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Slavnostní poutní mše svatá v Nepomuku
Slavnostní poutní mší svatou vyvrcholily v neděli 16. května 2021 v Nepomuku oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana
Nepomuckého.
(strana 4)

Pět nových kněží pro olomouckou
arcidiecézi
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner udělí v sobotu 26. června 2021 v 9.30
hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci
kněžské svěcení pěti jáhnům, absolventům Cyrilometodějské teologické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci.
(strana 2)
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Pět nových kněží pro olomouckou arcidiecézi
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner udělí v sobotu 26. června 2021 v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava
v Olomouci kněžské svěcení pěti jáhnům, absolventům Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Mgr. Filip Hochman

Mgr. Petr Janíček

Mgr. Dominik Kovář

nar. 28. 1. 1992 Kyjov

nar. 18. 11. 1994 Šternberk

nar. 24. 2. 1995 Vsetín

primice:
pondělí 5. července 2021, 15 hod.
Kyjov
(Masarykovo náměstí)

primice:
neděle 27. června 2021, 15 hod.
Újezd u Uničova
(farní zahrada)

primice:
sobota 3. července 2021, 15 hod.
Lidečko
(u farního kostela sv. Kateřiny)

Kněžské svěcení na Velehradě

Mgr. Michal Staufčík

Mgr. Václav Škvařil

nar. 11. 11. 1994 Uherské Hradiště

nar. 23. 7. 1991 Vyškov

primice:
sobota 10. července 2021, 15 hod.
Staré Město u Uherského Hradiště
(náměstí Velké Moravy)

primice:
úterý 6. července 2021, 10.30 hod.
Vyškov
(farní kostel Nanebevzetí Panny Marie)

V sobotu 26. června 2021 udělí plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub v bazilice
na Velehradě kněžské svěcení dvěma jezuitům, Petru Hruškovi a Samueli Privarovi.
Petr Hruška (1979) pochází z Valašského Meziříčí. V říjnu 2010 vstoupil do
noviciátu
Tov ar yšstv a
Ježíšova v Ružomberku na
Slovensku.
Od září 2017
studuje teologii na Papežské gregoriánské
univerzitě
v Římě. Jáhenské svěcení přijal 27. června 2020
v římském kostele del Gesù z rukou kardinála Michaela Czerneho, SJ.
 (jpa)
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Národní pouť na Velehradě
Letošní Národní pouť na Velehradě se bude konat v pondělí 5. července (dle aktuální epidemiologické situace). Hlavní mše svatá bude na nádvoří v 10.30 hod. a
bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem.
Pouť bude zahájena už v předvečer svátku Modlitbou za vlast v bazilice a po ní následuje Večer lidí dobré vůle.
Letošní pouť bude provázet řada výstav, např. k výročí arcibiskupa Antonína Cyrila
Stojana, představení aktivit Charity ČR a další.
 Josef Kořenek

Mše svatá za národ při Národní pouti na Velehradě v roce 2020

Časopis k Noci kostelů
dá nahlédnout do arcibiskupských
chat i k dómským varhanám
K letošní Noci kostelů připravilo olomoucké arcibiskupství dvě novinky. Do první
z nich, časopisu vzniklého právě pro tuto příležitost, se přitom můžete začíst už teď.
„Po kulturní přestávce očekáváme příchod jedné z tradičních mezinárodních
akcí, Noci kostelů. Její význam spočívá
v otevření dveří křesťanských chrámů, které se často otevírají jen v době bohoslužeb.
Na území olomoucké arcidiecéze je nyní
v nabídce 110 sakrálních objektů – podrobný
přehled a programy naleznou lidé na webu
www.nockostelu.cz,“ říká diecézní koordinátor akce David Mikša.
Novinkou letošní Noci kostelů je v arcidiecézi kartička na návštěvnická razítka
a také tematický časopis s podtitulem „Opět
jinak“. Čtenáři v něm najdou třeba rozhovory
s dómským varhaníkem Karlem Martínkem
a s knězem a biologem Markem Váchou, tipy
na dovolenou v klášterním penzionu nebo
arcibiskupské chatě, pozvánky k pěšímu putování i prohlídce chrámů nejen o Noci kostelů či povídání o Madoně s rouškou a o letošních „jubilantech“ – sv. Ludmile a A. C.
Stojanovi.
 (ado)
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AKTUALITY
Nový rektor
Univerzity Palackého
Prezident Miloš Zeman jmenoval
28. dubna 2021 na Pražském hradě
na návrh Akademického senátu Univerzity Palackého prof. MUDr. Martina Procházku, Ph.D. (1970), rektorem
Univerzity Palackého v Olomouci,
dosavadního děkana Fakulty zdravotnických věd UP. Mandát nového rektora začal 1. května 2021 a potrvá do
30. dubna 2025.
D o s av a d n í
rektor Jaroslav
Miller vykonával funkci rektora dvě volební
období, univerzitu měl vést až
do roku 2022.
Loni v prosinci
však nečekaně
oznámil svou
Snímek Vojtěch Duda
rezignaci ke
konci letošního dubna. Svůj krok odůvodnil obstrukcemi kolem vzniku nového vysokoškolského ústavu CATRIN.
V novodobé éře obnovené olomoucké univerzity stanulo v jejím čele od roku
1946 dvanáct rektorů a dvě rektorky. Martin Procházka je patnáctým v řadě. Řídit
bude univerzitu, na které v současnosti
na osmi fakultách studuje více než 22 tisíc
studentů.
 Josef Pala

Videa Svatého otce
k Roku rodiny
Prostřednictvím série 10 videí zve Svatý otec František na společnou cestu
ke znovuobjevení rodiny jako daru, a to
navzdory všem problémům, překážkám a výzvám, jimž dnes musí rodiny
čelit.
Videa jsou uvedena kapitolou z apoštolské exhortace Amoris laetitia a ke
každému je připojen průvodce, kterého
mohou využívat rodiny nebo různé skupiny (na úrovni diecézí, farností a komunit). Cílem je rozvíjet reflexi, dialog
a pastorační praxi a s oučasně poskytovat
povzbuzení, podněty a pomoc rodinám
v jejich každodenním životě. Průvodce
vznikl v Úřadu (dikastériu) pro laiky, rodinu a život ve spolupráci s Úřadem pro
komunikaci v rámci iniciativ Roku rodiny
Amoris laetitia.
Videa budou zveřejňována na webu
www.rodiny.cz
 (aco)

Slavnostní poutní mše svatá v Nepomuku
Slavnostní poutní mší svatou vyvrcholily v neděli 16. května 2021 v Nepomuku
oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého.
Slavnost začala v 9.45 hod., kdy z areálu arciděkanství Nepomuk vyšel liturgický
průvod, který zamířil ke kostelu sv. Jana Nepomuckého. V průvodu byli kromě českých
a moravských biskupů a Mons. Charlese Daniela Balva, apoštolského nuncia v České republice, také členové Matice sv. Jana Nepomuckého, zástupci nepomuckých sportovců
a dalších organizací a spolků z Nepomuku.
Mši svatou pak celebroval kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. Vzhledem k platným protiepidemickým opatřením byla účast na obřadu v kostele
omezena především na
pozvané hosty. Mezi
nimi nechyběl bývalý
prezident České republiky Václav Klaus,
náměstci hejtmanů
Plzeňského a Jihočeského kraje, starosta
Města Nepomuk i starostové okolních obcí.
Letošní oslavy 300.
výročí blahořečení
sv. Jana Nepomuckého
jsou největší událostí v novodobé historii města Nepomuk.
Snímek Martin Myslivec / Člověk a Víra
Zástupci Římskokatolické farnosti – arciděkanství Nepomuk, Matice sv. Jana Nepomuckého a města Nepomuk se organizaci oslav věnovali již od jara 2019. I když pandemie covid-19 přípravy
značně zkomplikovala, úsilím mnoha lidí se podařilo připravit rozsáhlý program více
než 50 církevních i doprovodných akcí.		
 (čbk)

Nový ekonom se ujal funkce
Nový ekonom Arcibiskupství olomouckého Ing. Martin Pirkl, který se 1. května 2021 ujal své funkce, se v úterý 4. května krátce setkal se zaměstnanci arcibiskupství ve slavnostní dvoraně arcibiskupského paláce.
V úvodu ho přivítal biskup
Josef Nuzík a poté se Martin
Pirkl sám stručně představil:
ačkoliv nežije v olomoucké arcidiecézi, ale v královéhradecké
diecézi (konkrétně v Ústí nad
Orlicí), jeho výhodou na nové
pozici bude vedle dlouholetých
zkušeností v oboru bezesporu
i dobrá znalost církevního prostředí, protože je sám aktivní
ve farnosti, kde bydlí. V závěSnímek Vít Němec
ru pak biskup Nuzík poděkoval Ing. Ondřeji Klečkovi, který předchozích několik měsíců funkci ekonoma dočasně
vykonával.		  Jiří Gračka

Na Svatém Hostýně byla zahájena poutní sezona
I když jaksi v tichosti, v důsledku stále ještě trvající pandemické situace, byla na
nejznámějším moravském poutním místě na Svatém Hostýně o první květnové neděli
zahájena letošní poutní sezona. Zahájil ji zde olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Zároveň zde byl představen nový duchovní správce P. Ladislav Nosek, SJ, který na Svatý
Hostýn přišel z Brna, kde měl na starosti vysokoškolskou mládež.
 Pavel Skála
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Zásilka materiální pomoci na Ukrajinu byla předána
V pátek 23. dubna 2021 předali zástupci Charity Kolomyja zdravotnický materiál
v hodnotě několika desítek tisíc eur okresní nemocnici a porodnici v Kolomyji. Jde
o větší část zásilky materiální pomoci, kterou díky dárcům zaslala Arcidiecézní
charita Olomouc na začátku letošního dubna na Ukrajinu.
Téměř pětitunová zásilka je jednou z mnoha způsobů pomoci, kterou Arcidiecézní
charita Olomouc poskytuje Charitě Kolomyja již jedenáctý rok. Sergej Tryfjak, ředitel
Charity, v rozhovoru pro místní televizi při předávání daru vyzdvihl dlouhodobou spolupráci s partnerem z Česka a ocenil význam aktuální pomoci, zejména v dnešní době
pandemie.

Snímek Arcidiecézní charita Olomouc

„Jsme rádi, že můžeme nemocnici pomoci, zejména v tak obtížném období. S potěšením předáváme vybavení pro okresní nemocnici a porodnici, které nám předali partneři z Arcidiecézní charity Olomouc. Jedná se o stálé partnery, kteří pomáhají našemu
městu již mnoho let,“ uvedl.
Velký dík patří všem dárcům, kteří umožnili zaslání pomoci. Ukrajina se dlouhodobě potýká s nedostatečnou dostupností zdravotní péče a každý takovýto dar může
zabránit mnohdy fatálním následkům, i v případě banálních zdravotních potíží.
 Dagmar Jurčíková

Poděkování za sbírku na Svatou zemi
Kongregace pro východní církve v Římě zaslala otci arcibiskupovi Janovi poděkování za sbírku v roce 2020 ve výši 1 262 934 Kč.
Z poděkování citujeme: „Sbírka je konkrétním znamením bratrské solidarity ve
prospěch křesťanů ve Svaté zemi. Mám tu čest vyřídit Vám upřímné poděkování od
Svatého otce Františka, který svou historickou poutí do Iráku, ve dnech 5.–8. března,
ještě jedenkrát potvrdil svoji lásku ke Střednímu Východu a Svatým místům. V uších
nám rezonují slova, která papež pronesl v chrámu Neposkvrněného Početí v Karakoši
ke shromážděným věřícím: „Máte před sebou příklad vašich otců a vaši matek ve víře,
kteří se klaněli a chválili Boha na tomto místě. Vytrvali s pevnou nadějí ve své pozemské
pouti, důvěřujíce v Boha, který nikdy nezklame a který nás vždy podpírá svou nadějí.
Velké duchovní dědictví, které nám zanechali, trvá, aby žilo ve vás. Obejměte toto dědictví. Toto dědictví je vaše síla! Nyní je ta chvíle ke znovubudování a novému začátku,
důvěřujíce v Boží milost, které vede osudy každého člověka i všech národů. Nejste sami!
Celá církev je vám nablízku s modlitbou a konkrétní láskou.“
Toto pozvání Svatého otce je více než kdy jindy aktuální v současném kontextu,
v němž přetrvávající důsledky pandemie srazily na kolena miliony osob v celém světě.
Bez duchovní i ekonomické podpory univerzální Církve bude obtížné udržet přítomnost živé církve, která se projevuje různými způsoby asistence pastorační, výchovné, charitativní a péčí o vzácné církevní památky jedinečné hodnoty těchto teritorií.
Žádám Vás, abyste vyjádřil upřímné poděkování moje osobní i celé kongregace kněžím, řeholníkům a řeholnicím, všem církevním institutům a všem věřícím, kteří nějakým způsobem přispěli ke sbírce.		
 (aco)
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Nestátní památky znovu
vítají své návštěvníky
Od začátku května se veřejnosti otevřely některé nestátní památky, a to
v režimu, který dovoluje současná situace. Některé objekty konečně zpřístupnily své venkovní areály, zahájily
výstavy a tam, kde to je možné, pro návštěvníky zavedly koncept samostatných prohlídek.
Památkové objekty dále pro nadcházející sezonu připravují řadu novinek
a zajímavých akcí. Během půlroku trvající
nucené přestávky se také část provozovatelů sdružila do Asociace nestátních otevřených památek (ANOPA), čímž zahájila
zcela novou formu vzájemné spolupráce.
V blízké době Asociace představí svůj
první společný program pro veřejnost.
Arcibiskupský zámek v Kroměříži se
otevře ihned, jakmile to epidemiologická
situace ve Zlínském kraji dovolí. Vzhledem k částečné rekonstrukci zámku je
na úvod sezony připravena varianta jednosměrné volné prohlídky s nástupem
přes salu terrenu. Návštěvníci si tak individuálně prohlédnou reprezentační sály
a vystoupají i do zámecké věže, kde je
umístěna výstava „Panna Maria Křtinská“.
Podzámecká zahrada v Kroměříži je za
příznivého počasí otevřena denně, brány
nezavřela ani v nouzovém stavu. Prvními letošními akcemi zde budou Víkend
otevřených zahrad 12. a 13. června a koncertní verze muzikálů Noc na Karlštejně,
Kleopatra a Čas růží 11. až 13. června.
Arcibiskupský palác v Olomouci se
těší na nové návštěvníky v jubilejní 10.
sezoně. Novinkou letošní sezony bude
výstava zaměřená na sbírky olomouckých
biskupů a arcibiskupů, kterou Arcibiskupství olomoucké připravuje ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc a alespoň
zčásti nahradí expozice arcidiecézních
muzeí v Olomouci a Kroměříži, uzavřené
kvůli opravám. Probíhat bude od června
do září.
Poutní místo Velehrad je otevřeno
návštěvníkům již nyní, a to hlavně díky
volnému vstupu do baziliky. Zde je možné zhlédnout výstavu o kardinálu Tomáši
Špidlíkovi a v Královské kapli pak výstavu
věnovanou arcibiskupu A. C. Stojanovi.
Podle epidemiologické situace ve Zlínském kraji se pak možnosti rozšíří nejen
o nabídku návštěvy podzemí baziliky,
ale také stálé expozice ve Velehradském
domě sv. Cyrila a Metoděje s názvem
„Velehrad na křižovatkách evropských
dějin“ a „Bible pro malé i velké“. Galerie
poutní prodejny vedle toho nabídne výstavu fotografií s názvem „Kus arménské
duše“. Víkend otevřených zahrad bude na
Velehradě 12. a 13. června.
 (ado)
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P. Damián Němec, OP,
jmenován profesorem

Mezi 81 novými profesory, které
jmenoval 8. května 2021 prezident Miloš Zeman, byl
také dominikánský kněz docent
Damián Němec,
Dr. (1960), vedoucí Katedry církevních dějin a církevního práva na
Cyrilometodějské
teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Jmenován byl pro obor
Teologie na návrh Vědecké rady univerzity.
 (jpa)
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Noví jáhni
Jáhenské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 19. června 2021 v 9.30 hod. z rukou olomouckého pomocného biskupa Mons. Josefa
Nuzíka pro olomouckou arcidiecézi:
Mgr. Pavel Fiala (1994) z farnosti Dřevohostice
Mgr. Lukáš Gelnar (1995) za farnost Velehrad
Ing. Mgr. František Šary (1974) za farnost Lidečko
 (jpa)

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky
ve zdravotnictví

První květnovou sobotu proběhla před
kaplí sv. Rocha u Uherského Hradiště tradiční prvomájová pouť. Letos byl hlavním
celebrantem místní novokněz z Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou
P. Tomáš Gregůrek, rodák z nedalekého
Jarošova, který tak mohl po uvolnění pandemických opatření oslavit se svými spolufarníky „odloženou primici“.
 (ps)

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně
se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou
nabídkou připravovaných akcí.
V sobotu 10. července se v klášterní budově Regina ve Zlíně uskuteční duchovní
obnova pro zdravotníky. Povede ji P. Václav Tomiczek, koordinátor nemocničních kaplanů v ostravsko‑opavské diecézi a nemocniční kaplan ve Fakultní nemocnici Ostrava
(člen paliativního týmu) a mobilním hospici Ondrášek.
Na sobotu 17. července se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci připravuje další duchovní obnova pro zdravotníky pod vedením P. Mgr. MUDr. Martina
Moravce, O.Cr., lékaře 1. interny FN Královské Vinohrady v Praze, který je zároveň farním vikářem Římskokatolické farnosti sv. Petra v Praze – Novém Městě a také členem
Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Obě duchovní obnovy jsou pro účastníky zdarma, jako poděkování zdravotníkům v boji s pandemií koronaviru.
Dobrovolníkům v pastorační péči ve zdravotnictví je určena duchovní obnova
s P. Antonínem Krasuckým, OP, s názvem „Pojďte ke mně a já vás občerstvím“. Proběhne v sobotu 24. července v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci.
V sobotu 14. září je pak v plánu interdiecézní setkání pro dobrovolníky v pastorační péči ve zdravotnictví s přednáškami P. Aleše Opatrného na téma „Pastorace
a spiritualita seniorů v nemocnicích“.
Bližší informace o připravovaných akcích a registrace: www.jsmeblizkovam.cz

Radio Proglas v Prostějově

Zemřela Bohumila Vystrčilová

Nebývá častým úkazem, že se v kostelech a chrámech koná něco jiného, než
pravidelné bohoslužby, někdy koncerty
a „Noci kostelů“. V minulých dnech zažil prostějovský kostel sv. Petra a Pavla natáčení Radia Proglas.
V poslední dekádě dubna totiž uplynulo 150 let od narození významného
skladatele duchovní hudby Vojtěcha Říhovského, který se narodil v nedalekém
Dubu nad Moravou, kde také začínal
jako ředitel kůru a varhaník. Svou kariéru
pak zakončil jako dlouholetý ředitel kůru
v kostele sv. Ludmily v Praze.
Mladý prostějovský varhaník Ondřej
Mucha při této příležitosti připravil spolu
se zpěvačkou Gabrielou Němcovou cyklus koncertů, na kterých připomene jeho
rozsáhlé dílo a tyto koncerty postupně
zazní v prostějovských i mimoprostějovských chrámech. A jako bezpochyby zajímavý prolog se uskutečnila nahrávka výše
uvedených umělců pro Radio Proglas.
V rozhlasovém vysílání tímto způsobem Prostějov reprezentovala uvedená
dvojice umělců, kteří se již veřejnosti představili v adventní době, kdy natočili čtyři
adventní zastavení v různých prostějovských chrámech a v době covidu je zveřejnili na sociálních sítích.
 Ivan Čech

Týden po oslavě svých 79. narozenin zemřela 10. května 2021 paní Bohumila
Vystrčilová z Bánova, dlouholetá předsedkyně mariánského hnutí Rodina Neposkvrněné v České republice.
Tato obětavá žena připravovala každoročně „Vánoční dar Rodiny Neposkvrněné
Svatému otci a našim biskupům“. Byla to duchovní kytice z obětovaných dnů (modlitby,
těžkosti, kříže, utrpení).
Poslední rozloučení
s Bohumilou Vystrčilovou se uskutečnilo v sobotu 15. května 2021 ve
farním kostele sv. Martina v Bánově a následně
pak na místním hřbitově.
Pohřební obřady vykonal
olomoucký metropolitní
kanovník P. Petr Bulvas,
bývalý dlouholetý bánovský duchovní správce,
spolu s P. Lubomírem Vaďurou, farářem v Uher- Bohumila Vystrčilová (na vozíku) spolu s nemocnými na
ském Hradišti‑Sadech, první pouti Rodiny Neposkvrněné na Velehradě 20. červ‑
a místním farářem P. Jiřím na 1993
Putalou, který přečetl dopis emeritního olomouckého pomocného biskupa Josef Hrdličky, který se posledního
rozloučení ze zdravotních důvodů osobně nemohl zúčastnit. V dopise sděluje, že právě
v době pohřebních obřadů bude za zesnulou sloužit zádušní mši svatou ve své domácí
kapli. Na závěr obřadu přečetl P. Petr Bulvas kondolenci olomouckého arcibiskupa Jana
Graubnera, který mj. napsal: „Pán ji nechal nést těžký kříž nemoci, ale také jí dával du‑
chovní sílu v nesení kříže i v obětování bolestí. Navíc skrze její službu povzbuzoval mnoho
nemocných…“		
 Josef Pala

Odložená primice
v Uherském Hradišti

ZPRAVODAJSTVÍ / PŘÍBĚH

Červená středa se bude letos
konat 24. listopadu
Mezinárodní iniciativa Červená středa
se letos v České republice uskuteční
24. listopadu již počtvrté. Smyslem
této iniciativy je veřejně si připomenout
všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem je rozsvícené červené
světlo, které symbolizuje krev trpících
pro víru. Lidé v tento den také zapalují
svíčky nebo nasvěcují významné budovy červeným světlem (kostely, sloupy, sochy aj.).
Loni se k Červené středě po celé České republice připojilo téměř 100 institucí. Červeně byli nasvícené modlitebny,
kostely, synagogy. Konaly i se i další doprovodné aktivity. V Praze v rámci Červené středy svítilo červeně asi 20 budov,
např. Petřínská rozhledna, Rudolfinum,
Poslanecká sněmovna nebo Černínský
palác. V Brně se červeně rozsvítilo Mahenovo divadlo, v Olomouci katedrála
sv. Václava v Olomouci.
Červenou středu zaštiťuje britská
pobočka křesťanské organizace Církev
v nouzi, v České republice ji organizuje Česká biskupská konference společně
s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR. Akce se
koná také na dalších místech ve světě,
mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách, v Kanadě a zejména ve
Velké Británii.
 (čbk)

Zemřel P. Tomasz Wójciak, CP
Ve věku 54 let zemřel 24. dubna 2021
v nemocnici v polské Lodži P. Mgr. Tomasz Wójciak, kněz z Kongregace utrpení Páně (řeholní společnost passionistů).
V letech 1998 až 2004 pracoval jako
misionář v Jižní Africe. V roce 2005 byl
poslán do České republiky na poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka v olomoucké arcidiecézi, kde působili otcové
passionisté. Postupně zde zastával úřad
kaplana, administrátora a nakonec od
roku 2010 i faráře a zároveň se stal představeným tohoto kláštera. V roce 2014 začaly jeho zdravotní problémy, které ukončily 30. 6. 2015 jeho pastorační činnost
v České republice. I přes velké zdravotní
potíže (diagnostikovaná rakovina) se zapojil do propagace misijní myšlenky v Polsku a připravil a vydal knihu o sv. Pavlovi
od Kříže v polštině, češtině a ukrajinštině.
Pohřební obřady za zesnulého kněze
se konaly 28. dubna 2021 v kostele otců
passionistů v Przasnyszu, kde byly také
uloženy jeho ostatky do krypty kostela.
V České republice byla téhož dne za něho
sloužena zádušní mše na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka.
 Josef Pala
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Svědectví o uzdravení z nemoci
Tyto Velikonoce byly pro mě opravdu vzkříšením a vnitřní radostí ze života. Tři
týdny jsem totiž prožila opravdu vydatně. V horečkách, bolestech hlavy a celého těla
a skončila jsem „na kapačkách“. Ano, tušíte správně, „dostal mě“ ze dne na den covid-19.
Léta jsem nepotřebovala návštěvu lékaře a často mě není možné zpomalit, natož tak
zastavit. Kdo mě zná, ví, o čem mluvím. Ale copak bych to všechno jinak stihla?
Teď jsem neměla na výběr. Opravdu jsem něco takového ještě nezažila… Věřte mi,
že prožít si právě tyto dny v praxi s Ježíšem, bylo nejen velmi silné, ale i hluboce poučné.
Strašák s názvem covid-19 s námi žije už přes rok a tak nějak jsme ho nedobrovolně
přijali do svých životů. Plížil se kolem nás nejdříve ve sdělovacích prostředcích, nabýval
na síle spoustou dezinformací a bludů, které se mezi lidmi šířily takovou rychlostí, že už
jsme sami nevěděli, co je pravda, a vlastně to nevíme doteď. Stále se nás ale nedotýkal,
jen „těch kolem“. Řešili jsme roušky, rozestupy, zákazy, omezení naší svobody... U spousty lidí byl průběh lehký, někdo si ani nevšiml, že onemocněl. Někdo to zlehčoval, někdo
měl strach. Sem tam přišla informace o tom, že někdo zemřel, ale „už byl starší“. Jenže
pak se to začalo přibližovat a věk obětí snižovat. Až se jednoho dne objevilo na Staroměstském náměstí v Praze namalovaných 25 tisíc křížů. Dnes by jich bylo ještě o čtyři
tisíce víc. Je zvláštní, jak potřebujeme všechno uvidět, abychom „uvěřili“.
V každém z nás je kus Tomáše… Teprve potom se všechno ztišilo. Lidé přicházeli
a rozsvěcovali svíčky. Srdce se nám všem svíralo při pohledu na plačící pozůstalé a nápisy na dlažbě. Dnes by jich bylo ještě víc. Už to bereme vážně. Dnes už snad každý z nás
zná někoho, kdo následkem tohoto onemocnění zemřel. I já jsem to brala dříve docela
s nadhledem a říkala jsem si, že jsem zdravá, s ničím se neléčím, tak kdyby náhodou,
určitě bych to zvládla. Dnes se modlím za všechny, kdo ten boj prohráli, a za všechny
jejich blízké. Dnes už vím…
V podstatě jsem měla hodně času k rozjímání. Dlouhé noci, kdy jsem nemohla spát,
dny, kdy jsem nemohla nic, ani sedět, protože tělo neposlouchalo, nemohla jsem číst.
Jen jsem ležela, dívala se do stropu a toužila usnout, aby už byl další den. Když jsem
se probrala na dlažbě v koupelně, pamatovala jsem si jen, jak jsem se snažila zachytit umývadla, ale už jsem padala někam do prázdna. Uvědomuji si, jak jsem vystřelila
střelnou modlitbu, než jsem omdlela: „Pane, pomoz mi, prosím!“ Přicházela mi spousta
myšlenek. Zvláštní byl stav, kdy jsem si uvědomovala, jak tělo nereaguje ani na léky
a je mi hůř než den předtím. Jak moc toužím, aby mi bylo líp, a přitom už se nedokážu
ani sama napít, o jídle ani nemluvím. Jednou v noci jsem se najednou vzbudila a pocítila zvláštní stav. Těžko se mi dýchalo a uvědomila jsem si, že už opravdu nemůžu,
že nemám sílu, a poprvé jsem připustila možnost, že to možná nezvládnu. Byla jsem
vyčerpaná. Cítila jsem, co je to „odevzdání se do rukou Božích“. Tuto myšlenku slyšíme
a používáme v různých souvislostech a životních situacích, často spojenou s nějakým
rozhodnutím nebo trápením, kdy se spoléháme na Boží vedení a pomoc. Ale uvědomění
si, že opravdu nemáte nic pod kontrolou, ani sebe sama, že nemůžete nic, i když strašně
moc chcete… Netoužíte po ničem… Jen BÝT. Zvláštní stav beztíže, který trval snad pár
minut, nevím… Najednou se mi vybavila má nejmladší dcera, která večer seděla na mé
posteli, plakala a už sama taky nemocná prosila: „Mami, slib mi, že neumřeš.“ To bylo
Boží volání do života, volání z Lásky. Uvědomíte si, že vlastně nemůžete nic slíbit. A tak
jsem prosila Boha ne kvůli sobě, ale kvůli ní, kvůli mým už dospělým dětem, které za
mnou nemohly přijít a byly vyděšené z toho, co se najednou dělo. Srdci pokornému
a zkroušenému Bůh nikdy nic neodmítne. Jako bych ve chvíli, kdy jsem bojovala o holý
život, uviděla tak nějak všechno jinak. Důležité a méně důležité věci. Kterých si myslíte,
že bylo víc?
A tak mi druhý den podal Ježíš ruku, jako tonoucímu Petrovi, a poslal mi pomoc.
Všechno se začalo obracet k lepšímu. Léčba zabrala a já se odrazila ode dna a začala
stoupat vzhůru…
Děkuji Bohu za tento velikonoční dar, za vzkříšení a další život, který si hodlám
užít…		
 Tamara Suchánková
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ROK ARCIBISKUPA A. C. STOJANA
Antonín Cyril Stojan jako politik
Mezi sušilovskými politiky na přelomu předminulého a minulého století
zaujal zvláštní místo olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Do jeho
úmyslu zachytit vzdělané vrstvy radostně zapadl rok 1893, kdy se mu
podařilo uskutečnit první učitelské exercicie na Velehradě, po nichž pak
následovalo šestačtyřicet exercičních kurzů pro různá povolání. Mezitím
však vyšla i papežská encyklika Rerum novarum (1891), která ovlivnila
i Stojana – politika.
Stojan politikem, a řekněme hned, z vlastního přesvědčení. O potřebě
zastoupení katolíků v zákonodárných sněmech ve vlastní politické straně mluvil Stojan na Vyškovsku již před volbami v roce 1896. To z něho
dělá moderního muže, který pochopil potřebu své doby. Do politiky nebyl tedy vtažen jinými; třebas katolicko‑národní stranu z roku 1896 vedl
JUDr. Mořic Hruban.
Ve volbách do zemského sněmu v roce
1896 Stojan sice podlehl svému liberálnímu protikandidátu Pokornému a do
moravského sněmu se dostal až 4. prosince 1900, avšak důležitější bylo jeho
vítězství na bývalý svátek cyrilometodějský 9. března 1897, kdy byl v kurii zvolen
poslancem na říšskou radu ve Vídni, jako
první poslanec katolicko‑národní strany.
Byl tam dlouholetým zapisovatelem a nejznámějším prosebníkem za ty nejpotřebnější až do posledku.
Co rozhodlo u Stojana vstoupit na říšskou radu, již od let tolik vykřičenou, nespravedlivou, neplodnou, bránící všemu
spravedlivému vyrovnání s Čechy a jinými
Slovany, zásadně a zlomyslně obstrukční,
což vyvrcholilo právě ve Stojanově době
a čehož si byl Stojan plně vědom?
Jeho největší životopisec František
Cinek správně podotýká: bylo to náboženské stanovisko. Potřeba obrany víry
a církve a skutečné návrhy křesťanských
zásad, na nichž by se mělo budovat a tak
spravedlivěji uspořádat vnitřní poměry ve
státě, sociálně i národnostně.
I národní povinnost Stojan svědomitě plnil, zastával se českých a slovanských
zájmů, kdekoli bylo třeba, vždyť byl přesvědčeným sušilovcem, přesto však, jak
ukazuje celý jeho další život, poslanecký
mandát přijímal jako možnost širokého
a vlivného sociálního působení ve prospěch všech potřebných a postižených.
Sám to kdysi řekl svému kaplanu
P. Staňkovi: „Věřte mně, že bych byl šťas‑
ten, kdybych nemusel kandidovat. Také
rád bych popustil své místo někomu mlad‑

šímu, ale nemohu tak učinit, poněvadž
mám rozděláno mnoho prací ve prospěch
lidu, které bych rád dokončil. Je‑li člověk
poslancem, má všude velký vliv a může
mnoho dobrého vykonati pro lid, kdežto
osoba soukromá dnes nic nezmůže, i kdy‑
by se člověk sebevíce přičinil. Sám jsem se
o tom nejednou přesvědčil. Vím tedy jistě,
nebudu‑li poslancem, že těch rozdělaných
prací již se zdarem nedokončím. Mandátu
svého bych nelitoval, ale líto by mně bylo
těch ubohých lidí, kteří ve mne skládají své
naděje a kterým bych pak musel říci: ‚‚Lidé
dobří, odpusťte, ale nemohu vám pomoci,
když nejsem už poslancem.“ (Slova z roku
1907).
Platilo‑li kdysi pro poslance P. Františka Webera: „Jsem zde, abych se zastá‑
val pravdy, proto budu mluvit!“ – Stojan
si to sociálně obměnil na zásadu: „Budu
prosit.“
Jeho řeči a návrhy v zemském sněmu
a v parlamentě jsou podle sněmovních zápisů jednou prosbou za utlačované a opomíjené řemeslnictvo, rolnictvo, dělnictví,
učitele, úředníky, vojáky, vdovy, hasiče,
živnostníky a jiné žadatele. Byl také věrným pomocníkem svým spolubratřím,
profesorům, katechetům, vikářům, kanovníkům, českým misionářům, řeholníkům, řeholnicím, a zvláště farníkům, když
se domáhali nových kostelů.
O tom všem hovoří obrovská Stojanova korespondence, která málem dosahuje
devadesáti tisíc kusů.
Tak Stojan razil cestu novému pojetí
zástupce lidu v ústavodárných sborech.
Stal se jedinečným typem kněze‑politika

svým sociálním a nezištným zájmem,
přidávaje k tomu vzornou dochvilnost
a pracovitost i skromnost, kterou mu připomněl při jeho nastolení na olomoucký
stolec jeho bývalý spoluposlanec T. G.
Masaryk: „Poznal jsem záhy jeho upřím‑
nou lidumilnost, zejména v době společ‑
ného poslancování. Vážil jsem si vždy, že
si ve své vysoké hodnosti zachoval svou li‑
dovou bodrost a srdečnou laskavost k mo‑
ravskému lidu.“ Více než sto moravských
obcí jmenovalo Stojana svým čestným
členem.
Antonín Cyril Stojan měl jedinou
vášeň křesťanské lásky, která kdekoli
a komukoli pomáhala, přispívala k radosti bližnímu svými dary a především
nezištnou pomocí v životních nesnázích.
Nejširší možnost mu k tomu dávala právě politická činnost říšského poslance
ve Vídni a po převratu senátora Československé republiky, vpravdě „poslance
z lidu a pro lid“, jak řekl nad jeho hrobem
opat Method Zavoral. Víme, že Stojanova
činnost se nevyčerpávala jen politickým
způsobem – jsou tu jeho velké zásluhy
exerciční, poutní, hostýnské a velehradské, tiskové, školské, apoštolátní, unionistické neboli ekumenické – avšak jeho
politická činnost byla významná také
proto, že ukazovala do budoucnosti,
kdy katolický lid převezme v demokracii vlastní odpovědnost za osudy své víry
a církve.
Převzato ze životopisu Antonína Cyrila Stojana, který napsal nejvýznamnější český církevní historik profesor
ThDr. Bohumil Zlámal.

KDY – KDE – CO
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Hledání pravého pokladu –
letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty

Noční eucharistické procesí (za obnovu rodiny,
jejímž základem je svazek muže a ženy)

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

Uskuteční se z pátku 4. června na sobotu 5. června na Svatém
Hostýně.
Zahájení procesí v 21 hod. na parkovišti v Bystřici pod Hostýnem (u hřbitova), následuje půlnoční mše svatá v bazilice (hlavní celebrant Mons. Josef Nuzík, olomoucký pomocný biskup).
Po jejím skončení přijede pro účastníky procesí autobus, který
je odveze do Bystřice pod Hostýnem na parkoviště u hřbitova.
Více informací: www.veceradlo.cz

Prázdninové putování rodin
se svatou Ludmilou
Krátký popis akce: Během prázdnin zveme rodiny na místa,
která nám připomínají první křesťanskou panovnici v naší zemi.
V celé arcidiecézi je zapojeno 50 míst, která lze navštívit.
Putováním bude provázet příběh Babička od Ivana Renče. Rodiny se mohou zapojit do soutěže.
Kontaktní osoba: Markéta Matlochová, tel. 587 405 250, e‑mail:
matlochova.marketa@ado.cz

Arcidiecézní pouť rodin
Na závěr prázdnin už tradičně pořádáme pouť rodin na Svatém
Hostýně (sobota 28. srpna), která bude zahájena mší svatou a po
ní budou pro děti připravené soutěže a úkoly.
Kontaktní osoba: Markéta Matlochová, tel. 587 405 250, e‑mail:
matlochova.marketa@ado.cz

Pěší pouť tatínků a dětí
12. ročník této poutě zahájíme v pátek ráno na Svatém Hostýně a ukončíme ji odpoledne nedělní mší svatou na Velehradě.
Každý den putujeme přibližně 20 km. Pěší poutí nás doprovodí
kněz. Součástí poutě je společná ranní a večerní modlitba, každý
den mše svatá, nabídka modlitby růžence, ale také spousta legrace a nových přátelství a zážitků.
Termín: 25.–27. června 2021
Kontaktní osoba: Josef Záboj, e‑mail: zaboj.josef@ado.cz, tel.
587 405 292

Letní pobyt pro ženy na pouti života
Na každý den je připravena přednáška některého z přítomných
odborníků (psychoterapeuta, psychiatra, kněze), po které následuje společné zamyšlení nad tématem v menších skupinkách.
Odpoledne můžete strávit podle svých představ. V nabídce jsou
společné programy, vycházky do okolí, koupání, kreativní dílny,
táborák… Čas lze využít i k osobním rozhovorům s přítomnými
odborníky nebo knězem, kteří budou přítomni po celou dobu
pobytu. Připojit se můžete také ke společným modlitbám a zúčastnit se mše svaté. Večerní čajovna pak nabídne nejen čaje lahodných chutí, ale i příjemné posezení.
Termín a místo: 14.–18. července, Svatý Hostýn
Kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, tel. 587 405 253, e‑mail:
reznickova.marcela@ado.cz

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

Červnový Nezbeda a Cvrček
V červnovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou příběh Princez‑
na nevběčnice, dokončení komiksu Terezka Martinová o životě
a díle sv. Terezie z Lisieux a příběh Pomsta Joshuy Talbota. Nechybí ani rubriky pro šikovné ruce, pro bystré hlavy a oblíbený
humor.
Červnový Cvrček učí malé čtenáře radovat se z přírody, která je
Božím stvořením.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT INFORMUJE
Týden pro rodinu

Rodinný život 2/2021

Rodinný svaz ČR vyhlásil 13. ročník
Týdne pro rodinu, který letos připadl
na 8. až 16. května a na jehož konání se
podílela Centra pro rodinu (CPR) po
celé republice. I v Kroměříži CPR Studánka, z. s., připravilo Den pro rodinu,
letos kvůli koronavirovým opatřením,
v upravené podobě. „Rodinná situace je
v aktuální době složitá a náročná, proto
doufáme, že si jednotlivé rodiny najdou
čas vyjít ze svých domovů a strávit společně příjemnější chvíli,“ říká pastorační asistentka Julie Koblihová.

Téma: Bůh můj i tvůj
Když jsem jako malá přemýšlela o Bohu, vysnila
jsem si ho jako bělovlasého staršího muže s dobrosrdečným výrazem ve tváři… takový prototyp pohádkového dědečka. Postupem času jsem zjistila, že lidé
mají o Bohu různé představy a přisuzují mu rozmanité
podoby, které jsou často odrazem toho, co je pro ně
v životě důležité. Myslím, že právě to je na něm úžasné – můžete si ho ve své fantazii vykreslit tak, aby vám
byl skutečně blízký. Nemůžete se splést. Druhé letošní
číslo Rodinného života přináší různé pohledy na náš
vnitřní svět a připomíná, že Bůh je můj i tvůj, ale zároveň pokaždé NÁŠ.
O čem to tentokrát bude?
– o rozmanitosti, to především… zaměříme se na odliš‑
nosti, které nás ve výsledku spojují
– zajímavé rozhovory na téma víry a jejího předávání v rodinách (V nebi bude velká
párty, Bůh je i v nečekaném…)
– seznámení s novými posilami našeho redakčního týmu
– rubrika Téma se zaměřuje na církve v české společnosti a ekumenismus („Jsme si blíž?“,
Festival UNITED)
– sekce Vztahy a výchova je opět plná vtipných úvah, tentokrát na téma trávení sváteč‑
ních (nejen nedělních) odpolední. A ano, Ondra bude mít zase „Kecy“…
– nechybí ani Duchovní život s neotřelou a neokoukatelnou Babiččinou teologií a dalším
dílem o svátostech; MUDr. Krausová představí životní příběh manželů Boothových
Na stránkách časopisu opět najdete chutný recept, tipy na zajímavé knihy a odkazy
k tématu a tentokrát i anketu o zajímavé ceny. Svou činnost představí Centrum pro rodinu Jitřenka z Hranic.
Další nápady, inspirativní texty a podněty pro váš rodinný život najdete na našich
webových stránkách www.rodinnyzivot.eu
Ukázkové číslo i předplatné si můžete nejjednodušeji objednat přes webový formulář, poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), telefonicky
(587 405 250) nebo e‑mailem (rodinnyzivot@ado.cz).
Na požádání pošleme ukázkové číslo časopisu i elektronicky.  Pavlína Nováková

Proč zrovna Den pro rodinu?
Když jsme před lety s kolegyní uvažovaly, co místním rodinám v rámci Týdne
pro rodinu nabídneme, přišlo nám nejlepší zorganizovat společné nedělní odpoledne, kde by se rodiny mohly setkat. Rodina tento čas může strávit spolu s dalšími
přáteli a farníky. A tak začal v Kroměříži
v rámci Týdne pro rodinu Den pro rodinu.
Můžeš čtenářům přiblížit, jak dříve tato akce probíhala?
Rodiny se vždy sešly na rozlehlé farní zahradě, kde pro ně bylo připravené
občerstvení. Domluvily jsme hudebníky,
kteří hráli k poslechu i tanci, což se líbilo zejména seniorům. Děti se účastnily
soutěží na stanovištích, za které získávaly
odměny, a mládež pro všechny secvičila
divadelní scénky.
Čím se lišila příprava v letošním
roce plném nejistoty a různých
omezení?
Přemýšleli jsme i s otcem děkanem
a pastorační radou, jak toto oblíbené setkání rodin pojmout, abychom vyhověli
všem opatřením. Nakonec jsme upustili
od setkávání rodin navzájem a připravili
program, kterého se může každá rodina
zúčastnit individuálně, abychom omezili
setkávání většího množství lidí.
Jak tedy letošní ročník probíhal?
Oproti oficiálnímu týdnu jsme dobu
konání akce prodloužili až do konce května. Na informačních plakátcích a našem
webu je připravený plán cesty po Kroměříži, kterou si rodiny mohou kdykoli projít. Dospělým byla v tomto mariánském
měsíci nabídnuta modlitba růžence, k níž
se mohly připojit děti. Pro ně byly cestou
na stanovištích připravené úkoly, které
pak odešlou přes formulář a mohou získat
odměnu.
 Runa Koblihová

Letní škola Božího slova
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

OLDIN • 6 / 2021

KNEŽSKÝ SEMINÁŘ

11

ZE ŽIVOTA BOHOSLOVCŮ
Sestry svatého Kříže opustily
olomoucký kněžský seminář
Konec jedné velké etapy. I tak lze popsat nedávné události v Arcibiskupském
kněžském semináři v Olomouci. Po téměř
140 letech tam zanikla komunita Milosrdných sester svatého Kříže.
Důvodem odchodu posledních čtyř
řeholnic na přelomu dubna a května letošního roku byla potřeba jejich nasazení
v jiných komunitách kongregace. „Výrazným způsobem nám ubývá počet sester,
stávající často nemají tolik sil a nemáme
mnoho nových povolání,“ vysvětlila obtížné rozhodnutí provinční představená
Daniela Švecová. S výjimkou období komunistické totality působila kongregace v semináři nepřetržitě od roku 1878.
V novodobé historii to bylo od znovuobnovení kněžského semináře v roce 1990.
S novou situací se museli vypořádat
také současní obyvatelé kněžského semináře. „Celá věc mě opravdu mrzí. Jejich
rozhodnutí směřující k odchodu jsem se
snažil zvrátit,“ nechal se slyšet rektor semináře P. Pavel Stuška. Podle jeho slov
přišel seminář o důležitý řeholní prvek
v životech představených i bohoslovců.
Právě seminaristé mají na řeholnice velké
množství vzpomínek. „Svou věrností, pracovitostí, zbožností a smyslem pro humor

Sestry Martina, Václava, Kamila (v popředí) a Leona z bývalé seminární komunity se
Snímky Jakub Sobotka
současnou a bývalou provinční sestrou představenou
byly vždy důležitou součástí naší formace,“ uvedl student pátého ročníku Karel
Honka. „Ačkoliv nám to někdy přišlo jako
samozřejmost, vždycky jsme věděli, že za
seminářem stojí spoustu neviditelné práce
sester,“ děkoval další bohoslovec Jan Kříž.
Oficiální rozloučení s řeholními sestrami proběhlo v kněžském semináři na
konci dubna. Děkovné mše svaté a společného večera se tehdy zúčastnil také
olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
„Chci poděkovat všem sestrám, které tu
v uplynulých letech působily, a především
Pánu Bohu za dar povolání, které jim dal,“
řekl v promluvě olomoucký metropolita.

Vyjádřil naději, že se jednou kongregace
vrátí.
„Naše služba odchodem ze semináře nekončí. Stále budeme vás bohoslovce
i představené provázet modlitbou,“ vzkázala při loučení provinční sestra představená
Daniela Švecová. Z celkového počtu čtyř
řeholnic se dvě přestěhovaly do komunity
na olomoucké arcibiskupské rezidenci, jedna do provinčního domu v Kroměříži a další do společenství v Boršicích u Buchlovic.
Více informací k odchodu sester sv. Kříže
i vzpomínky na jejich působení lze nalézt
na webových stránkách Arcibiskupského
kněžského semináře.
 Matěj Maděra

Bohoslovci třetího ročníku přijali službu lektorátu
Neobvykle rušnou šestou neděli velikonoční prožili letos bohoslovci a přestavení Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Dva seminaristé z třetího
ročníku totiž během dopolední mše svaté
přijali z rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho službu lektorátu. Slavnostní

události se vzhledem k uvolněným opatřením zúčastnilo také několik rodinných
příslušníků obou seminaristů.
Přijetí služby lektorátu bývá pro bohoslovce třetího ročníku dalším krokem na
cestě k jáhenskému a kněžskému svěcení.
Stejně tomu bylo také v případě letošních

Noví lektoři s biskupem Vojtěchem Cikrlem a kněžími ze semináře

kandidátů – Milana Pazdery z brněnské
diecéze a Václava Slivky z arcidiecéze
olomoucké. „Udělení lektorátu je pro nás
výzvou, abychom byli Písmu vždy věrní
a nebránili mu v šíření,“ přiblížil význam
služby bohoslovec Václav Slivka.
Během homilie vyzdvihl otec biskup také důležitost a smysl samotného
lektorátu. „Nad službou lektorátu není
možné mávnout rukou. Chceme zůstávat
v Kristově lásce, abychom mohli vysvětlovat smysl Písma, abychom mu rozuměli
a mohli vnímat jeho hloubku,“ pronesl ke
kandidátům i všem přítomným.
Díky částečnému uvolnění protiepidemických opatření se mše svaté zúčastnili
také blízcí obou seminaristů. „Měl jsem
opravdovou radost z přítomnosti mé rodiny, ale také z krásné liturgie a zpěvu,“
popsal své pocity Václav Slivka. Podobně prožíval významný okamžik také Milan Pazdera. „Bylo skvělé mít kolem sebe
moje blízké. Ze strany otce biskupa jsem
vnímal, že s námi opravdu počítá, což mě
povzbudilo,“ vzpomínal student bohosloví.
 Matěj Maděra
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Olomoucká firma Zbitek, výrobce mozaikových oltářů
Božího hrobu
V posledních letech se stále častěji instaluje nějaký dávno zapomenutý a znovu objevený oltář s mozaikou ze skleněných kamenů. Na nálezy navazují novinové články a zprávy v dalších mediích (naposled byla
v tisku zveřejněna zpráva o nálezu Božího hrobu v kostele v Kunraticích
u Cvikova). Pisatelé povětšinou správně určují výrobce, kterým byl olomoucký měšťan a sklář Eduard Zbitek, zakladatel firmy na výrobu Božích hrobů. Jména jeho bratra Konráda a jeho syna a pokračovatele ve
sklářském řemesle Emila Zbitka, mj. úspěšného pěstitele a zahradníka,
pisatelé nezmiňují. Ten ke konci své sklářské činnosti nabízel ještě skládací oltáře (Lurdské a Božího Těla), provedené sice ve stejném stylu, ale
oproti oltářům Božího hrobu přece jen jednodušší. Tyto prozatím nebyly
v terénu zjištěny.
rosta Nových Sadů. Narodil v Olomouci
18. června 1854 a zemřel v Brně 22. července 1927. V jiných oborech podnikání
vynikali i další potomci Eduarda a Josefiny, kteří rovněž byli členy městského zastupitelstva a zakladateli a členy různých
spolků a korporací buď v Olomouci, nebo
na Nových Sadech apod. Zbitkové, kteří
se hlásili k německé národnosti, byli po
druhé světové válce odsunuti, jejich potomci žijí v Německu.
Firma na výrobu oltářů Božího hrobu
byla založena roku 1846. Sídlila na Pekařské ulici č. 484/23 a další dílny měla
na Nových Sadech v areálu měděného
mlýna. Zakrátko po svém vzniku byla za
svou produkci pochválena papežem
Lvem XIII. a Katolickou teologickou
akademií v Petrohradě.
Eduard Zbitek
navázal ve svém
provedení Božího
hrobu na barokní „kulisové“ Boží
hroby a dovedně ho
obohatil precizně
provedeným dekorem. Patrně on jako
sklář byl tvůrcem
Boží hrob ve Stanzachu v Rakousku, převzato z internetových myšlenky použít
skleněné zabroušestránek
né kameny, umístit
Bratr Konrád (narozen 18. listopa- je jako mozaiku na tmavou plochu a zezadu 1825 v Olomouci, zemřel před rokem du nasvítit. Zda ke zpracování návrhu po1885), taktéž sklář, se věnoval zejména ob- třeboval svého budoucího spolupracovníchodu se skleněným zbožím a měl ovšem ka malíře Jana Nepomuka Fridricha, není
také svou sklářskou dílnu, ve které vyráběl známo. Jistě však s kněžími konzultoval
pro salóny a kostely korunové lustry, lojo- správnost celé ideje a koncepce. Zbitkové
vyráběli oltáře Božího hrobu v několika
vé lampičky apod.
Po smrti Eduarda převzal jeho živnost velikostech a tudíž i variantách. Ty největEmil, vzděláním ekonom a opakovaně sta- ší měly výšku 7,6 metru a šířku 4,5 metru.
Zakladatel firmy Eduard Zbitek se narodil 11. října 1819 v Olomouci a tam také
5. září 1885 zemřel. Byl členem městské
rady, kustodem německého Průmyslového muzea Františka Josefa I. a členem
různých spolků. Spolu s manželkou Josefinou horlivě přispíval na charitativní sbírky. V roce 1862 provedl a daroval městskému kostelu sv. Mořice vitrajové okno
s motivem Krista na Olivové hoře. Jeho
otec Anton i děd Franz byli rovněž skláři.
Rod Zbitků pocházel z Úsova a Josefina
z rodu Prachtlů, majitelů tzv. měděného
mlýna na Nových Sadech (nyní na jeho
místě stojí vila Kojeneckého ústavu SZPD
v Olomouci).

Byly dodávány složené v dřevěných bednách, které se dobře a jednoduše přepravovaly a v nichž byly složené díly uskladněny po zbytek roku.
Malíř portrétů Jan Nepomuk Fridrich
(1817 – po 1870) je autorem obličejů andělů adorujících sv. Kříž a jejich sepjatých
rukou. Sochy Krista vkládané do skalního
hrobu vytvářel např. olomoucký řezbář
a sochař František Celler (1862–1923),
který také samostatně realizoval oltáře,
kazatelny, křtitelnice a též Boží hroby v jiném řemeslném pojetí.
Oltář Božího hrobu tvoří skalní hrob
se sochou ležícího Kristova těla. Nad hrobem a po stranách se staví kulisy z kartonů s mozaikou ze skleněných kamenů,
upevněné v dřevěných rámech. Za konstrukci se vkládaly lojové a později petrolejové lampičky, které svým blikotavým
světlem oltář zezadu prosvětlovaly. V dalších letech byly nahrazeny elektrickým
osvětlením. Součástí zásilky s oltářem
bývalo upozornění na opatrnou manipulaci, aby nevznikl požár, ale přesto některé oltáře během velkopátečního obřadu
shořely. Zákazníci si podle velikosti kostela nebo stavu kostelní pokladny mohly
vybrat mezi několika typy oltářů. Některé
doplňovaly květinové vázy nebo klečící
andělé, kompozici mohly uzavírat strážci
ve zbroji nebo dokonce konstrukce v podobě portálu. Vše provedené v mozaice
a opatřené nápisy v různých jazycích podle místa, kam byly určeny.
Pro dokreslení doby, atmosféry a autorství Božích hrobů uvádíme citát z Mo‑
rawských nowin z 8. dubna 1856. Článek
vyšel u příležitosti žehnání Božího hrobu v Ratajích (dobový text je stylisticky
upraven): „Hodno a slušno, abychom hor‑
livé čtenáře Morawských nowin, a s nimi
všechny o stánek Hospodinův horlících,
upozornili na zcela nový vynálezek v oz‑
dobování kostelův v čas velkotýdení, jenž
velký činí dojem na pobožné srdce při
rozpamatování na bolestné utrpení, smrt
a pohřbení Božského Spasitele; a to tím
více, an vynálezek ten týká se Moravy
a pochází z Olomouce.
V Olomouci zhotovuje p. Eduard Zbi‑
tek, sklenář, ve spolku s bratrem výsta‑
vy Božího hrobu z pestro‑měňavých skel
a skleněných perel pod názvem: Trans‑
parente Glas‑Mosaik heilige Gräber a má
takový odbyt, že letošním rokem padesáte
jich rozeslal na Moravu, do Rakous, Pol‑
ska a Uherska. Není ani též divu, nebo
pouhým pohledem na v pravdě mistrov‑
skou práci uměleckou člověk se neuspokojí,
ale touží též ji míti. Kdo nevěří, jdi, uzříš
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a dozvíš se. Kam: Do Olomouce u p. Zbit‑
ka vždy vystaven jest takový Boží hrob,
a na žádost velmi úslužný a přívětivý pán
vysvětlí ti vše zdarma, toužíš‑li po tom.
Části tohoto Božího hrobu jsou: Kříž 6
střevíců zvýši (může se však dle okolnosti
místa ještě více zvýšiti) sestaven ze samých
sklených hranolů s nápisem latinským:
J. N. R. J. – se závojem ze samých skleně‑
ných perel, a na dolejším konci s překrás‑
ným věncem, před jehož průsvitnou zlatou
a barevnou září monstrance s velebnou
svátostí státi má. Kříž ten stojí upevněn na
milostnici.
O tom, jak má mensa vypadat, čteme
v Mojžíšově knize a tyto zásady dodržel při
kompozici oltáře Božího hrobu i Zbitek,
který nezapomněl ani na průsvitný nápis
„Jahve“.
Po pravé i levé straně milostnice jsou
kruhy průsvitných malebných květin. –
Všecky ty tři části spočívají na Božím hro‑
bě, který zde tak se vyobrazuje, jak čteme
v evangeliu sv. Lukáše: Sňal tělo (Josef
z Arimathie a Nikodem) s kříže, obvinul
do tenkého plátna a položil je do hrobu vy‑
tesaného v skále.
Celý ten osvětlený Boží hrob náram‑
ně působí na oko lidské, ale mnohem více
na srdce člověka, a tudíž zajisté velkých
si vydobyl zásluh p. Zbitek, že vynalezl
a uskutečnil náležitý prostředek k rozní‑
cení horlivé pobožnosti v ten, tak v církvi
svaté smutný, ale nanejvýš spasitelný čas,
ustanovený k rozpamatování přehořkého
utrpení a smrti Páně.“
Z výše citovaného vyplývá, že v roce
1856 bylo do světa posláno asi 50 oltářů.
Firma tedy zhotovila během jednoho týdne asi jeden komplet. Z toho lze vyvodit,
že za zhruba padesát let činnosti firmy
mohlo být vyrobeno minimálně tisíc oltářů, rozeslaných do farností na Moravě,
v Čechách, Polsku, Uhrách, ale i na Ukrajinu, do Chorvatska, Slovinska a Německa.
Ze zahraničí jsou známy Zbitkovy oltáře,
které byly již před desetiletími obnoveny
a nadále slouží svému účelu. V naší arcidiecézi byl naposled restaurován oltář Božího hrobu v Hněvotíně u Olomouce, kde
je k vidění v kostele sv. Leonarda.
Na Olomoucku se již delší dobu plánuje výstava, na níž budou představena
postní plátna, jedinečný skládací oltář
Vzkříšeného Krista, postní obraz Ukřižovaného Krista pocházející ze Staré Vody
u Libavé, miniatura Božího hrobu, socha
Bičovaného Krista a samozřejmě některý
ze zachovaných Boží hrobů z produkce Zbitkovy firmy. Proběhnout by měla
v příštím nebo přespříštím roce.
Autorka přivítá fotodokumentaci
a případné informace o Božích hrobech
z produkce Zbitků.
 Jana Krejčová
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K oslavě a potěše. Umělecké sbírky
olomouckého arcibiskupství
Výstava K oslavě a potěše. Umělecké sbírky olomouckého arcibiskupství představí v arcibiskupském paláci v Olomouci (Wurmova 9) více než
třísetletou historii uměleckého sběratelství a mecenátu olomouckých
biskupů a arcibiskupů ve výběru zajímavých děl různých uměleckých
oborů.
Sbírka zahrnuje množství děl staré evropské malby, z nichž podstatnou část tvoří italské a nizozemské obrazy. Její další nezanedba-

Foto č. 1325: Annibale Carracci, Latona
a sedláci, kolem roku 1588, olej, plátno
telnou součástí je také bohatá kolekce staré Foto č. 767: Kristus Dobrý pastýř, Goa,
kresby a grafiky, iluminovaných středověkých 17. století, slonovina
rukopisů, knih a hudebnin. Pominout nelze
ani bohatou kolekci uměleckého řemesla obsahující nábytek, porcelán, keramiku, fajáns,
sklo, hodiny a slonovinové řezby. Zakladatelem olomoucké arcibiskupské sbírky byl
Karel Lichtenstein‑Castelcorn
(biskupem 1664–1695). Na
jeho příklad později navázali
především arcibiskupové kardinál Bedřich z Fürstenbergu
(1853–1892), Theodor Kohn
(1892–1904) a Leopold Prečan (1923–1947).
Současná výstava je výsledkem dlouhodobé spolupráce Arcibiskupství olomouckého s Muzeem umění
Olomouc, které prostřednicFoto č. 803: František Antonín Palko, po 1754, Karetní tvím Arcidiecézního muzea
v Olomouci a Kroměříži spraspolečnost u biskupa Troyera, olej, plátno
vuje podstatnou část tohoto
mimořádného kulturního dědictví. Cílem projektu sezónní galerie v arcibiskupské rezidenci je udržet kontinuitu prezentace unikátní umělecké sbírky arcibiskupství v době,
kdy jsou Arcidiecézní muzeum Olomouc i kroměřížská zámecká obrazárna z důvodu
rekonstrukčních prací letos uzavřeny.
Galerie bude veřejnosti přístupná od 17. června. Informace o otevírací době
a ceníku na www.arcibiskupskypalac.cz
 Gabriela Elbelová, Martin Kučera

14

OLDIN • 6 / 2021

CHARITA

V sedle projel Českou republiku. Dnes koně maluje
Pan Čestmír Trnka pochází z česko‑slovenské rodiny, která
žila v obci Mutěnice na Moravském Slovácku. Jeho tatínek,
Slovák, pracoval v moravských naftových dolech, maminka,
Češka, se starala o domácnost. On sám se vyučil sedlářem
a vojnu odsloužil na Slovensku, kde v kasárnách pečoval
o vojenské koně. Po návratu z vojny pracoval vždy ve stájích nebo na statcích a věnoval se i vozatajským soutěžím.
Láska k anglickým plnokrevníkům ho přivedla postupně do
hřebčína Napajedla, poté na nějakou dobu do Kladrub a Slatiňan. Před šesti lety odešel z rodného Slovácka do Olomouce,
avšak bez zaměstnání a zázemí se zakrátko ocitl na ulici. Navštěvoval nízkoprahové denní centrum střediska Samaritán,
přespával v noclehárnách a spolu se sociálními pracovníky
hledal východisko z osobní nouze.
Se svojí současnou manželkou se poznal na Slovácku po návratu z Čech, kdy
mu bylo 27 let. Protože je seznámil kamarád, který pálil kořalku, a oba dva si
přáli mít netradiční svatbu, vzali se v malém sálku místní pálenice. Ve Veselí nad
Moravou si pronajali usedlost se stájemi,
aby mohli chovat vlastní koně. Společně
se starali o šest dětí z předchozích manželství. Když děti odrostly, hlavní živností
pana Čestmíra se stalo cestování po hradech a zámcích, kde na hřbetech svých
čtyřnohých miláčků vozil děti. Díky tomu
projel v sedle Českou republiku. Jakmile
se na jaře otevřely hrady a zámky, osedlal
dva koně, na menšího poníka naložil spací pytel a vyrazil. Nejdále byl na Konopišti, ale úplně nejraději vzpomíná na hrad
Svojanov u Svitav. Při nesnadné a často
riskantní práci s koňmi se mu přihodily
i dva úrazy. Prvním bylo zlomení páteře
po pádu z koně, podruhé přišel při vyjížďce v lese u Kolína o jedno oko.

Snímky Ondřej Pokorný

„Až se vrátím, tak se vrátím“
Pan Trnka vzpomíná, že když jezdil
se svými koníky po hradech a zámcích,
zastavila ho jednou policie s tím, že po
něm manželka vyhlásila pátrání, protože
se dlouho neukázal doma. Když se policisté ptali, co mají manželce vyřídit, tak
jen vzkázal: „Až se vrátím, tak se vrátím.“
Nikdy se totiž nestalo, že by se nevrátil
domů, svoji manželku miloval a nikdy by
ji neopustil. Jak sám podotýká, doma musel být vždy nejpozději do svátku svatého
Martina.
Od oné doby však uplynulo mnoho
let, oba dva zestárli, jejich děti dospěly
a založily vlastní rodiny. Jeho manželka onemocněla a pan Čestmír zůstal na
péči o těžce nemocnou ležící ženu sám.
Její zdravotní stav se postupně horšil,
oběma docházely síly a děti byly daleko.
Syn navrhl umístění maminky v léčebně
dlouhodobě nemocných. Po první návště-

vě v LDN se pan Čestmír rozhodl svoji
manželku přemístit do příjemného prostředí léčebného Senior centra Sluníčko
v Rohatci u Hodonína. Manželku jezdí
na Slovácko pravidelně navštěvovat, jen
v poslední době z důvodu zákazu návštěv
v zařízeních mohl svoji ženu vídat jen přes
okno.

Ze Slovácka do Olomouce
Je to již šest let, kdy pan Trnka vrátil
pronajatý dům ve Veselí zpět obci, prodal
koně, a protože vždy rád cestoval, vypravil se do Olomouce. Zpočátku zde vypomáhal v několika stájích u soukromníků.
Nenašel však stálé zaměstnání ani ubytování a jednoho dne se ocitl na ulici. Nějaký čas využíval služeb nocleháren, dopoledne pobýval v denním centru Charity
Olomouc, odpoledne chodil na polévku.
Když se ve svých 67 letech ohlíží zpět,
je mu líto, že tehdy udělal ukvapené rozhodnutí a vrátil obci pronajatý domek, ve
kterém zůstal před lety sám bez ženy i bez
dětí.
Dnes ho nejvíc těší malování a setkávání s přáteli. Rád chodí za známými do
papírnictví v obchodním centru Šantovka, kde i maluje. Uvykl kreslit s jedním
okem, a jak sám říká, teď už mu to přijde
normální. Stává se, že ho lidé oslovují
s tím, že by si chtěli koupit jeho obrázky.
Pan Trnka si však nikdy neřekne o peníze, své malby jim věnuje zadarmo. Díky
podpoře a pomoci sociálních pracovníků
získal před časem zázemí a nový domov
v azylovém bytě. Rád by také našel práci,
aby si mohl ještě něco našetřit. Jeho snem
je koupit si koně a s dvoukolkou vyrazit
na cesty.
Charita Olomouc: Z cyklu Životní
příběhy
 Eva Štefková
Charita Olomouc
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Učíme se online. Charita Olomouc vyhlásila sbírku
PC vybavení pro rodiny a děti v nouzi
Mnohé rodiny na Olomoucku se nacházejí v situaci, kdy z finančních důvodů nejsou schopny zajistit svým dětem potřebnou PC techniku pro distanční výuku. Charita pomáhá
dětem z Olomouce a okolí zajistit počítače prostřednictvím
spolupráce s nadačním fondem IT People. Pevným počítačům však chybí nutné dovybavení, které je pro formu distanční výuky nezbytné. Charita se v rámci kampaně „Učíme
se online“ obrací na veřejnost s prosbou o pomoc při zajištění potřebného počítačového příslušenství pro děti z rodin
v tísni.
Aktivity Charity Olomouc spojené s online doučováním dětí
a distribucí PC jsou zajišťovány převážně prostřednictvím spolupráce dalších organizací a nadačních fondů a také dobrovolnické
činnosti a darů. Jedním z hlavních partnerů je nadační fond IT
People v rámci projektu „Počítače dětem“, na který Charita navazuje dlouhodobým projektem „Liška online“. Tento vzdělávací
projekt Charita zahájila za účelem pomoci s distanční výukou
v rodinách v nouzi.
Další pomocí rodinám s dětmi v tísni je kampaň „Učíme se
online“. V rámci této aktivity je třeba dovybavit pevné počítače,
které Charita obdržela prostřednictvím dárců a které následně
poputují do rodin ocitajících se v nouzi. „Spojením sil chceme
zajistit efektivní využití darovaných počítačů a zároveň pomoci
rodinám v tísni na Olomoucku. Počítače jsou rodinám zapůjčené
zdarma. Problémem je, že k nim chybí potřebné dovybavení, jako
jsou klávesnice, sluchátka, webkamery a další,“ sděluje Jitka Laštůvková, zástupkyně vedoucí Střediska pro rodiny a děti.

Děti se musely učit na mobilech
Podpora dětí matek samoživitelek nebo dětí z rodin nacházejících se v tíživé sociální situaci v oblasti vzdělávání je jednou
z priorit vzdělávacích aktivit Střediska pro rodiny a děti Charity Olomouc. „Mám šest dětí, z toho jsou tři na distanční výuce.
Doma máme jen jeden pevný počítač bez webkamery. Děti se
tedy učily pouze na mobilech, hlavně devítiletá Klárka byla smutná, že nemůže reagovat na úkoly tak rychle jako spolužáci, protože na mobilu je mnohem horší zobrazení. Teď máme zapůjčené
2 notebooky a děti mají konečně možnost držet krok se svými
spolužáky,“ vypráví paní Lenka z Olomouce.
Získané vybavení bude pomáhat dětem i po skončení distanční výuky, a to v rámci projektu Liška online. Jedná se o projekt
doučování dětí online prostřednictvím velkého množství dobrovolníků. Potřebné příslušenství je tedy možné darovat v průběhu
celého roku.

Počítač pro devítiletého Michala
Paní Karolína je samoživitelka a žije v pronajatém bytě v Olomouci společně se svými dvěma dětmi (Klárou 4 roky a Michalem 9 let.) Klárka nastoupila v září 2020 do školky a paní Karolína si našla zaměstnání, kde na DPP uklízela prostory prodejny
nábytku. Bylo jí přislíbeno, že když se osvědčí, tak jí během pár
měsíců bude nabídnuta práce na HPP. Díky tomuto zaměstnání
se finanční situace paní Jany natolik stabilizovala, že zvládla zajistit veškeré základní potřeby rodiny. S uzavřením prodejny nábytku z důvodu vládních opatření však byly paní Karolíně sníženy
směny na polovinu. S pozdějším uzavřením škol a školek musela

zůstat doma s dětmi a majitel provozovny jí ukončil DPP, protože
nebyl ochotný akceptovat její dlouhodobou nepřítomnost. Paní
Karolína se i přes svůj aktivní přístup a snahu dostala do finanční tísně, kdy nebylo v jejich silách zajistit počítač pro distanční
výuku svého syna. Zapůjčením počítače s potřebným vybavením
bylo Michalovi, který navštěvuje 3. třídu, umožněno zapojení do
distanční výuky.
Pro dovybavení PC je třeba: USB myš, sluchátka USB nebo
Jack 3,5 mm, webkamera (720p s mikrofonem), USB WiFi adaptér (kategorie 802.11n, v pásmu 2,4 GHz – případně v 5 GHz)
Sběrné místo: Řezníčkova 8, po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 736 541 658
 Eva Štefková
Charita Olomouc

Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ
ČERVEN 2021
3. 6. čtvrtek
17.00 hod • Olomouc – dóm – Slavnost Těla a Krve Páně •
arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler, biskup
Josef Nuzík
4. 6. pátek
21.00 hod. • Bystřice pod Hostýnem – Eucharistické noční procesí na Svatý Hostýn a následně mše svatá • biskup
Josef Nuzík
5. 6. sobota
8.00 hod. • Valašské Klobouky – mše svatá na ukončení
kurzu pastoračních pomocníků • biskup Antonín Basler
10.00 hod. • Přerov – biřmování • arcibiskup Jan Graubner
6. 6. neděle
7.20 hod. • Klášterec – děkovná mše svatá • biskup Antonín Basler
15.00 hod. • Olomouc – arcibiskupství – setkání s vítězi
mimořádného ročníku „Bible a my“ • biskup Antonín
Basler
8. 6. úterý
9.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť kněží za vlastní posvěcení
• arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler, biskup
Josef Nuzík
9. 6. středa
10.00 hod. • Svatý Antonínek – mše svatá pro Společenství
vdov a vdovců • biskup Josef Nuzík
11. 6. pátek
10.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář –
mše svatá a Te Deum pro Teologický konvikt • arcibiskup
Jan Graubner, biskup Josef Nuzík
15.00 hod. • Velehrad – biřmování pro Stojanovo gymnázium • biskup Antonín Basler
18.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář –
mše svatá a udělení služby lektora kandidátům trvalého
jáhenství • arcibiskup Jan Graubner
12. 6. sobota
10.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť lékařů • biskup Antonín
Basler
13. 6. neděle
9.30 hod. • Březová u Uherského Brodu – biřmování •
biskup Josef Nuzík
10.30 hod. • Hradčany – farnost Pavlovice – mše svatá
k 10. výročí posvěcení kaple sv. Antonína • biskup Antonín Basler
15.00 hod. • Fryšták – poutní mše svatá v kapli sv. Antonína • biskup Antonín Basler

14. 6. pondělí
16.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá a předávání maturitních vysvědčení • biskup Antonín Basler
15. 6. úterý
9.00 hod. • Litoměřice – Stála rada České biskupské konference • arcibiskup Jan Graubner
16. 6. středa
16.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá a Te Deum
pro Cyrilometodějskou teologickou fakultu • arcibiskup
Jan Graubner
19. 6. sobota
9.30 hod. • Olomouc – dóm – jáhenské svěcení • biskup
Josef Nuzík
15.00 hod. • Štípa – mše svatá k 650. výročí od první
zmínky o Štípě a žehnání pastoračního centra • biskup
Antonín Basler
20. 6. neděle
10.00 hod. • Rajnochovice – děkovná mše svatá k 25. výročí založení Táborového střediska Archa • biskup Josef
Nuzík
10.30 hod. • Nový Malín – biřmování • biskup Antonín
Basler
26. 6. sobota
9.30 hod. • Olomouc – dóm – kněžské svěcení • arcibiskup
Jan Graubner
14.00 hod. • Olomouc – Svatý Mořic – mše svatá k 10. výročí založení Církevní mateřské školy Ovečka • biskup
Antonín Basler
27. 6. neděle
9.30 hod. • Březová u Uherského Brodu – mše svatá
k 150. výročí posvěcení kostela • biskup Antonín Basler
10.00 hod. • Litovel – biřmování • biskup Josef Nuzík
10.30 hod. • Olomouc – Svatý Mořic – mše svatá na poděkování za ukončení vnějších oprav kostela • arcibiskup
Jan Graubner
30. 6. středa
18.00 hod. • Olomouc – dóm – Výročí posvěcení katedrály
• arcibiskup Jan Graubner

Uzavřeno k 19. 5. 2021
Změna programu vyhrazena

