osobnosti spjaté se Svatým
Kopečkem nebo třeba představit tvorbu
místních umělců.
Jaká je hlavní osa libreta, na jaké exponáty se můžeme těšit?

HZ: Přízemí muzea je věnováno důležitým momentům z historie svatokopeckého areálu, od založení první mariánské
kaple Janem Andrýskem až po pohnuté

Po instalaci exponátů
osudy poutního místa ve 20. století.
Ze zajímavých exponátů zde lze jmenovat
například sošky apoštolů z původní výzdoby svatokopecké kazatelny nebo busty Krista a sv. Máří Magdalény, které byly
součástí efemérní architektury vybudované ke slavnosti korunovace milostného
obrazu. V patře pak bude expozice zaměřena na fenomén poutnictví a také liturgii.
Zde zaujme nepochybně monumentální
obraz nizozemského malíře Justuse van
den Nypoorta, který představuje Anděla
s poutníkem, kterak putuje k milostnému
obrazu na Svatém Kopečku. V původní
barokní bazilice byl umístěn na bočním
oltáři v kapli sv. Anděla Strážce, kde bylo
v roce 1690 založeno elitní náboženské
bratrstvo Uctívání let Kristových. Neméně
zajímavá budou ovšem také drahocenná
mešní roucha, zhotovená přímo pro liturgický provoz v bazilice a léta deponovaná
v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.
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LŠ: Řada cenných artefaktů byla
v roce 1950 ze Svatého Kopečku odvezena. V rámci restitucí se podařilo Strahovské kanonii získat část zabavených
uměleckých děl zpět do svého vlastnictví
a nyní nastala ta pravá chvíle, kdy mohou
být opět vystavena na „domácí“ půdě, což
bude bezpochyby velmi atraktivní a zajímavé.
HZ: Protože jsou však historické textilie velmi choulostivým a křehkým materiálem, předpokládáme, že v expozici bude
docházet k jejich pravidelné obměně.
LŠ: A když jsme u výjimečných uměleckých děl, které by návštěvník v rámci prohlídky muzea neměl minout, je
potřeba připomenout Svaté schody se
sousoším Oplakávání Krista od sochaře
Jiřího Antonína Heinze z první poloviny

Snímek Martin Kučera

30. let 18. století. Při nedávném restaurování byla rekonstruována jeho původní povrchová úprava a v rámci nynějšího
projektu se dočkaly funkční obnovy také
samotné schody. Opětovně byly rozděleny na tři ramena, tj. širší prostřední část,
po které se poutníci vydávají po kolenou
vzhůru k sousoší a dvě užší ramena po
stranách, určená pro cestu zpět. Svaté
schody budou opět sloužit poutníkům,
běžní návštěvníci si budou moci Heinzovo sugestivní dílo prohlédnout z expoziční chodby v prvním patře.
Na co se můžeme těšit v rámci zmiňované klenotnice?

HZ: Vystaveny budou zejména liturgické nádoby a náčiní, jako jsou monstrance, kalichy, ciboria, mešní konvičky,
svícny či relikviáře. Přestože Svatý Kopeček o řadu výjimečných liturgických
předmětů v průběhu své pohnuté historie
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bohužel přišel, nabídne klenotnice několik
skutečně pozoruhodných děl z drahých
i obecných kovů z doby baroka až počátku
20. století, např. ojedinělý barokní kalich
s reliéfy Kristových pašijí, bohatě zdobený
stříbrným filigránem a českými granáty.
LŠ: S olomouckým arcibiskupstvím
jsme nyní projednali také dlouhodobou
zápůjčku velmi zajímavé monstrance s vyobrazením patrona řádů premonstrátů –
sv. Norberta. Monstrance pochází z kláštera Hradisko a dnes je součástí inventáře
tamní farnosti při kostele sv. Štěpána.
Po velmi dlouhé době tak bude zase
možnost se na ni zblízka podívat.
HZ: Instalace sama by měla navodit
dojem chrámové klenotnice. Její součástí
pak bude navíc také krátké edukační video, jehož obsahem je představení funkce
jednotlivých předmětů v rámci křesťanské bohoslužby. Před několika lety bylo
natočeno pro Strahovskou klenotnici a to
přímo na Svatém Kopečku, ve spolupráci
s nedávno zesnulým svatokopeckým farářem P. Bernardem Slabochem.
Je nové muzeum „přátelské“ k dětským návštěvníkům?

HZ: S dětským návštěvníkem počítá zejména virtuální průvodce areálem.
Hlavním vypravěčem, průvodcem, je zde
totiž animovaná postavička samotného
Andrýska, která hravou formou přibližuje
ty nejvýznamnější události z dějin Svatého Kopečka i poutní areál samotný.
Jaké zázemí bylo nutné vybudovat
pro potřeby provozu muzea?

LŠ: Kromě běžného technického vybavení muzejním mobiliářem, především
prachotěsnými vitrínami, to byly nezbyt-

POUTNÍ MÍSTO SVATÝ KOPEČEK U OLOMOUCE

mátky, jakou je poutní areál na Svatém
Kopečku, je mimořádnou a zavazující
výzvou každému, kdo takovou příležitost
dostane.
HZ: Jako mimořádné vnímám zejména prostředí, ve kterém je expozice
instalovaná. O to citlivější a pokornější musel být náš přístup k tomu co a jak
vystavit.
S jakými pocity byste si přáli, aby návštěvník svatokopecký poutní areál
opouštěl?

Justus van den Nypoort, Anděl Strážce
s poutníkem putujícím k milostnému
obrazu na Svatém Kopečku, 1692

Repro: archiv autorů expozice

HZ: Poutní místa jsou především
místa duchovního uzdravení, jsou posvěcena našimi předky a promodlená jejich
zbožností. Svatý Kopeček v tomto není
výjimkou. Současně je také významnou
kulturní památkou s bohatou historií.
Obojí je zde vzájemně a úzce propojeno.
Přála bych si proto, aby vedle intenzivního
prožitku Boží přítomnosti, byla návštěva
Svatého Kopečku také mimořádným kulturním zážitkem.
LŠ: Co k tomu dodat? Aby poutníci a vůbec všichni návštěvníci odcházeli
z tohoto místa obohaceni těmi nejlepšími
pocity a vjemy.

né a běžnému návštěvníkovi neviditelné
rozvody kabelů pro zajištění osvětlení
a bezpečnost sbírek. Samozřejmostí je
i vytvoření samostatného prostoru pro
prodej vstupenek a suvenýrů. V současné
době se řeší další zlepšení komfortu pro
návštěvníky, jako jsou toalety a podobně.

HZ: Množství spokojených návštěvníků, kteří se sem budou rádi vracet.
LŠ: Aby i zde plně platilo premonstrátské „Ad omne opus bonum parati –
Připraveni ke každému dobrému dílu“.

Čím je expozice oslovující pro vás
osobně?

Za rozhovor děkují
Martin Kučera a Jana Krejčová

LŠ: Přiblížit historický význam místa
a jeho dějin, zvláště pak u tak cenné pa-

Co byste popřáli nové prohlídkové
trase a muzeu do začátku?

(Připraveno pro Svatokopeckou ročenku)

Konference pro křesťanské podnikatele pomůže osvojit si umění podnikat
Sdružení křesťanských podnikatelů KOMPAS zve všechny zájemce na
svou třetí konferenci, která se zaměří
na tři klíčové dovednosti podnikatele.
Pod názvem „Umění podnikat“ se uskuteční v sobotu 29. května 2021 on‑line
a vysílat se bude z olomoucké katedrály
sv. Václava.
Řeč bude o umění spojit efektivní
byznys s poctivou vírou, dále o umění
delegovat úkoly a budovat tým a nakonec o umění přijímat a dávat. Vystoupí
při ní zkušení podnikatelé Martin Gebauer, Jiří Jemelka, Petr Prokeš, Antonín
Nekvinda a mnozí další, kteří jsou připraveni se podělit o příběhy se získáváním uvedených dovedností.
Jste přetížení a cítíte na sobě známky
vyčerpání? Řešíte v podnikání problémy,
se kterými jste se ještě nikdy nesetka-

li a těžko hledáte východisko? Tak právě
vám jsou určené naše workshopy s psychoterapeutkou Denisou Zlevskou a lídrem Martinem Gebauerem. Denisa vám
pomůže odhalit způsoby, jak si vybudovat
psychickou odolnost. Martin vám zase
ukáže, co potřebujete udělat, aby vás krize
zastihla připravené.

Chcete jít v tématu ještě více do
hloubky? Pak se připojte na svědectví
s následnou diskusí. Oslovili jsme řadu
podnikatelů, kteří přispějí se svým osobním příběhem. Svědectví bude probíhat
na on‑line platformě, kde se budete moci
přímo zapojit se svými dotazy a podněty.
Večer se můžete těšit na setkání
s olomouckým arcibiskupem Janem
Graubnerem. Na závěr konference bude
pro nás sloužit také mši svatou.
Rozhovory s řečníky budeme vysílat
na našem YouTube kanálu. Na workshopy a svědectví se připojíte přes aplikaci
Webex. Všechny potřebné odkazy od
nás dostanete několik dní před konáním
konference. Stačí se přihlásit a vše potřebné zařídíme. Konference je zdarma.
Náklady uhradíme z dobrovolných darů.
 Marek Chvátal
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Na covidovém oddělení jsem poznal sílu modlitby
Když jsem končil základní školu, přemýšlel jsem – kam dál… Kde bude moje
životní místo? Věděl jsem, že mám v sobě
jakési sociální cítění, že mám rád staré
lidi, že tíhnu k nemocným a postiženým.
A tak jsem se rozhodl, že půjdu studovat
střední zdravotní školu. Já, muž. Věděl
jsem, že budu mezi samými děvčaty. Trochu jsem se toho i bál.
A přišla tvrdá realita, která byla ještě náročnější, než jsem si ji představoval.
Třídní učitelka, která na zdravotní škole
učila celý život, nebyla připravena na to,
že mezi děvčaty může být i chlapec. Stále slyším ty její povely: „Děvčata, jdeme!
Děvčata, na co čekáte, až pro vás přijde
nějaký princ? A to platí i pro tebe!“ – ukazujíc na mne. A tu jsem se poprvé ohradil:
„Ale já nejsem…“ – „Nebudeme řešit, zda
jsi, nebo nejsi… Jdeme a basta…“ A tak
jsem se stal zdravotní sestrou. Nakonec si
na všechno zvyknete. Ale to je jen začátek
mého příběhu.
Na podzim, kdy už jsme měli tzv. distanční výuku, dostal jsem zcela nečekaně
mail, že celá třída bude přidělena do nemocnice „na pracovní povinnost“, kde budeme plnit praxi. Já jsem byl přidělen na
jedno z oddělení, kde byli hospitalizováni
lidé s těžším průběhem covidu-19.
Přijímala mne vrchní sestra – asi pětačtyřicetiletý muž, který si však potrpěl na
to, abychom ho oslovovali „vrchní sestro“.
Ostatně to měl napsáno i na vizitce s jeho
jménem ověnčeným třemi tituly (dva
před jménem a jedním za jménem – DiS
(diplomovaná sestra) umístěné na pracovním plášti.
A tak od 1. října jsem se stal sanitářem. Věděl jsem, jaké jsou jeho povin-

nosti, ale ani zdaleka jsem nevěděl, jaká
je skutečná realita. Na novou práci jsem
se těšil, ale zároveň jsem se jí i bál… Jaké
byly moje povinnosti? Obsluha pacientů,
jejich hygiena, roznášení jídel, krmení
pacientů, úklid a postupně pod odborným vedením – i základní sesterské práce.
A toho jsem se nejvíc bál. Ale sestřičky
byly kouzelné, pomáhaly a radily, jak se
dalo. Naučily mne správně si nasazovat
overal a hlavně ten nepříjemný štít. Být
v tomto oblečení šest hodin (dalších šest
hodin jsem dělal pomocné práce jen „v sesterském“) bylo velmi náročné. A k tomu
stále měnit rukavice, umývat ruce, používat desinfekci atd.
A zde jsem se poprvé setkal se smrtí –
z očí do očí. Bál jsem se tohoto okamžiku,
který však zákonitě musel jednou přijít.
A tu jsem poprvé použil sílu své modlitby, bez které bych to nezvládl. „Pane Bože,
pomoz mi, buď se mnou, já se bojím…“
První zemřelý! A jak rychle odešel…
Vždyť včera se mnou ještě mluvil. Nejhorší pro mne bylo, když jsem s kolegyněmi
dával jeho mrtvé tělo do připraveného
pytle pro zemřelé. Tu jsem si uvědomil,
jak je život proměnlivý, ale také to, jak zákeřná je nemoc s názvem covid-19, kterou
stále mnozí zlehčují…
Proč to všechno píši? Hlavně proto, že
mne tato byť jen krátká několikaměsíční
životní zkouška naučila více porozumět
smyslu daného okamžiku, který prožíváme, a to v souvislosti s celým mým životem a jeho směřováním. Na „těžkém“
oddělení jsem denně potkával Ježíše
opuštěného, za kterým nemohl (mnohdy
i nechtěl) nikdo přijít. A právě zde jsem
poznal sílu modlitby. Každému, kdo popí-

rá záludnost covidu-19, bych přál, aby přišel do nemocnice a viděl ty těžce nemocné čtyřicátníky a padesátníky, kteří prosili
o kyslík, prosili, abych u nich alespoň
chvíli poseděl… Jakou jsem měl radost,
když mladá čtyřicetiletá maminka, které
lékaři nedávali mnoho šancí (téměř měsíc
byla na plicní ventilaci), jako zázrakem po
dlouhých týdnech odešla domů ke svým
dětem! Takovou situaci musíte vidět, musíte ji prožít, abyste pochopili, že zde zaúčinkovalo živé společenství modlitby!
Po těchto zkušenostech se modlíme
za další nemocné, za zastavení té děsné
koronavirové pandemie a za velký návrat
lidských srdcí k Hospodinu.
 Jirka

Kněžský seminář nabízí ubytování stovkám studentů
Ubytování věřícím studentům všech fakult patřících pod Univerzitu Palackého v Olomouci,
ale také studentům Konzervatoře Evangelické akademie a Vyšší odborné školy sociální Caritas,
dlouhodobě nabízí Arcibiskupský kněžský seminář. Pro akademický rok 2021/2022 připravuje
celkem 331 ubytovacích míst v osmi různých kolejích.
Popis jednotlivých kolejí, fotogalerii, ceník i další potřebné informace lze najít na webových
stránkách www.kolejeAKS.cz

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

