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

Pět nových kněží pro olomouckou 
arcidiecézi
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graub-
ner udělí v sobotu 26. června 2021 v 9.30 
hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci 
kněžské svěcení pěti jáhnům, absolven-
tům Cyrilometodějské teologické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci.
(strana 2)
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Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,
díky Bohu se situace, která více než na 

půl roku zásadním způsobem ochromila 
běžný život naší společnosti, postupně, 
pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla 
to pro nás všechny zkouška víry, důvěry 
v Pána, ale také příležitost k přehodnocení 
životních priorit, každodenní rutiny a ob‑
rovská šance využít všechny ty dary, které 
byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to 
byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska 
sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo 
nemálo našich blízkých a přátel.

Jsme vděční a  děkujeme všem těm, 
kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši 
bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřo‑
vatelskou i  duchovní péči. Jsme rádi, že 
i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není 
nic navíc, protože služba Bohu a  služ‑

Prohlášení českých a moravských biskupů  
v situaci ustupující pandemie v naší zemi

Tento dopis byl čten na závěr bohoslužeb v den slavnosti Těla a Krve Páně.

Pozvání k účasti  
na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti

ba člověku je do ní vepsána samotným  
Zakladatelem.

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je 
na místě opatrný optimismus. K  němu 
také patří návrat k  bohoslužbám v  jejich 
normální podobě. Technické prostřed‑
ky byly v  době, kdy pandemie doléhala 
plnou silou, důležitým nástrojem, jak 
zachovat alespoň něco a  nějakým způ‑
sobem z  toho, co činí Církev Církví, to‑
tiž „ecclesia“  – shromáždění. Avšak je 
potřeba mít stále na mysli, že skutečné 
fyzické shromáždění při bohoslužbě je  
nenahraditelné.

Proto si Vás dovolujeme povzbudit, 
abyste se postupně vraceli do kostelů, po‑
chopitelně při zachování příslušných hy‑
gienických opatření a s potřebnou mírou 
opatrnosti.

Pro církev má od jejích počátků veliký 
význam pouť, tedy putování na místa, kde 
se ve společenství a v modlitbě zvlášť in‑
tenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. 
Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či 
sanktuária, ale jeden druh pouti překoná‑
vá hranice konkrétních míst. Zaměřuje se 
přímo na Nejsvětější Svátost oltářní, kde‑
koliv se kolem ní scházíme. Je to euchari‑
stický kongres.

Slovo „kongres“ možná zní trochu 
úředně, ve skutečnosti jde o  náboženské 
setkání, které je příležitostí ve společen‑
ství prožít a oslavit skutečnost, že Eucha‑
ristie je největším darem, který nám Pán 
odkázal. Kromě eucharistických kongre‑
sů v  jednotlivých diecézích či zemích  – 
v České republice byl naposledy před šesti 
lety  – se pravidelně koná také kongres 
mezinárodní, organizovaný Svatým stol‑
cem. Ten nejbližší je svolán do Budapešti 
v termínu od 5. do 12. září letošního roku 
a papež František plánuje osobně předse‑
dat slavnostní závěrečné mši svaté v nedě‑
li 12. září.

Rádi bychom Vás proto do Budapešti 
co nejsrdečněji pozvali – každého osobně 
i celá farní či jiná společenství.

Aby byl eucharistický kongres sku‑
tečně světový, musí začínat už na úrovni 
jednotlivých farností. S myšlenkou na to, 

že se s  námi ve stejných chvílích spojují 
křesťané z  celého světa, postavme Eu‑
charistii do centra svých společných 
aktivit. Zdůrazněme již letošní oslavy 
Těla a  Krve Páně („Božího Těla“), pořá‑
dejme adorace, místní poutě i  vzděláva‑
cí akce, modleme se společně za to, aby 
mezinárodní eucharistický kongres byl 
bohatým duchovním přínosem pro nás  
i pro svět.

Kdo by se chtěl zapojit do české de‑
legace mířící do Budapešti, může sám 
či přes duchovního správce kontaktovat 

Sledování mše svaté v televizi a na so‑
ciálních sítích nechť je nadále k dispozici 
nemocným a těm, kteří do kostela nemo‑
hou. Je však načase, abychom si my ostat‑
ní opět připomněli, že svěcení svátečního 
dne je jedním z přikázání Desatera a že ke 
svátečnímu dni patří i účast na bohosluž‑
bě. Je rovněž na místě, abychom projevi‑
li Bohu vděčnost za překonání této vlny 
pandemie a přicházeli do kostela poděko‑
vat trvale a pravidelně s  ještě větší horli‑
vostí než dříve.

Radostnou zprávou je, že můžeme 
opět chválit Pána i zpěvem.

Na setkání kolem Kristova oltáře se 
těší a ze srdce žehnají

 biskupové Čech, Moravy a Slezska
Nepomuk 18. května 2021

Poutní centrum královéhradecké diecéze, 
které přípravu cesty koordinuje.

E ‑mail: poutnik@bihk.cz nebo telefon: 
731 598 752. Potřebné informace najdete 
rovněž na stránkách www.cirkev.cz. Dou‑
fejme, že cestování po Evropě – za přede‑
psaných hygienických podmínek  – bude 
bezproblémové. Blíže budou jednotliví 
účastníci informováni podle vývoje. Ostatní 
věřící vyzýváme, aby se k eucharistickému 
kongresu připojili modlitbou právě ve far‑
nostech či jiných společenstvích.

 Vaši čeští a moravští biskupové
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„Samozřejmě záleží na vývoji koronavirové pandemie a s ní souvisejících vládních 
opatření, nicméně pokud se situace nezhorší, počítáme, že Večer lidí dobré vůle letos 
navštíví povolených pět tisíc lidí. Poutní mše svatá 5. července se může konat dle roz‑
hodnutí Nejvyššího správního soudu bez omezení,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle 
Josef Kořenek. Benefiční koncert ale budou moci zhlédnout všichni, a to díky přímému 
televiznímu přenosu. „Propojí nás i modlitba,“ uvedl Josef Kořenek.

Hudební hostitel Večera lidí dobré vůle Jiří Pavlica s Hradišťanem si na velehradské 
pódium pozve houslistu Václava Hudečka spolu s hostem, který bude velkým překvape‑
ním, dále zpěváka Davida Deyla, Jiřího Pospíchala a Slovácký komorní orchestr, Filhar‑
monii Bohuslava Martinů, Antikvartet Dušana Vančury a operní pěvkyni Petru Alvárez 
Šimkovou s manželem a dětmi.

Před koncertem proběhne ve velehradské bazilice Modlitba za vlast, která je také 
organizována ve spolupráci s Armádou ČR. Mezi účastníky jsou političtí představitelé, 
hasiči, zdravotníci, policisté a široká veřejnost. Letos by se Modlitby za vlast měl účast‑
nit také armádní generál Emil Boček, který je jedním z posledních žijících veteránů.

Během odpoledne 4. července poběží na Velehradě program pro mladé Mladí fandí 
Velehradu. Součástí odpoledního programu bude parkourové vystoupení, prostor pro 
freestyle na koloběžkách, skateboardu nebo in ‑line bruslích a večerní GODZONE wor‑
ship night. Součástí je také představení a inspirace řady aktivit mladých a pro mladé.

Dále se v těchto dnech připravuje tradiční Mezinárodní setkání vozíčkářů, Soutěž 
ve fotbalových dovednostech, Ruční přepisování Bible a  celá řada zajímavých výstav. 
Největší z nich bude věnována výročí A. C. Stojana. „Pan Igor Bareš interpretuje život 
a dílo A. C. Stojana, které vychází na dvou CD jako audiokniha. Na Velehradě bude tato 
audiokniha, která se jmenuje „Být všem vším“, představena a poprvé i k zakoupení,“ do‑
plnil Kořenek. Program pro děti se letos konat nebude.

Aktuality o průběhu a program akce: www.velehrad.eu/dny ‑lidi ‑dobre ‑vule/
	 	  (čbk)

LIST Z KALENDÁŘE
ČERVENEC–SRPEN 2021

1. červenec – Světový den architektury

6. 8. 1221 zemřel sv. Dominik, zakladatel řádu dominikánů (800 let)

12. 8. 1921 se narodil Vladimír Neuwirth, český katolický filozof a publicista (100 let)

20. 8. 1946 se narodil v Bosonohách Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, brněnský biskup 
(75. narozeniny)

22. 8. 1931 se narodil profesor Stanislav Sousedík, český katolický filozof  
(90. narozeniny)  (jpa)

Cyrilometodějské slavnosti –
Velehrad 2021

Ve dnech 4. a 5. července ožívá Velehrad tradičními cyrilometodějskými 
oslavami, kterých se každoročně účastní na 30 tisíc lidí. Loni proběhly 
ve velmi omezeném režimu a určitým epidemiologickým opatřením se 
nevyhnou ani letos. Hlavním tématem 22. ročníku je poděkování všem 
nejen v první linii, kteří stále bojují proti covidové pandemii. Současně 
velehradské oslavy připomenou Rok sv. Josefa, 170. výročí narození An-
tonína Cyrila Stojana a 100. výročí jeho jmenování olomouckým arcibis-
kupem. Součástí je i příprava k 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily, patronky 
rodin a první české světice.
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Valašské Klobouky navštívil vatikánský velvyslanec
Valašské Klobouky si letos připomínají 260. výročí vztyčení mariánského sloupu 
na Masarykově náměstí. Při této příležitosti město navštívil vzácný host, apoštol-
ský nuncius Charles Daniel Balvo. Vatikánský velvyslanec s místním farním spo-
lečenstvím oslavil významné jubileum společně se slavností Těla a Krve Páně ve 
čtvrtek 3. června. Na půdě města ho přivítala starostka Eliška Olšáková a členové 
zastupitelstva při oficiálním ceremoniálu.

„Pan nuncius Charles Daniel Bal‑
vo přijal pozvání římskokatolické 
farnosti a  města Valašské Klobouky 
a  celebroval krásnou slavnostní bo‑
hoslužbu přímo u mariánského slou‑
pu na Masarykově náměstí. Během 
jeho soukromého odpoledního pro‑
gramu jej také čekala návštěva farní‑
ho kostela s  varhanním koncertem, 
komentovaná prohlídka místních 
památek i oficiální přijetí na radnici. 
Jménem zastupitelstva města jsem 
mu popřála, aby se u nás cítil příjemně a odvezl si pěkné vzpomínky,“ uvedla starostka 
Eliška Olšáková.

„Slavností Těla a Krve Páně si celý svět připomíná lásku Boha k člověku. Ježíš chtěl 
být mezi námi trvale ve svém Těle, které nazýváme Eucharistií. Je to slavnost vděčnosti 
a uvědomění si, že před Bohem jsme jedna rodina. A díky návštěvě otce arcibiskupa 
Charlese, velvyslance papeže Františka, jsme mohli vnímat právě přesah této rodiny přes 
hranice národů a kultur,“ vyjádřil valašskokloboucký děkan P. Pavel Macura a připojil 
poděkování, že se farnosti ve spolupráci s městem a desítkami dobrovolníků z farního 
společenství podařilo sváteční bohoslužbu uspořádat. „Byla slavností vděčnosti, že Bůh 
je nám blízko v každé situaci, a připomenutím si, že na to nejsme sami, že nás naše ne‑
beská matka Panna Maria stále chrání a provází,“ dodal.

Mariánský sloup se sochou Panny Marie Assumpty byl zbudován nákladem Tobiáše 
Tomaštíka v roce 1761. Na jeho vrcholu je pozlacená socha korunované Panny Marie 
s korunovaným Jezulátkem na levé ruce (dítě drží v levé ruce jablko) a s žezlem v ruce 
pravé. Panna Marie stojí na srpku měsíce, symbolu čistoty a panenství. V nižší partii 
zdobí mariánský sloup další čtyři plastiky, a to archanděla Rafaela s malým Tobiášem 
a svatých Floriána, Vendelína a Tekly.   Lenka Zvonková

tisková mluvčí města Valašské Klobouky

Ostravsko ‑opavská diecéze oslavila 25. výročí
Papežský nuncius arcibiskup Charles Daniel Balvo byl v neděli 30. května 2021 
hlavním celebrantem slavnostní děkovné bohoslužby u příležitosti 25. výročí od 
založení ostravsko ‑opavské diecéze. Pozvání do ostravské katedrály Božského 
Spasitele přijal také olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Společně s nimi konce-
lebrovali mši svatou, která byla živě přenášena televizí Noe, také apoštolský ad-
ministrátor diecéze Martin David a diecézní biskup František Václav Lobkowicz.

Děkovné bohoslužby se 
zúčastnili také zástupci měs‑
ta Ostravy a krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje. 
Primátor města Tomáš Ma‑
cura připomněl příkladnou 
spolupráci radnice s biskup‑
stvím i  skutečnost, že histo‑
rie města je s  životem círk‑
ve propojena už po staletí.  
První písemná zmínka o Os‑
travě pochází z  roku 1267 
z listiny olomouckého bisku‑
pa Bruna.  Pavel SkálaSnímek Pavel Zuchnický

Pomohl Brno ubránit  
před Švédy

Při obléhání Brna Švédy pečoval o ra-
něné, Brňany povzbuzoval a  dodával 
jim odvahu. Jezuitský kněz P.  Martin 
Středa vedl bohoslužby i modlitby, udr-
žoval bojovou morálku. Obránce a  je-
zuitského kněze, který se zapsal do 
dějin města, navrhli čeští a  moravští 
biskupové na plenárním zasedání Čes-
ké biskupské konference blahořečit.

Jezuitský kněz pocházel z  polských 
Hlivic, když v  roce 1645 Brno obléha‑
li Švédové, působil jako rektor jezuitské 
koleje. Proti skoro třicetitisícové armádě 
se postavil po boku asi pětistovky vojáků 
a zhruba tisícovky civilistů.

Na památku této události se kolem 
15.  srpna konají oslavy Dne Brna. Před 
rokem požehnal brněnský biskup Vojtěch 
Cikrle sochu Martina Středy, která stojí 
před jezuitským kostelem v  Brně, kde je 
pohřben.  Pavel Skála

Změna ve vedení  
Českobratrské církve  

evangelické
V  Komunitním centru sv.  Matky Tere-
zy v  Praze ‑Hájích zasedal 21.  květ-
na  2021 synod Českobratrské církve 
evangelické (ČCE), nejvyšší zákono-
dárné a řídící shromáždění ČCE.

Do čela ČCE na šestileté období byl 
jako nový synodní senior zvolen dosavadní 
evangelický farář v Praze ‑Střešovicích Pavel 
Pokorný (*1960). Nová synodní rada svůj 
úřad nastoupí 22. listopadu 2021.  (jpa)

Snímek Bogodar / Wikipedie
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Výstava dětských prací připomíná výročí arcibiskupa Stojana
V  den 170. výročí narození olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana 
v sobotu 22. května 2021 uspořádal velehradský poutní a exerciční dům Stojanov 
společně s místní farností a obcí den otevřených dveří.

Po slavnostní mši svaté 
v bazilice byly oceněny práce 
dětí zapojených do výtvarné 
soutěže, které jsou vystaveny 
v bazilice. Lidé si vedle toho 
mohli projít poutní dům, 
navštívit expozice Velehrad‑
ského domu sv. Cyrila a Me‑
toděje a  podzemí baziliky, 
zapojit se do tvořivé dílnič‑
ky nebo si vyzkoušet veliký 
bublifuk.  (ado)

Počátky charitního díla na Moravě v první polovině 20. století
Charita Olomouc ve spolupráci s Cyrilometodějským institutem CMKA uspořáda-
la 26. května 2021 on ‑line konferenci věnovanou tématu Počátky charitního díla 
na Moravě v první polovině 20. století. Konference se konala v rámci oslav 100. 
výročí vzniku Charity na Moravě, 30. výročí obnovy Charity Olomouc, 100. výročí 
nástupu A. C. Stojana na arcibiskupský stolec a 1100. výročí od smrti sv. Ludmily, 
patronky charitního díla.

Se svými příspěvky vystoupili: 
doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D. (A. C. 
Stojan a jeho přínos pro dobročinné 
aktivity církve), PhDr. Martin Kuče‑
ra (Charita na Moravě mezi světo‑
vými válkami), P.  Jan Larisch,  Th.D. 
(Zajímavé osobnosti charitní histo‑
rie ‑ P.  Rudolf Nejezchleba, biskup 
Josef Martin Nathan  – městečko 
milosrdenství) a  ThLic.  Jakub Dole‑
žel, Th.D. (Počátky Charity ve zdra‑
vém rozpětí mezi praxí a teorií).

Zvukový záznam bude dostupný od července na YouTube kanálu Charity  
Olomouc, odkazy naleznete rovněž na webu www.olomouc.charita.cz

   Eva Štefková

Zemřel jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc  
Petr Skočdopole

V neděli 13. června 2021 ve věku nedožitých 50 let náhle zemřel jednatel spo-
lečnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o., (ALSOL) Petr Skočdopole.

Petr Skočdopole se narodil 13.  září  1971 do rodiny lékařů v  západních Čechách, 
avšak v  jejich šlépějích se nevydal. Již od dětství jej přitahoval les. Vystudoval proto 

střední lesnickou školu v Písku a lesnickou fakultu v Brně. Díky 
své píli a nadání se brzy ocitl ve vedoucí funkci a od roku 2005 
působil jako ředitel divize u Vojenských lesů a statků ČR.

V roce 2018 nastoupil do funkce jednatele Arcibiskupských 
lesů a statků Olomouc, kde se zasloužil o významný rozvoj fir‑
my, rozšíření výrobního potenciálu a nastolení moderní lesnické 
i personální politiky. V této době se také zasadil o vznik SVOL – 
komory církevních lesů, z.s., v  rámci níž jako předseda spolku 
aktivně prosazoval moderní lesnictví, založené na principech 
dlouhodobě udržitelného hospodaření.

Petr Skočdopole byl vášnivým myslivcem, čestně a  oddaně 
hájil zájmy lesa, vlastníků lesa i zájmy svých kolegů a podřízených. Zanechal za sebou 
hlubokou stopu dobře odvedené práce a inspirativních myšlenek. Jeho optimistická ži‑
votní filozofie byla úzce spjatá s lesem: „Vykácená holina neznamená zkázu a prázdnotu. 
Les tam ve skutečnosti už je, mladý a nízký, to jen my jej nevidíme…“  (alsol)

Snímek Petr Gatnat
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Kurz Nemocniční kaplan  
na CMTF UP v Olomouci

Doba pandemie covid–19 podtrhnula 
i  potřebu duchovní pomoci nemoc-
ným. V České republice jsou stále ješ-
tě nemocnice a zdravotnická zařízení, 
která nemají svého kaplana. Přitom jak 
ukazují výzkumy v  zahraničí i  u  nás, 
má duchovní doprovázení velký přínos 
nejen pro nemocné, ale i ošetřující per-
sonál. Pokud vás oslovuje tato služba 
a splňujete kritéria, může být kurz Ne-
mocniční kaplan být určen právě vám.

Kurz Nemocniční kaplan je realizován 
Cyrilometodějskou teologickou fakultou 
Univerzity Palackého v Olomouci ve spo‑
lupráci s  Lékařskou fakultou Univerzity 
Palackého v  Olomouci, Fakultní nemoc‑
nicí Olomouc a  především s  Katolickou 
asociací nemocničních kaplanů v ČR.

Kurz je určen primárně poskytovate‑
lům pastorační péče ve zdravotnických 
a  sociálních službách, kteří již v  těchto 
službách na základě církevního pověření 
působí a jsou ke studiu doporučeni svým 
církevním představeným odpovědným 
za oblast poskytování klinické pastorační 
péče (v katolické církvi je to zpravidla bis‑
kupský vikář/delegát).

Cílem kurzu je prohloubení vědo‑
mostí získaných postgraduálním studiem 
teologického směru ve specifické oblasti 
pastorace nemocných a  osvojení nových 
poznatků a praktických dovedností.

Termín konání: 1.  září  2021  až 
30. září 2022

Kurzovné: 4000 Kč
Přihlášení: https://www.cmtf.upol.cz/ 

studujte ‑u‑nas/celozivotni ‑vzdelavani/
 František Zakopal

národní koordinátor duchovní péče  
ve zdravotnictví

Pastorační směrnice  
pro slavení Světového dne 

mládeže v místních církvích
Dikasterium pro laiky, rodinu a  život 
nově vydalo dokument  – Pastorační 
směrnice pro slavení Světového dne 
mládeže v místních církvích.

Desítky let se mladé generace setkávají 
s biskupy v diecézích a slaví Světový den 
mládeže na diecézní úrovni. Papež Fran‑
tišek schválil 22. dubna 2021 nový doku‑
ment, který reflektuje důležitost a význam 
diecézního dne mládeže, zve ke společné‑
mu zapojení a doprovázení mladých lidí.

Dokument je k  dispozici prostudo‑
vání (www.cirkev.cz/cs/dokumenty‑
‑vatikanskych ‑instituci), celá záležitost 
není jen úkolem diecézních center mlá‑
deže, ale každého věřícího, každé farnosti.

 Kristýna Garguláková
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V arcibiskupském paláci se otevírá galerie uměleckých sbírek
V době, kdy jsou kvůli probíhajícím rekonstrukcím zavřena obě Arcidiecézní mu-
zea, v Olomouci i Kroměříži, nabízí olomoucký arcibiskupský palác možnost na-
hlédnout do třísetleté histo-
rie uměleckého sběratelství 
a  mecenátu olomouckých 
biskupů a  arcibiskupů. Vý-
běr zajímavých děl různých 
uměleckých oborů je pod 
názvem „K oslavě a potěše. 
Umělecké sbírky olomouc-
kých biskupů a  arcibisku-
pů“ přístupný v  galerijním 
modu od 17.  června do 
28. září 2021.

Sbírka zahrnuje množ‑
ství děl staré evropské malby, 
z nichž podstatnou část tvoří 
italské a  nizozemské obrazy. 
Její další nezanedbatelnou 
součástí je také bohatá ko‑
lekce staré kresby a  grafiky, 
iluminovaných středověkých 
rukopisů, knih a  hudebnin. 
Pominout nelze ani bohatou 
kolekci uměleckého řemesla 
obsahující nábytek, porcelán, 
keramiku, fajáns, sklo, hodiny 
a slonovinové řezby.

Galerie bude přístupná 
bez průvodce, formou samo-
statných prohlídek.

Otevřeno denně kromě neděle, 10–12 hod., 13–18 hod. Červe-
nec a srpen také v neděli 13–18 hod.

Vstupenky lze zakoupit buď online na https://domticket.cz/
vstupenky (+ QR kód), nebo na pokladně Turistického centra arci-
biskupského paláce v Olomouci, Wurmova 562/9, tel. 587 405 421

 Vendula Prostředníková

Svatokopecký areál po opravě
Opat strahovského kláštera v Praze P. Daniel Janáček, OPraem., požehnal v nedě-
li 30. května 2021 nově opravené prostory u baziliky Navštívení Panny Marie na 
Svatém Kopečku u Olomouce.

Tato slavnost zavr‑
šila druhou etapu velké 
obnovy poutního koste‑
la a  kláštera otevřením 
prostor pro veřejnost. 
Rozsáhlá rekonstrukce 
z  let 2018 až 2020 stála 
přes sto milionů korun. 
Kvůli nečekané covidové 
pandemii bylo samotné 
otevření odloženo až na 
letošní květen. K  celkové 
obnově patřilo také rozší‑
ření místního muzea.

Opravy na hanáckém 
poutním místě budou po‑
kračovat třetí etapou, do 
níž by měly patřit ambity 
a kaple.  Pavel SkálaSnímek Pavel Langer / Člověk a Víra
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Snímek František Ingr / Člověk a Víra

Tupesy odhalily památník 
Jana Pavla II.

Emeritní olomoucký pomocný bis-
kup Josef Hrdlička v  neděli 30.  květ-
na 2021 odpoledne požehnal památník 
v Tupesích, který je vzpomínkou na ná-
vštěvu papeže Jana Pavla II. 22. dub-
na  1990. Vrtulník s  papežem přistál 
poblíž fotbalového hřiště, těsně vedle 
současné cyklostezky propojující obec 
s poutním Velehradem.

Odhalený pět metrů vysoký obelisk 
ve tvaru trojbokého hranolu je doplněn 
bronzovými prvky a  nápisy, které při‑
pomínají papežskou návštěvu. Autorem 
památníku je akademický sochař Otmar 
Oliva.  Pavel Skála

Návštěvníci mohli opět 
obdivovat velehradskou 

klášterní zahradu
Procházku půvabnou klášterní zahra-
dou, která se nalézá v  centru poutní-
ho místa Velehrad, jehož dominantou 
je bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Cyrila a Metoděje, nabídla o třetí 
červnové sobotě a neděli celorepubli-
ková osvětová akce Víkend otevřených 
zahrad. Již posedmé se do této akce 
zapojila také místní farnost.

Klášterní zahrada po oba dny vždy 
odpoledne nabídla lidem také komento‑
vanou prohlídku s  průvodkyní Anežkou 
Jelínkovou. Návštěvníci mohli rovněž 
navštívit kapli Cyrilku, která se nachází 
v blízkosti baziliky.

Při sobotní doprovodné akci byl al‑
tán v  západní části velehradské klášterní 
zahrady provoněn bylinami, bylinnými 
sirupy, likéry a léčivými víny, které mohli 
návštěvníci ochutnat.  Josef Pala
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Centrum pro rodinný život připravilo 
prázdninový program

V čem je práce CPRŽ v prázdninových měsících jiná?
Prázdniny jsou vždy jiné. Během roku se více věnujeme přípravám, lektorům, ani‑

mátorům, probíhají kurzy a chystáme materiály či skripta. O prázdninách máme více 
prostoru vyjet na akce a být v bližším kontaktu s lidmi. Letošní rok je navíc jiný tím, že 
jsme kvůli pandemii nemohli dělat ani různá menší setkání, teď v létě se mnohé akce 
uskuteční po delší době než je zvykem.

Co tedy pro rodiny v arcidiecézi o prázdninách chystáte?
Taková větší akce, která proběhne v celé arcidiecézi, je Prázdninové putování rodin 

se sv. Ludmilou. Letní aktivitou pro děti jsou různé příměstské tábory a Prázdninové 
univerzity, které pořádají centra v mnoha děkanátech i my v Olomouci. Již tradiční akce, 
kterou organizujeme každoročně, je Arcidiecézní pouť rodin na Svatém Hostýně.

Proč zrovna svatá Ludmila? Jak bude putování probíhat?
Letošní rok je na výročí svatých velmi bohatý. U sv. Ludmily, kterou jsme pro prázd‑

ninové putování vybrali, si letos připomínáme 1100 let od jejího umučení. Je také pat‑
ronkou babiček, a ty mají důležitou roli v rodině. Spolu s kolegy z děkanátních center 
pro rodinu jsme hledali místa, která se sv. Ludmilou nějakým způsobem souvisí, a vy‑
brali jsme 50 míst v arcidiecézi. Většinou tam jsou sochy nebo obrazy, protože kostelů 
a kaplí zasvěcených sv. Ludmile na Moravě mnoho není. Na vybraných místech bude 
připraven plakátek s příběhem o sv. Ludmile a aktivita pro rodiny s dětmi. Poutníci si 
mohou z našich webových stránek vytisknout „poutní pas“ a zapojit se do soutěže, která 
bude probíhat celé prázdniny.

Čím je tábor Prázdninová univerzita pro děti důležitý?
Naše centra organizují příměstských táborů více, ale forma Prázdninové univerzity 

je koncipována tak, aby děti pomohla připravit na následující školní rok. Tento tábor se 
vždy koná poslední srpnový týden. S dětmi se zlehka připravujeme na školní režim, opa‑
kujeme základní učivo formou her. Většinou se účastní děti z prvního stupně ZŠ a pro 
mnohé absolventy je to ta nejlepší škola, kterou navštěvovali.

Bude letošní Arcidiecézní pouť rodin jiná?
To se uvidí. Chtěli bychom vyzdvihnout osobu sv. Josefa. Prožíváme rok věnovaný 

pěstounovi Ježíše a zároveň Rok rodiny, který vyhlásil papež František. Poslední prázd‑
ninovou sobotu proto chceme především děti více seznámit s osobu sv. Josefa. Soutěžící 
se o něm dozvědí něco zajímavého při plnění různých úkolů. Stejně jako loni budou 
v rámci pandemických opatření tři trasy, které rozmístíme po celém poutním areálu, 
abychom předešli většímu shlukování lidí na jednom místě.  Runa Koblihová

Arcidiecézní centrum pro rodinný život 
v  Olomouci (CPRŽ) připravilo, jako každý 
rok, bohatý program na letní měsíce pro děti 
i celé rodiny. Díky zlepšení epidemické situ-
ace v ČR se budou pořádat všechny aktivity 
téměř beze změny.
„Vidím, že po lockdownu je mezi lidmi tou-
ha po setkávání a že se lidé těší. Myslím 
si, že sdílení víry a potkávání se s věřícími 
je důležité,“ říká pracovnice CPRŽ Markéta 
Matlochová.
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Biskup Josef Nuzík vysvětil 
tři nové jáhny

Tři nové jáhny má od soboty 19. červ-
na 2021 olomoucká arcidiecéze. Svě-
cení z rukou biskupa Josefa Nuzíka při 
mši svaté v katedrále sv. Václava přijal 
Pavel Fiala z farnosti Dřevohostice, Lu-
káš Gelnar z farnosti Velehrad a Franti-
šek Šary z farnosti Lidečko.

„Kdykoli se vám do mysli budou 
vkrádat těžké myšlenky, připomeňte si: 
k  této službě mě vyvolil Bůh, a  já s  ním 
chci dál spolupracovat,“ vyzval je biskup 
Nuzík ve své homilii. Upozornil je také, 
že služba jáhna nespočívá jen v  úkolech 
hlásat evangelium při bohoslužbě, asisto‑
vat u oltáře, nosit eucharistii nemocným, 
předsedat při uzavírání sňatku nebo vést 
poslední rozloučení.

„Především je třeba být služební‑
kem, kterého Bůh posílá a vede k  lidem. 
Nechceme ‑li, aby z nás byli jen pěkně ob‑
lečení obřadníci, musíme tedy my všichni, 

biskupové, kněží i jáhni, ve své službě ne‑
chat promlouvat Boha a dovolit mu do ní 
vstupovat,“ dodal.

V  závěru mše svaté pak biskup Josef 
Nuzík oznámil také nová působiště čer‑
stvě vysvěcených jáhnů: Pavel Fiala bude 
sloužit v kroměřížské farnosti Panny Ma‑
rie, Lukáš Gelnar ve Valašských Klobou‑
kách a František Šary v Bílovicích.

 (ado)

Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra
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Semináře Vstupy do škol  
s náboženskými tématy

Ze známých důvodů jsme letos nemohli konat klasické semináře 
pro naše lektory v programu Vstupy do škol s náboženskými téma‑
ty. Zkusili jsme proto novou formu vzdělávání, a to webináře.
V prvním pololetí školního roku jsme uskutečnili celkem tři a na  
závěr jsme požádali účastníky o zhodnocení. Z něho vyplynulo, 
že většina preferuje právě tuto formu vzdělávání. Samotná účast 
to také potvrzovala, protože byla mnohem větší než na klasic‑
kých seminářích. Proto jsme se rozhodli takto pokračovat i v dal‑
ším školním roce. Na první pololetí máme připravené semináře 
s tématy sv. Václav, Dušičky a Halleween a Poselství křesťanských  
svátků.
První z webinářů, „Svatý Václav a jeho přínos pro náš národ“, se 
uskuteční v úterý 7. září od 17 do 19 hod.
Přihlašování na všechny webináře je totožné – zájemci se přihlásí 
pomoci e ‑mailu a v potvrzení přihlášky dostanou odkaz, na kterém 
lze webinář sledovat.
Materiály všem účastníkům zasíláme elektronicky do dvou dnů po 
skončení webináře.
Přihlášky a dotazy: e ‑mail: polcrova.helena@ado.cz
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Prázdninové putování rodin  
se svatou Ludmilou

Krátký popis akce: Během prázdnin zveme rodiny na místa, kte‑
rá 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

CENTRUM PRO KATECHEZI

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 pře‑
svědčit se o tom, že Boží slovo je živé, a nabídnout inspiraci, jak se 
jím nechat doprovázet na své cestě životem. Konkrétně si to uká‑
žeme 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 bu‑
dově Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
Podrobnější informace: www.katechetiolomouc.cz

Hledání pravého pokladu  
(letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty)

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

Letní pobyt pro ženy na pouti života
Na každý den je připravena přednáška některého z přítomných 
odborníků (psychoterapeuta, psychiatra, kněze), po které násle‑
duje 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 zú‑
častnit se mše svaté. Večerní čajovna pak nabídne nejen čaje la‑
hodných chutí, ale i příjemné posezení.
Termín a místo: 14.–18. července, Svatý Hostýn
Kontaktní osoba: tel. 587 405 253, Marcela Řezníčková, e ‑mail: 
reznickova.marcela@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



BUDE VÁS ZAJÍMAT BUDE VÁS ZAJÍMAT

9KDY – KDE – CO OLDIN • 7–8 / 2021

Nabídky Centra naděje a pomoci v Brně
Věnuje se životním situacím, které se týkají těhotenství, mateř‑
ství a  rodičovství. Významnou část práce představuje úspěšná 
pomoc párům, kterým se nedaří otěhotnět, a hledají přirozené 
cesty, bez technik umělého oplodnění. Dospívajícím předává 
pravdivé informace o  lidské plodnosti, povzbuzení k  sebeúctě 
a  vytváření dobrých vztahů. Kromě individuálních konzultací 
nabízí rozmanité kurzy. Osvědčený, oblíbený kurz mezi mladý‑
mi dívkami ve věku 12–18 let je týdenní prázdninový kurz „Být 
sama sebou“, letos v létě jej v našich prostorách plánujeme v ter‑
mínu od 19. do 23. července.
Kurz se zaměřuje především na témata, která bývají někdy pro 
rodiče v komunikaci s dospívajícími náročná, jako je zodpověd‑
ný přístup k sexualitě.
Bližší informace: www.cenap.cz

Nabídka duchovních cvičení
Ignaciánské duchovní cvičení se koná ve dnech 6. až 10. čer‑
vence na Svatém Hostýně a vede je P. Josef Čunek, SJ.
Bližší informace: www.hostyn.cz, tel. 573 381 693
Duchovní cvičení pro všechny se koná ve dnech 18. až 22. čer‑
vence na Velehradě a vede je Mons. Aleš Opatrný.
Bližší informace: www.stojanov.cz, tel. 572 571 420, 733 741 896

Duchovní cvičení VIA
Je určeno pro mladé muže od 17 do 40 let se zaměřením na roz‑
lišování povolání. Uskuteční se ve dnech 2. až 6. srpna v Arci‑
biskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní cvičení 
povede P. Vladimír Záleský, farář ve farnosti Nanebevzetí Panny 
Marie ve Žďáru nad Sázavou.
Bližší informace a  přihlašování: www.knezskyseminar.cz/
akce/vir/via

Přehled plánovaných akcí Matice velehradské 
v druhé polovině roku 2021

Neděle 11. července – Valná hromada Matice velehradské (pře‑
sunutá) 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 pravdě‑
podobností neuskuteční sdružování více osob. Program akcí 
bude v průběhu roku doplněn.
Aktuální akce: www.velehradinfo.cz
Kalendárium akcí poutního místa: www.velehradinfo.cz

Prázdninový Nezbeda

V  rozšířeném prázdninovém výtisku Nezbedy čtenáři na‑
leznou povídky Medvěd zachránce a Lavička, životní příběh 
Matsua  Takayukiho Poslední kamikadze, tři zábavné hry pro 
volné chvíle, šest stránek ilustrovaného příběhu o sv. Janu Nepo‑
muckém z cyklu Poznáváme naše světce a rozhovor s P. Liborem 
Všetulou, SDB, V naší kapli to vypadá jako ve studiu. Nechybí 
ani rubrika pro bystré hlavy a oblíbený humor.
Prázdninový Cvrček učí malé čtenáře, jak si všímat krásy kolem 
sebe a jak využívat volný čas.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz
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Na prvém místě to byl náboženský 
spolek „Apoštolát sv.  Cyrila a  Metoděje 
pod ochranou blahoslavené Panny Ma‑
rie“. Jeho účelem bylo modlit se a praco‑
vat za sjednocení slovanských křesťanů 
v  jedné Církvi Kristově tak, jak to činili 
naši věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj. Plán 
tohoto sdružení uzrál v duši příborského 
kaplana P.  Antonína Stojana už v  roce 
1885. Po překonání mnoha překážek byl 
spolek roku 1891 potvrzen olomouckým 
arcibiskupem kardinálem Fürstenbergem 
a  brněnským biskupem Dr.  Bauerem. 
Apoštolát se rozšířil ve všech slovanských 
diecézích. Roku 1895 měl už 60 000 čle‑
nů a  jejich počet rok od roku vzrůstal, 
až dosáhl počtu asi 300 000 členů. Stojan 
byl od založení spolku v roce 1891 až do 
roku 1919 jeho jednatelem Apoštolátu, 
potom až do své smrti v  roce 1923 jeho 
předsedou. Apoštolát se stal prvním slo‑
vanským misijním spolkem. Měl mnoho 
horlitelů na Slovensku i mezi vídeňskými 
Čechy, kde povznesl českou pastoraci. 
Pečoval o  početné vystěhovalce z  na‑
šich zemí do ciziny a  posílal misio‑
náře a  nejrůznější knihy. Od roku 1910 
do roku 1948 vydával Apoštolát vlastní 
časopis, který měl výborné zpravodajství 
ze všech slovanských zemí. Začal budo‑
vat mosty ekumenismu mezi katolíky  
a pravoslavnými.

Vedle „Apoštolátu sv.  Cyrila a  Meto‑
děje“, který měl zcela duchovní program, 
založil Stojan tzv.  Družstvo Velehrad. 
Jeho úkolem bylo zvelebovat velehradský 
chrám a  klášter a  starat se o  cyrilome‑
todějské památky v naší vlasti. Družstvo 
mělo na Velehradě vybudovat ústavy, kte‑
ré by byly centrem cyrilometodějských 
sjednocovacích snah pro všechny Slova‑

Svatí Cyril a Metoděj nebyli pro Stojana jen veli-
kány z úsvitu našich dějin. Velehrad mu nebyl jen 
monumentální památkou. Soluňští bratři byli Sto-
janovi stále živými učiteli a Velehrad nevysycha-
jícím zřídlem: „Řekou živé vody, jasnou jako křiš-
ťál, vytékající zpod trůnu Božího a  Beránkova.“  
(Zj 22,1)
Stojan chápal Velehrad jako ohnisko duchovní ob-
rody, křesťanské osvěty a sjednocení slovanských 
křesťanů. Proto celou svou nezdolnou energií bu-
doval nová cyrilometodějská hnutí.

Stojan a duchovní rozkvět Velehradu

ny. Tento spolek založil Stojan roku 1902 
a byl po dvacet let jeho jednatelem. Stojan 
spolu s  velehradským rektorem P.  Janem 
Cibulkou adaptoval velehradskou klášter‑
ní budovu. V přízemí vybudoval tzv. Slo‑
vanský sál, který pak sloužil sjezdovým 
shromážděním.

Aby se stal Velehrad střediskem nové 
duchovní obnovy, zavedl zde Stojan také 
duchovní cvičení pro laiky. Členové To‑
varyšstva Ježíšova mohli tak na Velehra‑
dě pracovat jako exercitátoři a  plnit ve‑
liký úkol, daný jim sv.  Ignácem z Loyoly. 
První exerciční kurz se na Velehradě 
uskutečnil ve dnech 26. až 30. srpna 1893 
a  zúčastnilo se jej 109 exercitantů. Toto 
datum je počátkem laických duchovních 
cvičení u  nás, které pak požehnaně roz‑
kvetly. Byly pro všechny stavy a přináše‑
ly vzácné ovoce, zvláště mezi studenty 
a  inteligencí. Stojan často sám duchovní 
cvičení řídil a dbal na jejich hluboký a ra‑
dostný průběh. Exercitanti s  rozzářenou 
duší odcházeli z  exercičního ticha a  při‑
nášeli světlo víry dalším a  dalším. Jako  
arcibiskup vybudoval pak Stojan v roce 
1922 na Velehradě také krásný exerciční 
dům, který byl vrcholným dílem Stojano‑
va budování duchovního Velehradu. Do 
jeho základů dal zazdít pamětní listinu 
s  tímto textem: „Zdráv buď, Velehrade, 
hvězdo skvoucí! Zde Pán zjevil se nám  
všemohoucí!“

Na Velehradě je kolébka našeho křes‑
ťanství. Zde dlužno pokleknout a  vzdát 
díky milosrdnému Bohu za dar víry. Zde 
nutno prosit za utvrzení ve víře. Místo tři‑
krát svaté, požehnáno a posvěceno chůzí, 
prací a potem sv. Cyrila a Metoděje. Sem 
pospíchali předkové čerpat milost, útě‑
chu, sílu a statečnost… Z Velehradu vyšlo 

světlo ke slovanským národům, ať vychází 
i  v  budoucnu světlo víry pravé ke Slova‑
nům. Ať se odtud šíří myšlenka sblížení se 
ve víře, čili unie všech slovanských náro‑
dů!

Stojan dobře věděl, že cyrilometo‑
dějská idea potřebuje také vědecké pra‑
covníky. Cyrilometodějské dílo se za tisíc 
let mezi Slovany podivuhodně rozrostlo. 
Staroslovanská liturgie i  dějiny potřebu‑
jí vědecké bádání. Proto založil vědecký 
ústav s názvem Akademie Velehradská. 
Jejím úkolem bylo pořádat schůze učenců, 
vydávat vědecké publikace, vypisovat sti‑
pendia a ceny pro všechny badatele v obo‑
ru staroslověnštiny a  církevních dějin. 
Stojanovi podal na tomto poli pomocnou 
ruku lublaňský prof. Dr. František Grivec, 
rodem Slovinec. A celá řada dalších, mezi 
nimi Dr.  Vajs, Dr.  Dvorník, Dr.  Vašica, 
Dr.  Snopek, Dr.  Cinek a  další. Akademie 
Velehradská vykonala úctyhodné dílo na 
poli staroslověnské vědy.

Stojan měl široké srdce a  jeho zrak 
ozářen světlem víry viděl daleko, da-
leko do budoucnosti. Proto budoval 
a sdružoval, modlil se a vzdělával, při-
váděl křesťanský lid k  pramenům živé 
vody, které tryskají do života věčného  
(Jan 4,14).

Právě tímto zřídlem nezkalené Kris-
tovy nauky je naše cyrilometodějská 
víra. A svatí Cyril a Metoděj jsou strážci 
naší pravověrnosti: „Cyrilem a  Meto-
dem bdí Bůh nad svým národem!“

Zbožní poutníci říkávají, že Vele-
hrad má podivuhodné duchovní kouz-
lo. Tam sílí naše víra. Tam cítíme těch 
bezmála 1160  let našeho křesťanství.  
Vnímáme touhu mít živou víru.

OLDIN • 7–8 / 2021
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CENTRUM PRO KULTURU INFORMUJE
Webové stránky nejen pro lektory  

Božího slova
„Slyšte Slovo“ je název nových webových stránek určených 

všem, kteří se touží více seznamovat s biblickými texty vybraný‑
mi pro celý liturgický rok a jeho cykly: www.slysteslovo.cz

K poslechu jsou zde nahrávky liturgických textů včetně pa‑
šijí, v odkazech jsou dostupné rovněž nedělní a sváteční žalmy 
P. Josefa Olejníka. Kromě nahrávek jsou nabídnuty samotné texty 
celého liturgického roku. U nedělních textů jsou také odkazy na 
České katolické biblické dílo, které k nim nabízí komentáře.

Nahrávky byly doposud na webu www.KulturaSlova.cz.  
Ovšem vzhledem k tomu, že celkový počet nahrávek (cca 2000) 
již představuje značný datový objem, bylo rozhodnuto o vzniku 
nové domény. Nový web SlyšteSlovo je tedy novou „budovou  
archivu“, kde je vše přehledně uspořádáno a zpřístupněno.

Další nabídkou, která zde bude k dispozici, budou přednáš‑
ky, které představí, přiblíží a vysvětlí liturgický rok: odkud, kam 
a přes co se ubírají jednotlivá období a  jak se vyznat v textech, 
které ve výsledku nabízejí průřez Starým a  Novým zákonem. 
V  současné době zde naleznete první přednášku doc.  Petra  
Chalupy „Liturgický rok v textech Písma svatého“.

Třetí oblast, která bude na webu SlyšteSlovo nabídnuta, 
představí, jaké úžasné bohatství přináší propojení Božího slova 
a kultury mluveného projevu. Najdete zde základní materiály ke 
kultuře mluveného projevu, které se postupně budou dotvářet.

Bližší informace: e‑mail: pavlikova.martina@ado.cz

Pozvánka na pěší pouť za umělce
Z Olomouce na Velehrad od neděle 25. 7. do soboty 31. 7. 2021
Již popatnácté se uskuteční Pěší pouť za umělce a trasa po‑

vede středem arcidiecéze olomoucké z  Olomouce přes Přerov, 
Holešov, Kroměříž a Napajedla na Velehrad. Hlavním cílem tý‑
denní pěší pouti, kromě cíle dané trasy, je „modlitba za umělce, 
ale i každého člověka, aby otevřel své srdce kráse Božího stvoře‑
ní“. Hlavním pořadatelem a organizátorem je Centrum pro kul‑
turu Arcibiskupství olomouckého. Letošní půlkulaté výročí pouti 
přineslo, poprvé za trvání poutě, posilu. Hlavním organizátorem 
už tedy není pouze Arcibiskupství olomoucké, ale také Nadační 
fond Credo.

Doprovodný program bude tedy věnován nejprve první české 
světici a křesťanské kněžně sv. Ludmile. Ona je totiž nejen ba‑
bičkou dalšího významného českého světce sv. Václava, ale dá se 
říci, že je babičkou všech dalších světců naší země. Dále potom 
bude dán prostor výrazné osobnosti, olomouckého arcibiskupa 
Antonína Cyrila Stojana. Jeho působení zahrnovalo nejen sféru 
duchovní, ale i politickou a společenskou. Prostřednictvím těch‑
to svatých, ale i  jiných, na které se vzpomene, budou poutníci 
objevovat jejich charakteristické ctnosti, aby je potom mohli pře‑
nášet do svého života. V tomto úsilí bude velkým pomocníkem 
přerovský kaplan P. Jiří Zámečník, biskupský delegát pro kauzy 
svatořečení. Ten bude poutnickou skupinu (cca 25 poutníků) celý 
týden doprovázet.

Pěší pouť za umělce není určena jen pro hrstku poutníků, 
ale i pro všechny zájemce, kteří by se chtěli připojit k putování 
a doprovodnému programu. Informace o trase a doprovodném 
programu pouti jsou k  nalezení na webových stránkách kultu‑
raslova.cz.

Bližší informace: e ‑mail: pavlikova.martina@ado.cz, tel. 
587 405 402

Nemocniční kaplani budou nabízet možnost 
poslechu Janova evangelia

Nahrávka Janova evangelia coby celku – pro přehlednost roz‑
děleného tónovými předěly violoncella – vznikla ve spolupráci 
Centra pro pastoraci nemocných a Centra pro kulturu Arcibis‑
kupství olomouckého během doby postižené pandemií korona‑
viru. Jejím cílem bylo zprostředkovat poslech Božího slova všem 
zájemcům, kteří jsou nuceni trávit čas na nemocničním lůžku.

Text Janova evangelia 
byl nahrán v  interpretaci 
Martiny Pavlíkové, která 
se zároveň stala i  režisér‑
kou a  zvukovou technič‑
kou. Tónové předěly na‑
hrál violoncellista Marián 
Pavlík. Celková zvuková 
úprava vznikla v nahráva‑
cím studiu zvukaře Jaro‑
slava Topinky. Jednotlivé 
kapitoly jsou rozděleny do 
samostatných stop, kte‑
rých je tedy 21 stejně jako kapitol Janova evangelia. Stopy na sebe 
plynule navazují.

Poslech nahrávek bude umožněn prostřednictvím maličkých 
reproduktorů, do kterých se zasune karta s  nahrávkou Janova 
evangelia. Pacient – posluchač si malý reproduktor může přidr‑
žet u ucha nebo ho případně postavit na nemocniční stolek.

Zájemci, kteří by chtěli nahrávky Janova evangelia využít – 
nemocnice, zařízení sociálních služeb nebo i farnosti a školy ne‑
jen v olomoucké arcidiecézi – se mohou obrátit na Centrum pro 
pastoraci nemocných Arcibiskupství olomouckého. Poslouchat 
ho lze ale i přímo na webu arcibiskupství.

Bližší informace: www.ado.cz; www.kaplanivnemocnici.cz/
uvod

Setkání lektorů Božího slova opět  
v měsíci říjnu

Setkání lektorů Božího slova z  olomoucké arcidiecéze by 
se mělo, dá ‑li Pán, uskutečnit opět na podzim, v sobotu 23. říj‑
na  2021 v  Olomouci. Pokračovat bude v  již započatém tématu 
„Liturgický rok“.

V minulém roce se kvůli pandemické situaci setkání nekona‑
lo, vznikla však nahrávka přednášky P. doc. Petra Chalupy věno‑
vaná právě liturgickému roku: „Liturgický rok v  textech Písma 
svatého“. Audionahrávka byla nabídnuta k poslechu na stránkách 
KulturaSlova a bude i nadále dostupná. K poslechu však si ji bude 
možno vyhledat na nových stránkách určených nejen pro lektory 
Božího slova SlyšteSlovo.cz.

P. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla, 
opět přijal pozvání, aby pokračoval v  tématu Liturgický rok 
a  představil lektorům, jaké velké bohatství přináší křesťanům 
skladba liturgického roku: „Liturgický rok – co zahrnuje, co na‑
bízí a v čem tkví pro církev jeho bohatství?“

Setkání lektorů se uskuteční, stejně jako v předešlých letech, 
v prostorách patřících Arcibiskupství olomouckému. Přesné in‑
formace dostanou zájemci v pozvánce spolu s programem v prv‑
ní půli září.

Bližší informace: e ‑mail: pavlikova.martina@ado.cz
 Stránku připravila Martina Pavlíková
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Můžete našim čtenářům přiblížit 
službu trvalých jáhnů v církvi?
Vystihnout to několika slovy je velmi 

těžké, protože služba je často ovlivně‑
na civilním nebo původním zaměstná‑
ním příslušného jáhna a obvykle probíhá 
souběžně s  ním jako služba dobrovolná. 
S  jáhnem se tak lze setkat jako s  techni‑
kem ve fabrice, učitelem, řidičem auto‑
busu, zdravotníkem, psychologem, živ‑
nostníkem, vojákem… Civilní zaměstnání 
jáhna se pak díky přítomnosti vysvěcené 
osoby stává do jisté míry také službou 
církve na místech, která ji neočekávají, ale 
potřebují a  často uvítají. Souběh s  civil‑
ním zaměstnáním je někdy obtížnější, ale 
vždy velmi cenný. Jsou ale také bratři, je‑
jichž vytížení v běžné pastoraci je takové, 
že souběh s civilním zaměstnáním možný 
není, a proto mají menší či větší úvazek na 
arcibiskupství.

Pokud jde o to, čím může a má jáhen 
sloužit obci věřících, je to příprava i vlast‑
ní udělování některých svátostí a  svátos‑
tin, kazatelská služba a služba při liturgii. 
Někteří bratři mají na starosti také hos‑
podářské či administrativní záležitosti. 

Nový vedoucí oddělení trvalých jáhnů

Po třiadvacetileté službě ve vedení oddě-
lení trvalých jáhnů olomoucké arcidiecéze 
odchází na odpočinek Mgr.  Jiří Kočenda.  
K  1. červenci 2021 nastupuje na jeho mís-
to trvalý jáhen Mgr.  Pavel Černuška,  Ph.D., 
který učí na Cyrilometodějské teologické fa-
kultě Univerzity Palackého (CMTF UP) v Olo-
mouci. Při této příležitosti jsme mu položili 
několik otázek.

Ale především: i  bez vnějších aktivit je 
naším trvalým úkolem modlit se za ty, 
k nimž nás biskup poslal, žehnat jim a být 
jim nablízku v míře a způsobu, které jsou 
jim vlastní.

Jakou náplň měla vaše dosavadní 
služba?
Otec arcibiskup mě ustanovil k dobro‑

volné službě ve farnosti Babice, ze které 
také pocházím a  do níž jsem se po delší 
době vracel. Příjemnou shodou okolnos‑
tí se tato služba začala týkat i  farností 
Spytihněv a  Halenkovice, které jsou mi 
čím dál bližší, a velmi rád se účastním je‑
jich života. Po čase přibylo doprovázení 
dvou uchazečů o jáhenskou službu – jako 
tzv.  tutor za jejich formaci nesu hlavní 
odpovědnost. Činností, která jáhenským 
svěcením nezačala, ale byla jím do jisté 
míry dotčena a  možná i  proměněna, je 
pak výuka na CMTF UP, kde jsou mými 
studenty téměř výlučně seminaristé a čle‑
nové Teologického konviktu.  – A  pak je 
tu jeden rys, který mě nesmírně baví, 
a leckdy se z toho opravdu vyvine i služba 
v širším smyslu slova: to když se v prostře‑
dí, které nejen s  katolickou církví nemá 
moc společného, zjistí, co jsem zač, a lidé 
poněkud zmateně vstřebávají souběžnou 
existenci snubního prstenu, úžasné dce‑
ry a klerického stavu. A věřte, že to bývají 
hodně zajímavé debaty…

Jakou máte vizi služby trvalých 
jáhnů v  církvi a  konkrétně v  olo-
moucké arcidiecézi?
Dovolil bych si vaši otázku pojmout 

trochu jinak. Katechismus katolické círk‑
ve v  čl.  1569 říká: Při jáhenském svěcení 
vkládá ruce pouze biskup; tím naznaču-
je, že jáhen je zvláštním způsobem spojen 
s  biskupem při úkolech svého jáhenství. 
Jáhen je tedy spolupracovníkem diecéz‑
ního biskupa. Řečeno slovy vaší otázky: 
vizi očekávejme od biskupa, od jáhna její 
konkretizaci. To samozřejmě neznamená 
jakoukoli bezmyšlenkovitost. Naprosto 

nezbytná je obousměrná komunikace, bez 
níž si nelze být navzájem spolupracovní‑
ky. Mojí zkušeností je, že když se člověk 
správně dívá, vidí konkrétní osoby a úko‑
ly, které vyžadují péči, a při volbě priorit 
pomůže pamatovat na podněty, které nám 
již několik let předkládá při podzimním 
víkendovém setkání otec arcibiskup.

A stejně mi to nedá, abych vás trochu 
nechytil za slovo: nemíváte taky dojem, že 
na životě svatých kolikrát vídáme kdeco, 
jen ne uskutečňování jejich vlastní vize?

Kolik trvalých jáhnů má arcidiecé-
ze?
V současné době je to 38 jáhnů. For‑

mace před případným jáhenským svěce‑
ním se účastní osm mužů a zahájení další 
formace předpokládáme v roce 2022.

Jaká je spolupráce trvalých jáhnů 
s duchovními správci?
A jaké je soužití křesťanských manže‑

lů v naší diecézi? Různé. Takže i ta spolu‑
práce je různá, protože jsme různí. Ale jde 
o to, nač zaměříme svůj pohled: když na 
různost samotnou, budeme ji vidět všude 
a stále víc, až z toho nakonec budou pro‑
pasti jako v podobenství o boháči a Laza‑
rovi (srov. Lk 16,26). Mimochodem  – to 
je peklo (v. 23). Můžeme se ovšem dívat 
na totéž, a místo různosti vidět pestrost. 
Kdyby ruka nebo oko vypadaly jako noha, 
tělo by sotva bylo krásné a funkční. A to 
je obraz církve, v pestrosti životaschopné 
a krásné (srov. 1 Kor 12,12nn.).

Za svou osobní zkušenost v  této věci 
jsem vděčný. Samozřejmě ale vím, že 
ne vždy a  všude anebo ve všem si jáhen 
s knězem padnou do noty. Konkrétní po‑
tíže má smysl řešit konkrétně, tady bych 
k tomu obecněji řekl: Před pár lety mě za‑
ujal snímek, na kterém papež František na 
Zelený čtvrtek umývá nohy. Mnoho lidí 
řešilo, čí to byly nohy, ale mě tam zauja‑
la jiná věc, zdánlivý detail: papež měl v té 
chvíli jáhenskou štolu. A to je ono: v této 
diecézi není 38, ale 225 jáhnů (kromě ře‑
holníků), protože každý z  našich kněží 
a  biskupů se stal nejprve jáhnem a  při‑
jetím dalšího svěcení jím být nepřestal. 
Jáhenské svěcení a  služba jsou nám tedy 
společné. A  opět jsme u  toho, že záleží, 
co chceme vidět: jestli to, co nás spojuje, 
nebo to, co nás dělí.

Jakou máte představu o  své nad-
cházející službě?
Opravdu jen představu: nakolik síly 

dovolí, být nablízku tam, kde to bude 
možné a  vhodné, a  sloužit těm, kteří  
slouží.  Josef Pala
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Téměř čtvrtina klientů Domova 
sv.  Anežky se nachází v  hmotné nouzi. 
Z důvodu nízkého příjmu nejsou schopni 
pokrýt náklady na živobytí v podobě uby‑
tování, pečovatelské služby, stravy a osob‑
ních potřeb.

„V  domově pečujeme o  základ‑
ní potřeby klienta, včetně celodenní 
stravy. V  případě, že náš klient nemá 
z  objektivního důvodu finance, aby 
hradil stravování, ubytování nebo péči 
o  svou osobu, hradíme klientovi po‑
třebné služby z vlastních zdrojů. Naše 
zdroje jsou však omezené, a právě zde 
nám velice pomáhá finanční sbírka,“  

Snímek z Domova sv. Anežky na Svatém Kopečku u Olomouce

Výzvu KUP OBĚD podpořily desítky dárců.  
Charita Olomouc děkuje

Před rokem odstartovala Charita Olomouc kampaň 
v  duchu výzvy „KUP OBĚD a  pomoz nám postarat 
se o ty, kteří neměli v životě tolik štěstí“. Cílem bylo 
pomoci potřebným klientům Domova sv. Anežky na 
Svatém Kopečku u  Olomouce zaplatit teplé obědy, 
na které jim po úhradě pobytu a pečovatelské služby 
již nezbývaly peníze. Výzvu KUP OBĚD podpořilo do 
dnešního dne 84 dárců. Díky finančním darům Chari-
ta již rok podporuje 20 % obyvatel domova, kteří by si 
jinak nemohli dovolit uhradit teplý oběd. Od spuštění 
projektu v květnu 2020 bylo zakoupeno celkem 688 
obědů.

sděluje Alexandr Dvořák, vedoucí středis‑
ka Samaritán.

Kampaň KUP OBĚD se setkala hned 
od počátku s mimořádnou odezvou. „Bě‑
hem prvního týdne reagovaly desítky dár‑
ců a na účtu se sešlo neskutečných 36 tisíc 
korun, do konce roku přibylo dalších 60 
příspěvků a získaná částka se zdvojnáso‑
bila. I  nyní utěšeně roste a  my můžeme 
průběžně hradit obědy potřebným kli‑
entům,“ přibližuje Kristýna Uchytilová, 
koordinátorka kampaně KUP OBĚD.  
„Našim cílem je pomoci lidem, kteří pro‑
padají sítí sociálního zabezpečení a ocitají 

se tak ohrožení. Jedná se zejména o starší 
nemocné klienty bez zázemí, kteří potře‑
bují kromě ubytování i péči druhé osoby 
a  které není možné ubytovat ve stan‑
dardních sociálních službách,“ doplňuje  
Alexandr Dvořák.

Pan Jiří má 1. stupeň invalidity bez 
nároku na výplatu důchodu. Do Domo‑
va sv.  Anežky nastoupil v  květnu 2021. 
Ve složité finanční situaci je odkázán na 
dávky hmotné nouze ve výši 3 860 Kč.  
Po zaplacení ubytování, pečovatelské 
služby a  stravy mu zůstává minimální 
částka na pokrytí dalších osobních po‑
třeb. Úhrada teplých obědů umožní panu 
Jiřímu žít důstojnější život, bude si moci 
dovolit naspořit na telefon a  platit kre‑
dit, kupovat ovoce a zeleninu nad rámec 
běžného stravování a důkladněji řešit svůj 
zdravotní stav.

Díky dárcům, kteří přispívají opakova‑
ně, může Charita řešit situaci finančního 
nedostatku obyvatel Domova sv.  Anežky 
dlouhodobě. „Jsem přesvědčena o tom, že 
charitativní jednání by mělo být samozřej‑
mou součástí života každého člověka. Tak 
jsem to zažívala od malička ve své rodině. 
Proto se v  rámci svých možností snažím 
podporovat některé konkrétní projekty. 
Pro podporu Domova sv. Anežky jsem se 
rozhodla proto, že vím, k čemu jsou finan‑
ce určeny, jde o projekt v místě, kde žiju, 
a Charita má moji důvěru,“ sděluje Marti‑
na, dárkyně pravidelných příspěvků.

Charita Olomouc děkuje všem, kdo 
se do kampaně zapojili a zakoupili oběd, 
zvláště děkuje těm, kdo se rozhodli přispí‑
vat pravidelně či poslali významnou část‑
ku, která pomůže těmto lidem dlouhodo‑
bě řešit nepříznivou situaci.

 Eva ŠtefkováSnímek Nikola Petrák
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Zaměřeno na službu  
potřebným

Oficiální zahájení se uskutečnilo v ka‑
tedrále sv.  Václava za účasti zástupců 
církví a  samosprávy. Večerem provázel 
s noblesou sobě vlastní olomoucký herec 
a moderátor Vladimír Hrabal. Návštěvní‑
ky úvodem pozdravil olomoucký arcibis‑
kup Jan Graubner, hejtman Olomouckého 
kraje Josef Suchánek a primátor statutár‑
ního města Olomouce Miroslav Žbánek. 
Díky dotacím těchto samosprávných 
celků se projekt Noc kostelů dostává do 
povědomí široké veřejnosti. Stejně tak se 
projekt letos neobešel bez podpory Mini‑
sterstva kultury ČR a Pardubického kraje.

Široké veřejnosti se otevře-
ly brány kostelů, kaplí, sborů 
a modliteben. Letos jich po celé 
arcidiecézi bylo více než 130.
Návštěvníci poprvé sledova-
li programovou nabídku i  pro-
střednictvím mobilní aplikace, 
která je upozornila na přihlášené 
objekty v  nejbližším okolí. Ná-
vštěvnost jednotlivých objek-
tů za celou arcidiecézi dosáhla 
výše 25 tisíc.

Hlas zvonů krátce před šestou hodinou v pátek 28. května 
2021 odstartoval 13. ročník projektu Noc kostelů

Noc kostelů 2021, Olomouc, Děti z  církevní školky Ovečka vystoupily s  představením 
o sv. Ludmile.

Noc kostelů 2021, Prostějov, před kostelem sv. Kříže

Návštěvníky pozdravil také kazatel 
Bratrské jednoty baptistů Petr Coufal, 
farář Církve československé husitské 
Jaroslav Křivánek, zástupce Pravoslavné 
církve Alexej Kukhta, farář Českobratr‑
ské církve evangelické Jan Lukáš a  dóm‑
ský farář Ladislav Švirák. Své slovo měl 
i  ředitel Arcidiecézní charity Olomouc 
Václav Keprt a kurátor výstavy „Charita 
na Moravě v  proměnách času“ Martin  
Kučera.

Velké katedrální varhany následně 
vyvolaly ze svých píšťal Bachovu Fantazii 
D dur v podání Karla Martínka, zatímco 
se otevřela v  kryptě tematická charit‑
ní výstava, a  poté následovaly dvě věty  
z 5. symfonie Charlese ‑Marii Widora. 

Nejmenší návštěvníci si pak před katedrá‑
lou prohlíželi výstavku jejich vrstevníků 
„České nebe aneb Jak si současný mladý 
člověk představuje svaté“, kterou je mož‑
né zhlédnout také on ‑line na webu arci‑
biskupství.

Virtuální výstava i tematický 
časopis

Návštěvníci uvítali Noc kostelů po 
odmlce od společenského života, radost 
z putování mezi jednotlivými místy a po‑
znání, které tu za staletí zaznamenaly plo‑
dy uměleckého vyjadřování, nám všem 
jasně chyběla. „Někdy to byly chrámy 
chudé a střídmé, aby se ukazovalo, že před 
Bohem nemá cenu nic z  toho, co máme, 
nebo naopak velmi bohatě zdobené, aby 
připomínaly, že tam kde prožíváme pří‑
tomnost Boha, je už kousek nebe,“ jak to 
přítomným a  svým milým přátelům řekl 
arcibiskup Jan Graubner.

Velké pozornosti mezi návštěvníky 
všech generací se těšily kartičky na ra‑
zítka s  připomínkou výročí sv.  Ludmi‑
ly a  Antonína Cyrila Stojana, s  jejímiž 
jmény je spojen vznik charity na území 
Moravy, a  také tematická webová galerie  
www.StoletiCharity.cz, jak vzpomněl je‑
den z  jejích tvůrců Martin Kučera. Při 
slavnostním zahájení v  katedrále také 
veřejnosti nabídl možnost se do tohoto 
projektu zapojit zasláním dobové fotogra‑
fie dokládající fenomén prezentovaného 
charitního díla.

Snímek Jana Tobolová

Snímek Ilona Hamplová
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Sotva si lze představit průběh Noci kostelů bez účasti dobrovolných organizá-
torů. Právě díky nim se v součinnosti s duchovními správci podařilo otevřít tolik 
kostelů, kaplí, sborů a modliteben.

Letošní rok byl pro organizátory projektu zvláště náročný. Když se epidemiologic‑
ká situace zlepšila, mohli organizátoři z  řad dobrovolníků rozvinout pestrý program 
téměř v pojetí, jak jsme 
na něj zvyklí. Probí‑
haly  prohlídky věží, 
krypt, sakristií a  dal‑
ších běžně nepřístup‑
ných míst. Hudební 
složka tvořila nedílnou 
součást tohoto večera. 
Zněly varhany, trubky, 
kytary, housle a  další 
hudební nástroje. Vy‑
stavovaly se fotografie, 
např. Marka Trizuljaka, 
či výtvarné práce nej‑
menších zájemců na 
vybrané téma. Nechy‑
běla ani divadelní vystoupení, letos také tematicky zaměřená ke sv. Ludmile. Je chvá‑
lyhodné bystřit, že o pořádání Noci kostelů projevují zájem mladí lidé, a to především 
díky jejich rodičům či příbuzným, kteří je pro účast na programu Noci kostelů svými 
mnohdy letitými zkušenostmi v této oblasti tzv. zapálí pro věc.

  Připravil David Mikša
diecézní koordinátor Noci kostelů
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Dobrovolníci s Nocí kostelů jsou  
neodmyslitelně spjati
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Snímek David Mikša

Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra

Charita na Moravě v Proměnách času – 
výstava v kryptě dómu

Návštěvníci si s  sebou odnášeli také 
časopis Noci kostelů, který glosoval zmí‑
něná výročí, ekologické téma a  přinesl 
také články, rozhovory se zajímavými 
osobnostmi, soutěž o věcné ceny a kvízy 
pro nejmenší zájemce. Redaktor časopisu 
Luboš Nágl s  týmem spoluautorů infor‑
moval laskavého čtenáře také o možnos‑
tech návštěv zajímavých míst, „které se 
mohou uskutečnit i v delším časovém ho‑
rizontu, třeba o prázdninách…“



ČERVENEC 2021 SRPEN 2021

Uzavřeno k 18. 6. 2021
Změna programu vyhrazena

Z  DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ

1. 7. čtvrtek
 14.00 hod. • Nedašov – mše svatá v  rámci oslav 30 let  

NADĚJE v Nedašově • biskup Josef Nuzík
3. 7. sobota
 11.00 hod. • Boršice u Buchlovic – žehnání obelisku a cyk‑

lostezky • arcibiskup Jan Graubner
4. 7. neděle
 11.00 hod. • Úsobrno – 70. výročí posvěcení filiálního kos‑

tela • biskup Josef Nuzík
 19.30 hod. • Velehrad – Večer lidí dobré vůle • arcibiskup 

Jan Graubner
5. 7. pondělí
 10.30 hod. • Velehrad – hlavní mše svatá ke cti sv. Cyrila a 

Metoděje • arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Ba‑
sler, biskup Josef Nuzík a biskup Josef Hrdlička

6. 7. úterý až 8. 7. čtvrtek
 Velehrad – Plenární zasedání České biskupské konference 

• arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler a bis‑
kup Josef Nuzík

9. 7. pátek až 11. 7. neděle
 Velehrad – Stojanov – exercicie pro členy Řádu Božího 

hrobu • arcibiskup Jan Graubner
11. 7. neděle
 10.00 hod. • Velehrad – malá pouť ze slavnosti sv. Cyrila a 

Metoděje • biskup Antonín Basler
17. 7. sobota
 14.00 hod. • Vyškov – děkovná mše svatá • biskup Josef Nu‑

zík
18. 7. neděle
 10.30 hod. • Němetice – farnost Kelč – děkovná mše svatá 

za opravu kaple a 50. výročí jejího žehnání a žehnání zvo‑
nu v Horní Těšici • biskup Josef Nuzík

 11.00 hod. • Drnovice – farnost Újezd – 30. výročí posvě‑
cení kostela • biskup Josef Hrdlička

24. 7. sobota
 10.00 hod. • Stará Voda – poutní mše svatá ke sv. Anně a li‑

turgický průvod ke studánce a žehnání studánky • biskup 
Josef Nuzík

25. 7. neděle
 9.40 hod. • Újezd u Valašských Klobouk – mše svatá k 70. 

výročí obce • biskup Josef Nuzík
31. 7. sobota
 10.30 hod. • Kozojídky – mše svatá k 50. výročí žehnání 

kaple • arcibiskup Jan Graubner

1. 8. neděle
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – 9. pouť dechových hudeb • bis‑

kup Antonín Basler
2. 8. pondělí
 10.00 hod. • Uherské Hradiště – františkáni – slavnost 

Porciunkule • biskup Josef Nuzík
7. 8. sobota
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – 4. svatovavřinecká pouť kucha‑

řů a cukrářů • biskup Antonín Basler
 10.30 hod. • Želiv – mše svatá k 900. výročí premonstrát‑

ského řádu • arcibiskup Jan Graubner
 18.00 hod. • Hluboké Mašůvky – poutní mše svatá na prv‑

ní sobotu • biskup Josef Nuzík
8. 8. neděle
 10.00 hod. • Halenkov – svěcení kostela a oltáře • biskup 

Antonín Basler
13. 8. pátek až 16. 8. pondělí
 Banát – Ciklovo (Rumunsko) – návštěva české menšiny • 

biskup Antonín Basler
14. 8. sobota
 11.00 hod. • Zlaté Hory – mše svatá – hlavní pouť • biskup 

Josef Nuzík
 14.00 hod. • Dřevohostice – mše svatá a žehnání zvonů • 

arcibiskup Jan Graubner
15. 8. neděle
 10.00 hod. • Praha – Strahov – patrocinium Nanebevzetí 

Panny Marie • arcibiskup Jan Graubner
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – hlavní pouť ze slavnosti Nane‑

bevzetí Panny Marie • biskup Josef Nuzík
21. 8. sobota
 13.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá a Dožín‑

ky Zlínského kraje • arcibiskup Jan Graubner
22. 8. neděle
 10.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť Orlů • arcibiskup Jan 

Graubner
 11.00 hod. • Slopné – mše svatá ke cti sv. Rocha – 760. vý‑

ročí obce a 120. výročí hasičského sboru • biskup Antonín 
Basler

28. 8. sobota
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – arcidiecézní pouť rodin • arci‑

biskup Jan Graubner
 11.30 hod. • Velehrad – mše svatá na závěr pěší poutě • 

biskup Antonín Basler
29. 8. neděle
 10.00 hod. • Dražovice – výročí arcibiskupa A. C. Stojana a 

posvěcení kostela sv. Jana Křtitele • arcibiskup Jan Graub‑
ner

 10.00 hod. • Veselá u Valašského Meziříčí – mše svatá 
k 200. výročí kostela sv. Martina a 645. výročí od první 
zmínky o obci • biskup Antonín Basler


