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Výzva českých a moravských
biskupů věřícím k nadcházejícím
parlamentním volbám
Milí bratři a sestry,
na podzim nás čekají parlamentní volby.
Nejsou jen jedněmi z mnohých, každé volby jsou jedinečné a důležité, možná něčím
významné a přelomové, protože zajišťují
naší zemi další směřování.
(strana 2)

V Sobotíně zabitá řeholnice
bude blahořečena
Je pátek 11. května 1945, tři
dny po konci druhé světové
války, v Sobotíně na Šumpersku se však ještě stane jedna
z posledních tragédií druhé
světové války. Mladou řeholnici si vyhlédne voják Rudé
armády. Chce ji znásilnit. Ona
se vzpírá, uchopí kříž a vykřikne: „Já patřím Kristu, ne vám.“
Voják neváhá a záhy ji zastřelí.
(strana 11)

Na čtyři dny v Banátu
Přátelskou prázdninovou návštěvu i pastorační zájem o Čechy žijící v zahraničí spojil vjedno biskup
Antonín Basler, který v polovině srpna na několik
dní zavítal do rumunského Banátu. (strana 15)
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Výzva českých a moravských biskupů věřícím
k nadcházejícím parlamentním volbám
Milí bratři a sestry,
na podzim nás čekají parlamentní volby. Nejsou jen jedněmi
z mnohých, každé volby jsou jedinečné a důležité, možná něčím
významné a přelomové, protože zajišťují naší zemi další směřo‑
vání.
Kardinál František Tomášek – blahé paměti – prohlásil v lis‑
topadu 1989: „V této důležité hodině zápasu za pravdu a sprave‑
dlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa.“
Opakujeme tato jeho slova jako závazek, který trvá. Katolická
církev v této zemi chce i v tomto okamžiku stát na straně národa.
Co to ale znamená dnes, více než třicet let po Sametové revolu‑
ci? Znamená to, že jestliže jsme křesťané – katolíci, máme být
také dobrými občany a sousedy. Pro společné dobro naší země
chceme udělat všechno to, co můžeme. V první řadě je třeba jít
k volbám. Křesťan by neměl volit jen podle osobních preferencí,
ale měl by mít vždy na zřeteli obecné dobro, a tím i křesťanskou
lásku k bližnímu. Je třeba dobře rozmýšlet nad prezentovanými
volebními programy a prohlášeními, abychom nepodporovali
ty, jejichž úmysly jsou v rozporu s katolickým učením, například

v oblasti morálky, spravedlnosti či záměry Stvořitele s člověkem.
Dále je důležité autenticky žít křesťanský život a poctivě praco‑
vat. V neposlední řadě pak je naší čestnou povinností modlitba
za naši zem a všechny, kteří zde žijí.
Proto, sestry a bratři, nyní vyzýváme k tomu, abychom přispě‑
li k obnově naší země osvědčenými prostředky: modlitbou a po‑
stem. Čtyřicet dní před volbami se vytrvale modleme za jejich
dobrý výsledek. Může se tak například dít společnou modlitbou
desátku růžence „Který Ducha Svatého seslal“ ve farnostech či
v rodinách, přímluvami za dar moudrosti pro voliče i kandidáty
během bohoslužeb, stejně jako při společné modlitbě doma. Prv‑
ní pátek v měsíci říjnu by bylo velmi vhodné se společně postit
na tento úmysl. Kromě těchto podnětů je samozřejmě možné ve
prospěch budoucnosti naší země udělat mnoho dalšího, kreativi‑
tě se meze nekladou.
K dobré a zodpovědné volbě podpořené duchovním úsilím
vám ze srdce žehnáme!
Biskupové Čech, Moravy a Slezska
Velehrad 7. července 2021

Třicet let od smrti arcibiskupa Františka Vaňáka
Před třiceti lety, 14. září 1991 o svátku Povýšení svatého
kříže, zemřel první porevoluční arcibiskup Mons. František
Vaňák. Svou funkci vykonával necelé dva roky, nicméně
v této krátké době se mu podařilo zásadně přispět k porevoluční obnově církve. Před instalací na arcibiskupský stolec
působil tento výjimečný kněz 38 let v rýmařovské farnosti,
kam byl přeložen za trest jako osoba komunistickému režimu nepřátelská.
Snímek Archiv Arcibiskupství olomouckého

Jedním z prvních úkolů, které si nově
jmenovaný arcibiskup František Vaňák
vytyčil, bylo svatořečení kněze Jana Sar‑
kandera. Papeže Jana Pavla II. přivítal
v neděli 22. dubna 1990 na Velehradě
a dva měsíce poté byly oficiálně obno‑
veny diplomatické styky mezi Českoslo‑
venskem a Vatikánem. Dalším z hlavních
úkolů bylo znovuotevření církevního
gymnázia v Kroměříži a Cyrilometoděj‑
ské bohoslovecké fakulty. Po letech ne‑
svobody bylo třeba reorganizovat arci‑
diecézi, jmenovat nové děkany, na poutní
místa znovu vrátit řeholníky, což byla
situace poněkud komplikovaná kvůli stá‑
ří řeholníků (noviciáty byly během tota‑
lity nemyslitelné). Obnovit náboženský
život se vším, co k němu patří, potřeba
navrátit se k poutním tradicím, to vše na‑
značovalo, že změny ve farnostech jsou
nevyhnutelné.

Během své služby musel Mons. Vaňák
řešit široké spektrum problémů, mnohé
z nich si vyžadovaly specifický přístup.
Veřejnost měla pocit, že pan arcibiskup
vše a ihned vyřeší. Šlo o stížnosti na kněze
či stížnosti kolem přesunů duchovních,
řešily se minulé kolaborace, stav a navrá‑
cení církevních památek, nové koncepce
výuky na katolických školách, univerzi‑
tách a mnohé další. Seznam byl takřka
nekonečný. Arcibiskup ještě stihl vycesto‑
val do USA a Kanady obnovit spolupráci
s českými krajany a dne 17. května roku
1990 přivítal v olomoucké katedrále Mat‑
ku Terezu z Kalkaty.
Když na veřejnost prosákly informa‑
ce o tom, že je pan arcibiskup nemocen,
spekulovalo se o rakovině jater, žaludku či
prostaty. První těžké příznaky choroby se
projevily již v říjnu 1989. Z lékařských zpráv
však vyplývá, že šlo o rakovinu pravé led‑

viny, s pozdějším prorůstáním nádorových
buněk do okolních tkání. V posledních mě‑
sících, kdy mu rapidně ubývalo sil, často
říkával: „Nebudu pod věží katedrály, ale na
Svatém Hostýně u Matky Boží. Tam se ka‑
ždý zastaví. Kdo mě bude hledat pod věží?“
Po oslavách zlatého kněžství a kulatého ži‑
votního jubilea na Velehradě, které absolvo‑
val ze svých posledních sil, byl odvezen do
nemocnice v Městě Albrechticích, kde pra‑
coval jeho osobní lékař. Když se malinko zo‑
tavil, odjel na týden do Olomouce. Nemoc
se však zhoršovala, a tak bylo nutné vrátit se
do nemocnice. V posledních chvílích života
odmítal tišící léky a z jeho úst zazněla tato
poslední slova: „Tak půjdeme…“
Po rozloučení v olomoucké katedrále
byl pan arcibiskup pohřben do hrobu na
Svatém Hostýně jako desátý arcipastýř
olomoucký, který leží mimo dóm sv. Vác‑
lava.
 Miroslav Hanuš
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Září 2021
1. 9. – Světový den modliteb za péči o stvoření
11. 9. – Dny evropského dědictví – Dny otevřených dveří památek – v České republice se slaví od roku 1991 z podnětu Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska
11. 9. 1941 zemřela služebnice Boží Anička Zelíková (80 let)
14. 9. 1991 zemřel ThDr. František Vaňák, olomoucký arcibiskup v letech 1989 až
1991 (30 let)
15. 9. 921 byla zavražděna sv. Ludmila, česká patronka, babička sv. Václava (1100 let)
16. 9. – Den církevních škol
22. 9. 1871 se narodil Karel Dostál-Lutinov, český katolický kněz a spisovatel, vůdčí
osobnost Katolické moderny (150 let)
25. 9. – Mezinárodní den neslyšících – slaví se od roku 1958, z rozhodnutí Mezinárodní organizace neslyšících
28. 9. 1971 zemřel Bohuslav Reynek, český básník, malíř, grafik a překladatel (50 let)
 (jpa)
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Zemřel Mons. Antonín Pospíšil
V den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 2021 zemřel v Brně ve věku
95 let druhý nejstarší kněz olomoucké arcidiecéze Mons. Antonín Pospíšil, který
byl zároveň nejstarším knězem olomoucké arcidiecéze podle kněžského svěcení.
Na kněze ho vysvětil v Olomouci 11. prosince 1949 ještě arcibiskup Josef Karel
Matocha.
P. Antonín Pospíšil se narodil 14. září 1925 v Horních Nět‑
čicích (farnost Soběchleby). Během více než sedmdesátiletého
kněžského života působil ve dvaceti třech farnostech olomouc‑
ké arcidiecéze. Po vysvěcení byl na tři léta „odvelen“ do Po‑
mocných technických praporů (PTP), a poté – pro nežádoucí
kněžskou horlivost a působení mezi mládeží jedenáctkrát pře‑
kládán z farnosti do farnosti. V letech 1962 až 1967 mu byl navíc
odebrán souhlas ke kněžskému působení, takže pracoval jako
dělník v rožnovské továrně.
Teprve Pražské jaro 1968 mu otevřelo dveře pro plnou kněž‑
skou službu. Od 1. 11. 1968 se stal administrátorem v Andělské
Hoře, o devět let později administrátorem v Postřelmově, pak administrátorem v Dlu‑
homilově (1979–1980), jedenáct let spravoval jako administrátor farnost Dolany u Olo‑
mouce, odkud přešel k 1. 12. 1991 jako farář do Jívové, kde také zakončil 1. 10. 2005
svoji aktivní kněžskou službu. Odešel na odpočinek do Dlouhomilova a začal se věnovat
přípravě homiletických textů, kromě toho vypomáhal v duchovní správě na Šumper‑
sku a Zábřežsku.
Ve svých 87 letech přijal nabídku Marie Ličkové‑Ryšavé k prožití svého důchodu
v její rodině v Brně‑Žabovřeskách, kde žil dalších devět let. Čas trávil modlitbou, které
věnoval mnoho hodin denně, dále čtením a psaním, dopisoval si s mnoha přáteli a býva‑
lými farníky, stále dokázal komunikoval nejen v rodném jazyce, ale i v němčině.
Jeho obětavou kněžskou službu a věrnost církvi ocenil papež Benedikt XVI., který
ho jmenoval 8. března 2010 kaplanem Jeho Svatosti (titul monsignor).
Mons. Antonín Pospíšil byl znám také jako spisovatel. Napsal dvacet knih, z nichž
jistě nejznámější je „Bolestná minulost církve u nás“ (2011). Jak již samotný název na‑
značuje, autor se zabýval obdobím let 1949 až 1989, kdy řada kněží byla zbavena státní‑
ho souhlasu k výkonu duchovenské služby, nebo překládána z živých farností do pohra‑
ničních obcí s několika věřícími.
Poslední rozloučení se zesnulým knězem se uskutečnilo 20. srpna 2021 při mši svaté
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebech. Jeho tělo bylo pak uloženo do kněž‑
ského hrobu na místním hřbitově.		
 Josef Pala
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AKTUALITY
V čele Arcibiskupských lesů
a statků Olomouc stanul
Arnošt Buček
Novým jednatelem společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc byl
zvolen Arnošt Buček, dosavadní ředitel
výrobního úseku společnosti. Ve funkci nahradil Petra Skočdopole, který nedávno náhle zemřel.
Ing. Arnošt Buček se narodil 17. pro‑
since 1986 do rodiny lesníků. Po základní
škole absolvoval Střední lesnickou školu
v Hranicích a dále pokračoval ve studiu
na Lesnické fakultě Mendelovy univerzi‑
ty v Brně. Ještě v době studia v roce 2007
nastoupil do Obory Radějov, kde se vy‑
pracoval na pozici správce obory. Od roku
2009 do roku 2015 zároveň vykonával po‑
zici předsedy představenstva společnosti
Leoš Novotný, a. s. V roce 2015 nastoupil
do společnosti Arcibiskupské lesy a statky
Olomouc, s. r. o., na pozici referenta pro
myslivost a ochranu lesa, později byl jme‑
nován výrobním ředitelem společnosti
a tuto pozici vykonával až doposud.
„Momentálně se potýkáme s dozvu‑
ky kůrovcové kalamity, našim úkolem je
proto definitivně se s kalamitou vypořádat
a pokračovat v řádné správě svěřeného
majetku. Rád bych se zaměřil také na zvy‑
šování kvalifikace zaměstnanců, neustálé
zlepšování pracovních podmínek a umož‑
nění pracovního růstu, protože největším
bohatstvím firmy jsou její dobří zaměst‑
nanci,“ přiblížil stručně svou vizi fungová‑
ní společnosti nový jednatel.
Arnošt Buček je ženatý, má dvě děti
a mezi jeho koníčky patří myslivost, četba,
cestování a turistika.
 (alsol)

Cyklostezka
svatého Metoděje
Cyklostezka svatého Metoděje mezi
obcemi Zlechov a Boršice byla v sobotu 3. července slavnostně otevřena za
účasti hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše, olomouckého arcibiskupa
Jana Graubnera a dalších významných
hostů.
Olomoucký arcibiskup při této příle‑
žitosti požehnal Gorazdův obelisk, jehož
autorem je akademický sochař Daniel
Ignác Trubač, který také vytvořil i další
umělecké prvky z kamene, bronzu a ne‑
rezu, které Metodějovu cyklostezku od
Zlechova do Boršic lemují.
 Pavel Skála

Velehradská pouť ve znamení vděčnosti
Letošních oslav Cyrilometodějské národní pouti na Velehradě se zúčastnilo patnáct tisíc poutníků. Zatímco loňská pouť se uskutečnila kvůli pandemii ve velmi
omezeném režimu, letos mohlo přijet daleko více lidí. Večer lidí dobré vůle mohlo
navštívit maximálně pět tisíc lidí. Pondělní poutní mše (5. července) byla po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bez omezení.
Hlavním tématem letošních velehradských slavností bylo poděkování všem, kteří
stále bojují proti covidové pandemii. Slavnosti rovněž připomněly Rok sv. Josefa, 170.
výročí narození Antonína Cyrila Stojana a 100. výročí jeho jmenování olomouckým
arcibiskupem. K těmto výročím se připojila i zmínka 1100. výročí mučednické smrti
sv. Ludmily, patronky rodin a první české světice.
Nádvoří před bazilikou bylo při nedělním večerním koncertě zaplněné, výtěžek
benefice ve výši bezmála 1,8 milionu korun poputuje na dobročinné účely. Mezi vele‑
hradské dárcovské projekty nově přibyla také pomoc jižní Moravě nedávno zasažené
tornádem.
Pondělní poutní mši svatou celebroval kardinál Dominik Duka, jenž vyzval rovněž
k modlitbám a pokračování v materiální podpoře lidem z jihomoravských obcí, které
zničilo tornádo. „Neustávejme v této podpoře,“ prohlásil kardinál Duka.
K němu se připojil i kazatel při bohoslužbě, brněnský biskup Vojtěch Cikrle: „Neu‑
stávejme v modlitbách a v nejrůznějších formách pomoci. Je to možnost, jak v srdcích
lidí zažehnout světlo naděje…“
Celá slavnostní bohoslužba nesená myšlenkou na boj s koronavirem byla završena
oceněním vybraným osobnostem a také sdružením, která aktivně pomáhala v loňském
koronavirovém roce. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner
předal České asociaci sester pamětní medaili jako výraz poděkování za jejich aktivní
službu nemocným. Mezi dalšími vyznamenanými byl bývalý kancléř Arcibiskupství olo‑
mouckého PhDr. Mgr. Karel Kavička, autor dvou zdařilých publikací – o sv. Janu Sar‑
kanderovi a Jano Köhlerovi, který se od roku 1988 se angažuje v iniciativě na obnovu
Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.
V závěru bohoslužby kardinál Dominik Duka předal u příležitosti letošního dvojího
výročí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana jeho nástupci, arcibiskupu Janu Graubne‑
rovi, zlatou svatovojtěšskou medaili za obnovu poutního místa Velehrad. Pozval také
věřící k oslavě národní pouti ke sv. Ludmile v polovině září na Tetíně.
Věřící na závěr pozdravil také apoštolský nuncius arcibiskup Charles Balvo a tlu‑
močil jim pozdrav papeže Františka, v němž všechny ujistil o blízkosti papeže Františka
i jeho modlitbě zvláště za oběti tornáda: zemřelé a zraněné i ty, kdo přišli o prostředky
k obživě, o zázemí a domov.
S pozdravem vystoupil také předseda Ekumenické rady církví v ČR Daniel Ženatý,
který připomenul nedávnou vzpomínku na 400. výročí popravy 27 pánů po bitvě na
Bílé hoře a zdůraznil: „Při společných setkáních jsme poznali, že je možné držet svou
identitu, a přitom společně hledat pravdu. Je to proveditelné, a to máme dnes slyšet
a přijmout, v církvi i ve společnosti.“		
 Josef Pala

Novokněží nastupují na svá první kněžská působiště
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner vysvětil 26. června 2021 v katedrále sv. Václava v Olomouci pět nových kněží pro olomouckou arcidiecézi, kteří
k 1. 7. 2020 nastoupili na svá první kněžská působiště.
P. Mgr. Filip Hochman (1992) –
kaplanem v Rajnochovicích
P. Mgr. Petr Janíček (1994) – kap‑
lanem v Přerově
P. Mgr. Dominik Kovář (1995) –
kaplanem v Holešově
P. Mgr. Michal Staufčík (1994) –
kaplanem ve Valašských Kobou‑
kách
P. Mgr. Václav Škvařil (1991) –
kaplanem ve Strání
Snímek Zbyněk Šišpera / Člověk a Víra
 (jpa)
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Střední odborná škola svatého Jana Boska má první absolventy
V pátek 6. srpna 2021 byla ukončena první etapa vzdělávání na Střední odborné
škole svatého Jana Boska v Kroměříži.
Při mši svaté u Milosrdných sester sv. Kříže byly slavnostně předány výuční listy 15
absolventům oborů lesní mechanizátor (7), opravář lesnických strojů (5) a zemědělec
‑farmář (3). Ne všichni se zapojí do výrobního procesu, neboť mnozí z nich se rozhodli
pokračovat ve škole v ná‑
stavbovém studiu oboru
mechanizace zemědělství
a lesního hospodářství.
Poděkovat patří společ‑
nosti ALSOL, s. r. o., která
školu dlouhodobě a syste‑
maticky podporuje mate‑
riálně i finančně, a rovněž
společnosti Severočeské
doly, a. s., která podpořila fi‑
nančně odbornou přípravu
žáků.  Vladimír Kopřiva

Vatikán zveřejnil program cesty papeže Františka
do Budapešti a na Slovensko
Svatý stolec zveřejnil plán apoštolské cesty papeže Františka do Budapešti (u příležitosti závěrečné mše svaté v rámci 52. mezinárodního eucharistického kongresu) a na Slovensko, která se uskuteční ve dnech 12. až 15. září 2021.
V neděli 12. září papež František před osmou hodinou ranní přistane na letišti v Bu‑
dapešti, odkud se po oficiálním uvítání odebere do Muzea krásných umění. Zde proběh‑
ne dopolední část programu – schůzka s prezidentem a premiérem Maďarské republiky,
setkání s maďarskými biskupy a ekumenicko‑mezináboženské setkání se zástupci Eku‑
menické rady církví a několika židovských obcí. Pobyt v Budapešti vyvrcholí polední
mší svatou na náměstí Hrdinů v rámci eucharistického kongresu, poté se papež rozloučí
na letišti a odletí do Bratislavy. Oficiální přijetí na bratislavském letišti se předpokládá
v půl čtvrté odpoledne a bude po něm následovat ekumenické
setkání na apoštolské nunciatuře v Bratislavě a soukromé se‑
tkání s Tovaryšstvem Ježíšovým tamtéž.
Bohatý pondělní program 13. září v Bratislavě zahájí setká‑
ní s hlavou státu, politickými a občanskými představiteli v pre‑
zidentském paláci a bude pokračovat v katedrále sv. Martina
setkáním se slovenskými biskupy, kněžími, řeholníky a řehol‑
nicemi, seminaristy a katechety. Odpoledne papež soukromě
navštíví centrum Betlém a setká se s bratislavskou židovskou
obcí. Večer se na apoštolské nunciatuře setká a předsedou Slo‑
venského parlamentu.
V úterý 14. září se papež letecky odebere do Košic a odtud do Prešova, kde na pro‑
stranství před Městskou sportovní halou povede svatou liturgii sv. Jana Zlatoústého.
Odpoledne se v Košicích setká s romskou komunitou ve čtvrti Luník a na stadionu Lo‑
komotiva promluví k mladým lidem.
Závěrečný den apoštolské cesty, středa 15. září, se ponese v mariánském duchu –
před odletem do Říma totiž papež navštíví národní mariánskou svatyni Šaštín, kde se
pomodlí se slovenskými biskupy a bude sloužit mši svatou.
Rovněž motto apoštolské cesty na Slovensko zmiňuje Matku Boží hned na prvním
místě: „S Marií a Josefem na cestě za Ježíšem“. Jak sdělili organizátoři papežské ces‑
ty, vyzdvihuje hlubokou mariánskou úctu slovenských věřících v Roce sv. Josefa, který
vyhlásil Svatý otec. Téma vyjadřuje naději, že návštěva papeže Františka na Slovensku
posílí víru tamních obyvatel a jejich touhu kráčet ve stopách Pána Ježíše, který „nepřišel,
aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny. (Mt 20,28)
Logo výtvarně znázorňuje tato slova motivem cesty, která směřuje ke kříži, a je ohra‑
ničena srdcem, odkazujícím k Mariině a Josefově lásce vůči Ježíši. Sedm hvězd v levé
horní části loga připomíná slovenskou hlavní patronku, Pannu Marii Sedmibolestnou,
uctívanou právě v Šaštíně. Barevné pojetí loga pak využívá barev slovenské a vatikánské
státní vlajky – modré, červené, bílé a žluté.
Více informací: https://www.navstevapapeza.sk/sk
 (čbk)
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Kardinál Dominik Duka
poprvé navštívil Vsetín
Pražský arcibiskup kardinál Dominik
Duka navštívil v neděli 15. srpna 2021
na pozvání římskokatolické farnosti Vsetín, kde při příležitosti titulární
slavnosti farního kostela Nanebevzetí
Panny Marie sloužil slavnou bohoslužbu, při níž požehnal dva nové kostelní
zvony (Maria o hmotnosti 490 kg a Růžena z Limy o hmotnosti 110 kg).
„Zvony odléval zvonař Josef Tkadlec
z Halenkova. Ve čtvrtek 12. srpna prošly
kontrolou a laděním. Odborníci se sho‑
dují, že jsou mimořádně zdařilým dílem,“
uvedl děkan P. František Král a pokračo‑
val: „Nové zvony budou zavěšeny do opra‑
vené kostelní věže, na níž, jak si mohli
Vsetíňáci všimnout, přibyly i hodiny.“
 Josef Pala

Marek Navrátil obdržel
Cenu Olgy Havlové
Přes dvacet let vedl na různých pozicích Tříkrálovou sbírku. Mgr. Marek
Navrátil v červnu obdržel hlavní cenu
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za rok 2020. Cena je udělována
těm, kteří navzdory svému hendikepu
pomáhají ostatním.
Porotu Ceny Olgy Havlové oslovil ši‑
roký rozsah jeho působení v neziskovém
sektoru a také nasazení, s jakým se této
práci věnuje. Působí ve fundraisingu, je
velmi aktivní v dobrovolnictví a komuni‑
kaci s veřejností a kromě toho také stál
u koordinování Tříkrálové sbírky pro ce‑
lou Českou republiku.
Marek Navrátil se narodil s dědič‑
ným onemocněním kostí, přesto se roz‑
hodl žít běžný život, vystudoval vyso‑
kou školu a založil rodinu a svoji energii
věnoval jiným, potřebným. Před 25 lety
nastoupil do Arcidiecézní charity Olo‑
mouc jako účetní. Rok poté zachváti‑
ly Moravu tragické povodně, Charita
prošla „zkouškou ohněm“ a Marek po‑
znal, že právě v pomoci druhým je jeho
místo.
Několik let poté přišel arcibiskup Jan
Graubner s nápadem uspořádat v lokál‑
ním měřítku zkušební Tříkrálovou sbírku.
Přes počáteční pochybnosti se nápad ujal
a v roce 2001 se tato akce konala poprvé
na celostátní úrovni. Během dvou dekád
se Tříkrálová sbírka stala nejúspěšnější
finanční sbírkou v Česku. Marek Navrátil
ji řídil jako její koordinátor v olomoucké
arcidiecézi a řadu let také na celostátní
úrovni. Do konce letošního května vedl
Charitu Konice.
 Jan Oulík
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Nové číslo časopisu
„Dialog Evropa XXI“

Na opravu kostela zničeného tornádem věnuje arcibiskupství
dřevo ze svých lesů

Přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vyšlo za začátku července
nové číslo časopisu Cyrilometodějské
křesťanské akademie (CMKA), Dialog
Evropa XXI, 1–4/2020, které shrnuje
plánovaná témata činnost akademie
i významná jubilea roku 2020.

Do obnovy jihomoravských obcí zničených v závěru června řáděním tornáda se
svým darem zapojí také olomoucké arcibiskupství. Již před několika dny na tento
účel vyhlásilo sbírku, nyní navíc zdarma nabízí dřevo na novou střechu kostela
v Moravské Nové Vsi.

Jako první téma obsahuje 30 let exis‑
tence akademie a nabízí rozhovory s jejím
prezidentem i dalšími představiteli a také
článek prezidenta CMKA na téma „Konti‑
nuita MSKA v perspektivě nové CMKA“.
Dále se časopis věnuje 30 letům svo‑
bodného působení církve v české společ‑
nosti. Obsahuje
proto referáty
a příspěvky ke
konferenci
v rámci Aka‑
demických dnů
CMKA,
kte‑
rá se z důvodu pandemie neuskutečnila
v plánované prezenčn í formě. Referáty
a příspěvky poskytují přehled o nápravě
právních poměrů církve a státu a obno‑
vě vztahů se Svatým stolcem a svědectví
olomouckého arcibiskupa o službě pastý‑
ře ve svobodné společnosti. Další referáty
poskytují náhled o působení a roli církve
v české společnosti a spolupráci církve
a státu v oblastech společného zájmu,
zejména v armádě, ve školství, ve zdra‑
votnictví, v charitní službě, ve vězeňství,
a působení křesťanských médií.
Časopis se zabývá i tématem kurzu
teologie v praktickém životě a představuje
projekt CMKA směřující k vzdělávání lai‑
ků v teologických oborech nebo příspěvky
k uvedení do oboru věrouky a bioetiky.
V rámci připomínky jubileí církevních
osobností předkládá čtenářům příspěvky
ke 400. výročí mučednické smrti sv. Jana
Sarkandera a k 100. výročí narození
sv. Jana Pavla II.
Připomíná se také téma fenoménu
mariánských sloupů, a sice příspěvkem
z dřívějšího sympozia k této oblasti i pří‑
spěvky k aktuální obnově Mariánského
sloupu v Praze.
V rubrice „Anotace publikací“ jsou
představeny nové knihy: od arcibiskupa
Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke
všemu o prožívání zbožnosti v aktuální
situaci, publikace k historické církevní
osobnosti Svatý Jan Sarkander, vyda‑
ná autorskou a editorskou péčí Karla
Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Laris‑
che: Budovatelé Katolické akce a Mons.
ThDr. Franz Linke.
 Jiří Koníček

Na poskytnutí daru z církevních lesů, které na Jesenicku, v okolí Mohelnice, Kro‑
měříže, Svatého Hostýna a Velehradu spravuje společnost Arcibiskupské lesy a statky
Olomouc (ALSOL), se arcibiskupství dohodlo s P. Mariánem Kalinou, který je v Morav‑
ské Nové Vsi farářem. Dar stvrdil také olomoucký arcibiskup Jan Graubner s brněnským
biskupem Vojtěchem Cikrlem, pod jehož diecézi farnost i další místa postižená torná‑
dem spadají.
Snaha pomoci zničeným obcím je podle arcibiskupa Graubnera důležitá a přiroze‑
ná. „Na všechny, které tato pohroma zasáhla, už od počátku myslíme v modlitbách,
mnozí lidé přispěli do sbírky Diecézní charity Brno, při nedělní sbírce v kostelích naší
arcidiecéze nebo při jiných příležitostech a pomáhají také jako dobrovolníci. Svou so‑
lidaritu s lidmi postiženými přírodní katastrofou ale jako arcidiecéze chceme projevit
ještě jinak, a protože vlastníme a spravujeme lesní pozemky, věnujeme z nich dříví
na opravu zničeného farního kostela,“ říká arcibiskup Graubner a dodává: „Solidarita
s těmi, kdo prožívají trápení nebo se ocitli v nouzi, má být přirozenou součástí života
nejen křesťanů, ale všech lidí dobré vůle.“
„Velice si této nabídky vážíme a jsme za ni vděční. Za všechny dobrodince, kteří far‑
nosti i jednotlivým lidem zde v Moravské Nové Vsi pomáhají, se také pravidelně modlí‑
me,“ zdůrazňuje farář P. Kalina. Zároveň upozorňuje, že samotná obnova střechy je běh
na dlouhou trať. „Nyní nás čeká série jednání se všemi dotčenými úřady a orgány, jen ta
zabere určitě půl roku. Teprve pak budeme mít jasno o tom, kolik a jakého dřeva bude
zapotřebí,“ dodává.
„Předběžně plánujeme využít pro tento účel dříví ze smrkových porostů v Jesení‑
kách, kde aktuálně dobíhá kalamitní těžba po přemnožení kůrovce. Konkrétní objem
dříví a jednotlivé míry potřebné pro stavbu střechy vyplynou až z projektové doku‑
mentace, podle které se budeme řídit,“ popisuje jednatel ALSOL Arnošt Buček a do‑
plňuje: „Část poskytnutého dříví zpracujeme na stavební materiál v rámci našeho nově
zprovozněného pilařského provozu ve Vápenné, což významně zefektivní a urychlí celý
proces.“
Arcibiskupství se přitom do pomoci zasaženým obcím zapojilo již v neděli 4. čer‑
vence. Podle rozhodnutí arcibiskupa Graubnera je totiž sbírka, která se toho dne usku‑
tečnila při bohoslužbách ve všech kostelích arcidiecéze, určena právě na pomoc lidem
v postižené oblasti.		
 Jiří Gračka

Sekta Sinčchondžhi se snaží o manipulaci s mladými křesťany
Sekta Sinčchondžhi (Shincheonji) se na sociálních sítích snaží pod záminkou studia Bible oslovovat a následně manipulovat mladé křesťany.
Sekta se v posledních měsících přizpůsobila přesunu do online prostředí. Jedná se
především o Instagram, ale používá rovněž Facebook, Pinterest a další sítě.
Záminkou ke kontaktu bývá nejčastěji prosba o vyplnění dotazníku s křesťanskou
tematikou nebo pozvání do online společenství, jako je jmenovitě InSpirit_cz či údajné
ekumenické společenství LEM‑ON. Skrývá se také za účty věnující se křesťanským pá‑
rům (muzizenam_zenymuzum), biblickým veršům nebo obecně čtení Bible (rande_s_
bohem).
Po čase z těchto účtů přichází nabídka na biblické lekce, které probíhají prostřednic‑
tvím platformy Zoom. Ty zprvu působí jako klasické biblické studium, po nějaké době
však začne lektor či lektorka rafinovaně předávat učení Sinčchondžhi o „otevřeném slo‑
vu“ Nového zákona a Zjevení, které se dle této skupiny již naplnilo, a proto je možné,
aby se šířilo díky údajnému zaslíbenému pastorovi, což je vůdce Lee Man‑Hee (ten je
nazýván dle procesu předání otevřeného svitku ve Zjevení „Novým Janem“).
Rozlišení na první pohled je možné podle žlutých srdíček, emotikonů holubiček
a stromů, veršů jako Jn 8,32, Jn17,17 a veršů ze Zjevení, zmiňování nového Jana, spojení
Nové nebe a Nová země, využívání platformy Zoom, online dotazníků a gesta překříže‑
ného palce a ukazováčku.		
 (aco)

OLDIN • 9 / 2021

ZPRAVODAJSTVÍ

Říjnové setkání lektorů Božího slova v Olomouci
Stále se učit, sdílet své zkušenosti, znovu se setkávat, ale i poprvé přijít do společenství lektorů Božího slova, společně slavit mši svatou – tak se dá stručně charakterizovat setkávání lektorů Božího slova, kteří se každoročně sjíždějí v Olomouci v sobotu v druhé půli října.
19. setkání lektorů Božího slova se uskuteční v Olomouci v sobotu 23. října (10 – 15
hod.) v sále, který je součástí restaurace a pizzerie U Kristýna a nachází se v 1. patře nad
restaurací (ulice Wurmova 6).
Předešlé setkání se kvůli covidové pandemii neuskutečnilo. Ovšem dané téma „Li‑
turgický rok v textech Písma svatého“, připravené P. Petrem Chalupou, ředitelem Čes‑
kého katolického biblického díla, bylo natočeno a nabídnuto (se zpožděním, za které se
hlavní organizátor všem, kteří čekali, omlouvá) na webových stránkách KulturaSlova.cz
a je stále k nalezení v sekci „lektoři Božího slova / materiály ke stažení“.
A protože seznamování se s významem liturgického roku a stále lepší schopnost
se v něm orientovat je potřebná a užitečná pro každého ze srdce hledajícího, toužícího
a praktikujícího pokřtěného člověka, bude i letos na programu toto téma. Pro účastníky
ho opět připraví P. Petr Chalupa, který v rámci setkání bude také sloužit mši svatou.
Dané téma „Liturgický rok pro život křesťana“ bude nahráno, ať už se setkání lektorů
v Olomouci uskuteční nebo ne, aby bylo pro všechny zájemce dostupné na webových
stránkách KulturaSlova.
Bližší informace: tel. 587 405 402, e‑mail: pavlikova.martina@ado.cz
 Martina Pavlíková

V Kozojídkách slavili 50. výročí požehnání kaple sv. Martina
V sobotu 31. července 2021 si obyvatelé Kozojídek na jižní Moravě připomněli 50.
výročí žehnání kaple sv. Martina. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner s mnoha
kněžími slavil bohoslužbu, při které lidé děkovali, že mají ve středu obce živého
Krista. Za krásného počasí se liturgického průvodu od obecního úřadu do kaple
zúčastnilo velké množství krojovaných věřících místních i přespolních spolu se
starosty okolních obcí.
Arcibiskup ve své promluvě poděkoval všem dosud živým, ale i zemřelým obyvate‑
lům Kozojídek za velké nasazení při stavbě této kaple. „Ať je otevřena pro všechny, kteří
v ní najdou duchovní posilu, utiší se a setkají s Bohem,“ zmínil.
Snahy postavit si v Kozojídkách kapli sahají do období první republiky, kdy s úmys‑
lem přišel spolek Omladina. Ze zakládající listiny je patrné odhodlání vybudovat kapli,
ve které by bylo možno konat bohoslužby. To ještě zakládající členové netušili, jak dlou‑
há a strastiplná cesta to bude. Tyto snahy skončily po roce 1948.

Snímek Zbyněk Šišpera / Člověk a Víra

Když došlo v roce 1967 k politickému uvolnění, začali lidé o stavbě kaple znovu uva‑
žovat. Za celou dobu totality byly postaveny v celém Československu jen čtyři církevní
stavby. Skoro za zázrak můžeme považovat, že mezi ně patří i tato kaple, která nahradila
malou kapličku uprostřed obce. Vyřizování povolení bylo velmi náročné, přesto se vše
podařilo a povolení bylo vydáno v roce 1969. Ihned na druhý den se začalo s kopáním
základů. Všechny stavební práce prováděli místní zedníci a ostatní obyvatelé Kozojídek.
Protože nebylo cihel, na stavby se vyráběly tvárnice ze škváry a cementu. Firmám byly
svěřeny jen odborné práce, jako náročný strop a střecha. Rovněž finanční prostředky
byly darovány občany a rodáky.
Stavba byla dokončena za necelé dva roky a požehnal ji 1. srpna 1971 olomoucký
kapitulní vikář Josef Vrana za přítomnosti 30 kněží a velkého množství věřících z celého
okolí. Náklady do konce roku 1971 činily 243 tisíc korun.
Nyní kaple slouží obyvatelům Kozojídek k pohřbům, svatbám, sobotním mším sva‑
tým a k povzbuzení duše u Ježíše, který je tu přítomen v Nejsvětější Svátosti oltářní.
		
 Marie Špirudová
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Zemřel Petr Esterka,
pomocný biskup brněnský
Ve věku 85 let zemřel v Kalifornii
10. srpna 2021 Mons. Petr Esterka,
emeritní pomocný biskup brněnský.
Po posledním rozloučení ve společen‑
ství českých krajanů v USA, o které řadu
let jako kněz a později jako biskup pečo‑
val, bude jeho
tělo převezeno
do České repub‑
liky. V kated‑
rále na Petrově
v Brně se usku‑
teční zádušní
mše svatá, poté
bude tělo zesnu‑
lého pohřbeno na hřbitově v jeho rodišti
v Dolních Bojanovicích.
Mons. ThDr. Petr Esterka se naro‑
dil 14. listopadu 1935. Pro nábožensko
‑politické přesvědčení byl už jako student
perzekuován a po mnoha obtížích ma‑
turoval až v roce 1956 na jedenáctiletce
v Hodoníně. Dne 15. června 1957 emi‑
groval do Rakouska a tři měsíce pobýval
v uprchlickém táboře u Salcburku.
V letech 1957 až 1963 studoval teolo‑
gii na Lateránské univerzitě v Římě, kde
také přijal kněžské svěcení (9. 3. 1963)
z rukou italského kuriálního kardinála
Luigiho Traglii. Následně byl poslán mezi
krajany do arcidiecéze San Antonio v Te‑
xasu. V roce 1966 se vrátil do Říma, kde
se začal připravovat k doktorské práci na
téma „The Unionistic Congresses at Ve‑
lehrad“, kterou o rok později obhájil. Po
návratu do USA v létě 1967 zahájil své
akademické působení v koleji svaté Ka‑
teřiny v Saint Paul v Minnesotě, kde byl
roku 1980 jmenován řádným profesorem
a zároveň vypomáhal v duchovní správě.
Současně přes dvacet let (1974–1995)
působil v americkém letectvu jako vojenský
kaplan v záloze. V roce 1978 se začal inten‑
zivněji věnovat práci mezi českými katolíky
v USA a Kanadě. V roce 1984 spoluzakládá
Severoamerické pastorační centrum pro
české katolíky v USA. O deset let později se
jeho působení rozšířilo i na Austrálii. Papež
Jan Pavel II. ho jmenoval 5. července 1999
titulárním biskupem čefalenským a po‑
mocným biskupem brněnským a pověřil
ho duchovní péčí o české katolíky v cizině.
Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Pet‑
ra a Pavla v Brně 11. září 1999 z rukou bis‑
kupa Vojtěcha Cikrleho. Po dovršení věku
75 let v roce 2010 nabídl biskup Esterka do
rukou papeže Benedikta XVI. svoji rezig‑
naci na funkci pomocného biskupa. Ke dni
9. prosince 2013 papež František jeho re‑
zignaci definitivně přijal.
Po smrti biskupa Petra Esterky má
katolická církev v České republice 20
biskupů, z nichž tři jsou biskupové emeritní.
 Josef Pala
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Výstava fotografií
Do neděle 5. září je možnost si v olomoucké katedrále prohléd‑
nout výstavu 70 velkoformátových fotografií představující život
v olomoucké arcidiecézi od autorů ze společenství Člověk a víra.
Výstava je přístupná denně od 7 do 18 hod., vstup zdarma.

Setkání pro pracovníky a dobrovolníky
v pastorační péči ve zdravotnictví
Koná se v sobotu 11. září od 9 do 15.30 hod. v sále arcibiskupské
kurie v Olomouci (Biskupské nám. 2) a bude zaměřeno na spi‑
ritualitu seniorů.
Měl můj život smysl? A jaký? Co chci ještě v životě stihnout?
Stihnu to? Přijde mě někdo navštívit? Vzpomene si někdo na mě
za pět, deset, patnáct let, až tady, na světě, nebudu? Proč? Proč
jsem onemocněl rakovinou? Proč zrovna já? Kde je Bůh, když je
mi tak zle? Tyto a jiné další nesmírně hluboké otázky spirituální‑
ho rozměru mohou slyšet zdravotníci, sociální pracovníci nebo
dobrovolníci v pastorační péči v nemocnicích nebo domovech
pro seniory…
Přednášky na téma Pastorace a spiritualita seniorů v nemocnicích bude mít Mons. Aleš Opatrný z Prahy.
Bližší informace: www.jsmeblizkovam.cz

Galerijní expozice nazvaná „K oslavě a potěše“
Umělecké sbírky olomouckých biskupů a arcibiskupů jsou
přístupné veřejnosti v arcibiskupském paláci v Olomouci do
28. září. Výstava obsahuje věci z rozsáhlých biskupských sbírek
zahrnujících díla staré evropské malby, kresby a grafiky, ilumi‑
nované středověké rukopisy, nábytek, porcelán nebo slonovino‑
vé řezby.
Více informací: www.arcibiskupskypalac.cz

Zářijový Nezbeda a Cvrček
V zářijovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou začátek no‑
vého komiksového příběhu o sv. Pavlu od Kříže, článek Pilot
v Božím zaměřovači o anglickém veliteli bombardéru Geoffreym
Leonardu Cheshireovi, který se stal zakladatelem rozsáhlé‑
ho charitního díla a povídání o Národní svatyni Panny Marie
v Aparecidě.
Zářijový Cvrček učí malé čtenáře začínat den s Bohem.
Více informací: www.casopisnezbeda.cz

Pozoruhodná novinka
z Karmelitánského nakladatelství
Kardinál Stefan Wyszyński
Nekorunovaný král Polska
brožovaná, 176 stran, 229 Kč
Stefan Wyszyński (1901–1981) byl v době
tvrdého komunistického útlaku mužem
na správném místě. I v těžkých podmín‑
kách podporoval v polských městech i na
venkově víru Božího lidu. Třikrát ve svém
životě přečetl Marxův Kapitál, aby věděl,
jak vést s protivníkem ideový střet. I když
ho polští komunisté internovali a dokon‑
ce se ho pokusili zabít, zachoval klid a hledal způsoby, jak koexi‑
stovat s komunistickou mocí, aniž by si církev zadala s materia‑
listickou ideologií. V zásadních otázkách byl neoblomný, naopak
v tom, co bylo druhořadé, přístupný dohodě: „Máme právo ve
všem obětovat sebe sama, ale nesmíme obětovat diecéze, církev
ani věřící.“

Kalendářní nabídky od Paulínek na rok 2022
Evangelium na každý den 2022
Knížka kapesního formátu je každo‑
denním průvodcem pro ty, kdo touží
číst a rozjímat evangelium v rytmu li‑
turgie církve. Evangelijní úryvek pří‑
slušného dne je doprovázen krátkým
komentářem. Podněty k rozjímání na
rok 2022 připravil P. Petr Vrbacký.
Evangelium dne je uvedeno v plném
znění. Nechybí však odkaz na ostatní
liturgická čtení a informace o slav‑
nosti, svátku či památce daného dne.
Brož., 488 stran, 119 Kč
Kapesní diář 2022 s liturgickým kalendářem
Ke každému dni je uveden církevní a občanský svátek, odkaz
na denní modlitbu církve a na liturgické texty, antifona k žalmu.
Jedna dvojstrana zahrnuje jeden týden s místem na poznámky
u každého dne.
Váz., 144 stran, 95 Kč
Liturgický kalendář na rok 2022
Praktické vydání na cesty nebo k vložení do velkých pracovních
diářů či vašich Biblí. Každá stránka obsahuje jeden týden. Dny
jsou barevně odlišeny podle liturgického období.
Brož., 64 stran, 55 Kč
Velký diář na rok 2022 s liturgickým kalendářem
Diář formátu A5 v pevné vazbě s obálkou modré či zelené barvy
se zlatou ražbou. Ke každému dni je uveden církevní a občanský
svátek, odkaz na denní modlitbu církve a na liturgické texty, an‑
tifona k žalmu a myšlenka na den. Na začátku každého měsíce
jsou uvedeny Úmysly apoštolátu modlitby. Diář obsahuje také
dostatečný prostor pro adresy a poznámky, přehledný měsíční
kalendář let 2022 a 2023 a další praktické informace. Do každé‑
ho dne vás uvede citát z listů svatého apoštola Pavla.
Váz., 392 stran, 219 Kč
Bližší informace: Nakladatelství Paulínky, Jungmannovo
nám. 18, 110 00 Praha 1, tel. 224 818 757, on‑line knihkupectví:
www.paulinky.cz, e-mail: objednavky@paulinky.cz
Snímek Leoš Hrdlička
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
Duchovní obnova pro seniory
Koná se na Velehradě ve dnech 13. až 15. září a vede ji P. Mi‑
roslav Jáně. Program nabídne příležitost k modlitbě, rozjímání,
svátost smíření.
Bližší informace a přihlášky: www.stojanov.cz, tel. 572 571 420,
733 741 896

Desatero slov k životu
Centrum pro rodinný život každoročně připravuje pro spole‑
čenství rodin a seniorů skripta. Na letošní školní rok je to téma
o Desateru. Čerpá z promluv papeže Františka, který nabízí
praktické podněty pro uskutečňování jednotlivých bodů v ka‑
ždodenním životě. Materiály jsou doplněny podnětnými otáz‑
kami k diskuzi ve společenství či k zamyšlení pro jednotlivce.
Každá z deseti kapitol také obsahuje modlitbu k danému tématu.
Skripta jsou zdarma ke stažení na webu: rodinnyzivot.cz pod zá‑
ložkou Duchovní život – Materiály pro společenství.

Den pro rodinu –
pouť ke svaté Ludmile v Suché Lozi
Celé prázdniny v naší arcidiecézi probíhalo prázdninové pu‑
tování rodin se svatou Ludmilou, jejíž 1100. výročí umučení si
letos připomínáme. Rodiny mohly navštívit 50 míst, které se
do letní aktivity zapojily. Kromě soch či obrazů svaté Ludmily
je také provázel příběh Babička o naší první kněžně a soutěžní
úkoly o naší první české světici.
V sobotu 18. září zveme na pouť nejen soutěžící, ale i ctitele sva‑
té Ludmily, také všechny Lídy, Lidušky a také babičky s vnoučaty
i rodiče s dětmi do Suché Lozi, kde je kostel zasvěcený právě sva‑
té Ludmile. Biskupský delegát pro pastoraci rodin P. Petr Bulvas
bude sloužit mši svatou a po ní jsou všichni zváni na odpolední
program pro rodiny. Během pouti vylosujeme vítěze z prázd‑
ninového putování, kteří pošlou šifru nebo správně odpoví na
otázky alespoň ze tří míst.

CENTRUM PRO ŠKOLY
Nabídka programů pro děti
Od září 2021 nově nabízíme programy z cyklu Vstupy do škol
s náboženskými tématy v budově olomoucké kurie. Pokud se
chystáte se skupinkou dětí na výlet do Olomouce, můžete jej
spojit s některým z nabízených programů, které vám po domlu‑
vě rádi zrealizujeme. Děti se při nich zábavnou formou dozvědí
více ze života svatých nebo něco z našich křesťanských tradic.
Aktuálně nabízíme programy:
• Svatý Václav a jeho přínos pro náš stát
• Svatá Ludmila
• Lidová tradice Dušiček a Halloweenu
• Svatý Jan Sarkander (program probíhá v kapli sv. Jana Sarkandera)
Každý program trvá zhruba 50 minut a je zcela zdarma.
Více o programech se dozvíte na webových stránkách nebo na
facebooku Centra pro školy Arcibiskupství olomouckého.
Bližší informace a objednávky programů: Helena Polcrová,
e‑mail: polcrova.helena@ado.cz, tel. 587 405 255
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ROK ARCIBISKUPA A. C. STOJANA
Hrob olomouckého arcibiskupa Antonína
Cyrila Stojana ve velehradské bazilice
Když byl na Velehradě v roce 1923 pochován olomoucký
arcibiskup Antonín Cyril Stojan, muž svatého života, naši
předkové vyznali: „Stojan byl druhým Metodějem a jeho
hrob bude Velehradu náhradou za ztracený hrob sv. Metoděje.“ V tomto ohledu je místo posledního odpočinku
tohoto moravského arcibiskupa nejen hrobem, nýbrž také
živým duchovním ohniskem baziliky a řadí se tak k dalším
spirituálním centrům této stavby – hlavnímu oltáři, kapli
Panny Marie Matky jednoty křesťanů s velehradským palladiem a nově také místu posledního odpočinku kardinála
T. Špidlíka v presbytáři baziliky.
Stojan byl v Královské kapli pohřben
do provizorního cihlového hrobu. Nový
náhrobek byl vytvořen v roce 1936 v po‑
době sarkofágu, který vyhotovili podle
návrhu architekta Klaudia Madlmayra Jo‑
sef Axman a Julius Pelikán. Pelikánovým
dílem je bronzový reliéf ležící postavy
A. C. Stojana. Biskup je zachycen s ty‑
pickými odznaky svého úřadu s křížem
v rukou. Náhrobek je opatřen bohatou
epigrafikou, kterou koncipoval univer‑
zitní profesor F. Cinek. Reliéf ležící po‑
stavy A. C. Stojana lemuje biblický text:
Kněz veliký, který za života svého podepřel
dům a za svých dnů upevnil chrám… Jako
oheň svítící a jako kadidlo hořící v ohni.
(Sir. 50, 1–9)
Spodní část sarkofágu a reliéfy nad
hrobkou vyhotovil Josef Axman. Jako ma‑
teriál mu posloužil tmavočervený mramor

Papež Jan Pavel II. s olomouckým arcibiskupem Františkem
Vaňákem u hrobu arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana na Velehradě v dubnu 1990
Snímek Archiv Arcibiskupství olomouckého

„kardinál“ z lomu u Komárna. Do čelní
a podélné stěny sarkofágu byl vytesán ci‑
tát ze Skutků apoštolů, jež tlumočí životní
odkaz Stojanův: Ve všem ukázal jsem vám,
že takto se lopotíce, máte se ujímati slabých, pamětlivi slov Pána Ježíše, který řekl:
Lepší je dáti než bráti. (Sk, 20, 35)
V nohách sarkofágu jsou životopisné
údaje: Dr. Arcibiskup Stojan, arcibiskup
olomoucký, metropolita moravský * 1851,
† 1923
V záhlaví je vytesán arcibiskupský
znak.
Nad vlastním sarkofágem je jako jeho
součást nízké retabulum, jehož velikost
vymezila spodní špaleta okna. Tvoří ho
trojdílný reliéf. Uprostřed v největším
poli je zachycena Panna Maria Svato‑
hostýnská, která s přísným výrazem vrhá
blesky na expresivně pojatý stanový tábor

Tatarů. Po stranách reliéfu jsou vytesáni
soluňští bratři. Na levé straně je to sv. Me‑
toděj s křížem v ruce, na pravé straně
sv. Cyril s rozevřenou knihou. Kompozicí
triptychu jsou zde připomenuta poutní
místa, o jejichž rozkvět se A. C. Stojan
mimořádným způsobem zasloužil: Vele‑
hrad a Hostýn. Velehradský sochař Otmar
Oliva hodnotí Stojanův sarkofág jako
nejhodnotnější umělecký vklad genera‑
ce meziválečných umělců ve velehradské
bazilice. Důvod, proč bychom měli na
Velehrad ke hrobu A. C. Stojana přichá‑
zet, je ovšem pochopitelně jiný než krá‑
sa náhrobku. K našim osobním prosbám
můžeme připojit modlitbu za svatořečení
této úctyhodné postavy katolické církve.
Převzato z Ročenky občanského
sdružení Matice velehradská 2012, autorem příspěvku je Mgr. Petr Hudec.

Rodinný život č. 3/2021
Na loučení se netěší asi nikdo. A slovo ROZLUKA může vyvolávat skoro úzkost. Když se s někým
(nebo něčím) loučíme, zpravidla tím ztrácíme. Občas se nám dokonce může zdát, že jsme přišli skoro
o všechno… Na co bychom v takové chvíli neměli zapomínat? Že každé loučení, každý konec (i ten trochu
bolestivý) v sobě ukrývá příslib nových začátků. Semínko naděje, příslib toho, že tímhle to nekončí. Stej‑
ně bychom měli nahlížet také jedno z ožehavých témat posledních let – ODLUKU CÍRKVE OD STÁTU.
Co vás čeká v novém čísle:
• Věřte, nebo ne, i kaplan může pracovat v supermarketu aneb úvodník P. Karla Skočovského
• V rubrice Rozhovory si popovídáme s Mons. Tomášem Holubem, P. Romanem Kubínem a P. Kamilem
Obrem o úskalích a příležitostech oddělení církve od státu
• V sekci Téma představí Mons. Jan Graubner „Ideální model spolupráce církve a státu“
• Fotoreport Jana Kvapila nabídne pohled na to, jak se církvi daří využívat objekty získané v restituci
• Vztahy a výchova pohladí po duši – L. Nágl, M. Strejčková i teenager Ondra nabídnou úvahy na téma
„loučení“
• V Duchovním životě zjistíte s Babiččinou teologií, jak dlouhý je vlastně Žebřík do nebe“
Ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), telefo‑
nicky (587 405 250-3) nebo e‑mailem. Na požádání pošleme ukázkové číslo časopisu i elektronicky.
Více najdete na www.rodinyzivot.eu			
 Pavlína Nováková
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V Sobotíně zabitá řeholnice bude blahořečena
Je pátek 11. května 1945, tři dny po konci druhé světové války,
v Sobotíně na Šumpersku se však ještě stane jedna z posledních
tragédií druhé světové války. Mladou řeholnici si vyhlédne voják
Rudé armády. Chce ji znásilnit. Ona se vzpírá, uchopí kříž a vykřikne: „Já patřím Kristu, ne vám.“ Voják neváhá a záhy ji zastřelí.
Dramatická událost se stala v místní škole a řeholnice je jmenovala Maria
Paschalis Jahn.
Šestasedmdesát let po její smrti ji
katolická církev uznala za mučednici
a otevřela tak cestu k jejímu blahořečení. Příslušný dekret podepsal 19. června 2021 papež František.
Papež pověřil vatikánskou Kongregaci
pro svatořečení, aby vyhlásila dekrety ne‑
jen jejího umučení, ale dalších jejich de‑
víti spolusester z Kongregace sester svaté
Alžběty. Řeholnice původem ze Slezska se
věnovaly péči zejména o nemocné a staré
lidi. Zabity byly na různých místech v prv‑
ní polovině roku 1945.
„Sovětští vojáci byli indoktrinováni
marxistickou kulturou a nepřátelský postoj k víře se projevoval i znesvěcujícími
gesty. Znásilnění se stalo zbraní ponížení,
bylo to zvlášť kruté násilí vůči těm, kteří
nosili náboženský šat. Všichni služebníci

Boží si byli vědomi násilí páchaného vojáky i nebezpečí, které jim hrozilo. Rozhodli
se ale zůstat po boku pečovatelů, starších
lidí a nemocných, kteří nemohli uniknout,“
čteme v dokumentu Kongregace pro sva‑
tořečení.
Maria Jahn se narodila 7. dubna 1916
v německé rodině v obci Oberneuland,
která je dnes pod názvem Górna Wies
součástí Nysy. V roce 1937 vstoupila do
Řádu svaté Alžběty v Nyse a o rok později
byla přijata do noviciátu jako sestra Ma‑
ria Paschalis. Během druhé světové války
pracovala v několika komunitách svého
řádu.
V březnu 1945 ji s další spolusestrou
poslala představená řádu na severní Mo‑
ravu. Bylo to v době, kdy z německého
Slezska utíkalo hodně obyvatel, kteří li‑
dem vyprávěli o krutostech příslušníků
Rudé armády. Dvě sestry nějakou dobu
působily ve Velkých Losinách, poté přešly
do Sobotína. Zde se připojily ke skupině
řeholnic, které v místní škole ošetřovaly
staré lidi. Ve zdejším kraji se totiž nachá‑
zelo obrovské množství válečných uprch‑
líků.
Podrobné svědectví o smrti řeholni‑
ce zapsal sobotínský farář P. Bruno Esch:
„V pátek 11. května projížděl kolem jeden
ruský voják na kole. Zastavil a vstoupil do
budovy. Sestra M. Paschalis chtěla sejít ze
schodů. Vyděšená vběhla zpět do místnos-

ti, kde se zdržovali staří lidé, dílem ležící
na postelích. Rudoarmějec rozrazil dveře
a požádal mladou sestru, aby ho následovala. Klidně řekla: ‚Já patřím Kristu‘
a ukázala na svůj kříž na růženci. Rudoarmějec ji uchopil za paži, ona se mu však
vytrhla a ukryla se za stůl. Voják vystřelil
do stropu. Když ji znovu vyzval, aby s ním
šla, odpověděla rozhodně: ‚Zastřelte mě,
Kristus je můj ženich, jen jemu patřím!‘
Poklekla, vzala do ruky kříž, políbila ho
a modlila se: ‚Prosím všechny za odpuštění, jestli jsem jim ublížila. Můj Ježíši, dej
mi sílu zemřít.‘ Rus vystřelil. Sestra padla
dozadu a byla na místě mrtva.“
U východní zdi hřbitova v Sobotí‑
ně, naproti vchodu do sakristie kostela
sv. Vavřince, se nachází pečlivě udržova‑
ný hrob. Tabulka na litinovém kříži nese
jméno Maria Paschalis Jahn.
 Josef Pala

Prohlášení ČBK k manželství stejnopohlavních párů
V souvislosti s opakující se snahou zavést do právního řádu České republiky úpravu pojetí manželství se Česká biskupská
konference rozhodla vydat následující prohlášení.
Redefinici manželství, tj. rozšíření instituce manželství na stejnopohlavní páry, považujeme za krok nesprávným směrem. Domní‑
váme se, že není nutné reagovat na každou výzvu dnešní doby jejím ukotvením v legislativě. Jsme přesvědčeni, že existují smysluplnější
řešení, spočívající např. v odlišném označení svazku stejnopohlavních párů. Uzákonění manželství těchto párů by s sebou přineslo
i nárok na adopci dětí.
Tisíciletá zkušenost lidstva potvrzuje, že základem manželství je soužití muže a ženy. Je třeba mít na paměti, že manželství má
hluboký smysl, který nespočívá pouze v obdarování se vzájemnou láskou, ale také v plození a výchově dětí, které zajišťují kontinuitu
lidského rodu.			
Čeští a moravští biskupové
Velehrad 7. července 2021
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Paliativní konference v Olomouci: Život má smysl
v každé své podobě.
Ve čtvrtek 17. června 2021 se uskutečnila již
druhá regionální Paliativní konference, kterou uspořádala Charita Olomouc ve spolupráci
s Olomouckým krajem. Konference věnovaná
tématu Paliativní péče nejen v době pandemie
byla určena odborné veřejnosti z řad lékařů,
kteří se věnují léčbě závažných onemocnění,
a dalším odborníkům v paliativní péči, zejména v hospicových službách a v letošním roce
zvláště pracovníkům služeb pro seniory.

Ředitel hospice v Červeném Kostelci Ing. Miroslav Wajsar
s Mgr. Leonou Martinkovou, vedoucí Hospicové péče Caritas

V úvodní přednášce představil
MUDr. Ladislav Kabelka, který se zabývá
paliativní medicínou již dvacet let, projekt
Paliatr Vysočina, který díky štědré finanč‑
ní podpoře Kraje Vysočina umožňuje vy‑
tvořit kvalitní síť paliativních služeb v ce‑
lém tamním regionu. Sám jako lékař prošel
tisíci situacemi doprovázení nevyléčitelně
nemocných pacientů v samotném závěru
života. „Když vidím vliv domácího pro‑
středí, děkuji Pánu Bohu, děkuji lidem,
kteří se na projektu paliativní péče podí‑
lí, protože to doma, to zapojení rodiny, ta
možnost podílet se na péči o své blízké,
to vše mi dává obrovský smysl. A za zcela
klíčové považuji, že paliativní péče dokáže
prodloužit a zkvalitnit život nemocného,“
zdůraznil Ladislav Kabelka.

telka domova pro seniory v Pelhřimově.
Skutečnost, že rozvoj paliativní služby se
nepočítá na měsíce, ale na roky, potvrdila
i MUDr. Pavla Navrátilová, lékařka palia‑
tivní ambulance Mobilního hospice Ond‑
rášek.
„Přestože naše ambulance funguje
v rámci nemocnice, stále jsou oddělení,
která neumí tuto službu svým pacientům
zprostředkovat, i když by z ní mohli velmi
profitovat,“ zmínila úskalí paliativní péče
Pavla Navrátilová. V současné době vzni‑
kají v nemocnicích v naší zemi paliativní
oddělení. Jak takové oddělení v praxi fun‑
guje, představila MUDr. S. M. Přemysla
Pavlína Marková, primářka Paliativního
oddělení Nemocnice Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského v Praze.

Běh na dlouhou trať

Podstatou služby kaplana je
služba přítomností

Problematiku fungování domácího
hospice v domovech pro seniory před‑
stavila Mgr. Petra Kratochvílová, ředi‑

P r imář Hospicové péče C ar ita s
MUDr. Petr Beneš přispěl odbornou
přednáškou na téma nežádoucí účinků
onkologické léčby.
Snímky Eva Štefková

Nejen do zámoří zavedl posluchače
svým příspěvkem P. Mgr. Jindřich Zdík
Miroslav Jordánek, O.Praem. Původně
začínal v armádě jako vojenský kaplan,
s českými vojáky byl nasazen v roce 2004
v Kosovu, v roce 2007 v Afghánistánu,
poté přesídlil do USA, kde působil pět let
v nemocnici ve Filadelfii. V USA absolvo‑
val čtyřletý kurz klinicko‑pastorační péče,
v jehož rámci se pohyboval po několika
nemocnicích a spolupracoval rovněž s pa‑
liativními týmy.
„Souzním s pojetím doprovázení ve
smyslu umění pomáhat lidem, aby sami
sebe zakoušeli jako bezpodmínečně mi‑
lované boží děti, cítili, že jsou plně re‑
spektováni, že je jim nasloucháno a že
jsou bezpodmínečně přijati,“ přiblížil
Jindřich Zdík Miroslav Jordánek. Kaplan
má důležité místo v nemocničním týmu
a je denně k dispozici jak pacientům, tak
personálu.

Ředitel nejstaršího lůžkového hospice
v Červeném Kostelci Ing. Mgr. Miroslav
Wajsar zavzpomínal na samotné počátky:
„Když tento hospic před 25 lety vznikl, ne‑
měl žádné systémové financování, nebyl
zahrnut jak do sítě zdravotních, tak soci‑
álních služeb. Přesto své služby postupně
rozvíjel podle toho, co pacienti potřebo‑
vali a dodnes slouží jako pracoviště za
účelem stáží pro nově vznikající služby.“

Léčit, či mírnit bolest?
Primář Hospicové péče Caritas
MUDr. Petr Beneš, Ph.D., přispěl odbornou
přednáškou na téma nežádoucí účinků on‑
kologické léčby. Zatímco nežádoucí účinky
chemoterapie jsou už dnes obecně známé,
nežádoucí účinky biologické léčby odbor‑
ná veřejnost teprve objevuje. V případě,
že nežádoucí účinky převažují nad výsled‑
ky léčby, je na místě zvažovat její změnu
či případné ukončení a nabídnutí kvalitní
paliativní péče. V posledním příspěvku se
Mgr. Leona Martinková, vedoucí Hospico‑
vé péče Caritas, zamýšlela nad postojem
zdravotníků ke smrti. Poukázala na skuteč‑
nost, že pokud sám zdravotník nepřijal svoji
konečnost a nepracuje sám u sebe s téma‑
tem smrti, není schopen vhodným způso‑
bem komunikovat s pacienty o závažnosti
jejich onemocnění či špatné prognóze.
Na závěr konference zaznělo přání
pořadatelů: „Kéž by nám vývoj pandemie
umožnil více osobních setkání a vzájem‑
nou spolupráci ve prospěch těch, kteří
potřebují v závěru života podpořit a do‑
provázet.“
Konference byla financována z Evrop‑
ského sociálního fondu v rámci Individuálního projektu Olomouckého kraje.
 Eva Štefková
Charita Olomouc
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Richenza Buková: Jihomoraváci jsou lidé,
kteří jsou zvyklí tvrdě pracovat
Olomouc, Pánov – Richenza Buková, pastorační asistentka a krizová interventka Charity Olomouc, navštívila oblast Hodonínska společně
s dalšími kolegy v týmu krizové intervence po
dvou týdnech od katastrofy. Na místě jim koordinační tým Českého červeného kříže přiřadil
Pánov, který je součástí Hodonína. Osadu Pánov tornádo takřka zničilo a vyžádalo si dvě lidské oběti. Nejděsivější byla svědectví lidí, kteří
se ocitli ve víru, který se prohnal jejich domy.
Někteří museli své poraněné a šokované blízké naložit cizím lidem do aut, aby je odvezli do
nemocnice, protože jejich auta byla nepojízdná
a místní záchranná služba byla vytížená jinde…
Jaký byl tvůj první dojem, když jste
dorazili na místo?
Už když jsme přijížděli (po dvou týd‑
nech), viděli jsme, že lesy jsou zničené. Na
místě, kde stojí místní hájenka, mi dlouho
trvalo, než jsem pochopila, proč je to há‑
jenka, když stojí na holé pláni, a ne u lesa.
Pak mi došlo, že ten les odneslo tornádo
a lidi nám tam opakovaně říkali, že tu
hájenku vidí úplně poprvé z této strany,
protože tam zkrátka zmizel les. Pak jsme
dojeli do Pánova. Bylo to tam po dvou
týdnech od katastrofy jak v mraveništi,
obrovská spousta dobrovolníků, lidé po‑
bíhali, pracovali, dělaly se střechy.
Jak vypadala obydlí po dvou týdnech od zpustošení?
Některé domy už sice měly nové
střechy, ale byly to spíš takové skořápky,
zvenčí vypadaly dobře, ale uvnitř nebylo
nic. V jedné ulici, naproti těm opraveným
domkům, třeba tři domy zmizely úplně,
vítr je prostě odnesl. Paní z toho jedno‑
ho domu nám vyprávěla, že když to při‑
šlo, když to začalo hučet, tak byla zrovna
v koupelně a nějak podvědomě se schova‑
la pod umyvadlo a tam tu dobu přečkala.
Když to přešlo, tak vylezla a říkala si, proč
je takové světlo a pak zjistila, že jí dům
odletěl. Vyprávěla nám, jak chodila po
těch vyvrácených lesích a hledala alespoň
něco, co je její… a nenašla vůbec nic.
Takže jste navštěvovali postupně
lidi a naslouchali…
Ano, po příjezdu za námi dorazila ko‑
ordinátorka Charity Blansko, dala nám
nějaká jména lidí, za kterými se máme za‑
stavit. Postupně jsme se seznamovali i s ji‑
nými lidmi a začali jsme nacházet další

Pánov

a další lidi, kteří potřebovali pomoc. Ob‑
cházeli jsme je, a ti lidé byli velmi, opravdu
velmi sdílní… A já jsem si tam uvědomila,
že Jihomoraváci jsou lidé, kteří jsou zvyklí
tvrdě pracovat. Pocházím z Jižní Moravy,
je to můj rodný kraj a vím, že jsou neuvě‑
řitelně pracovití. Vidím před sebou svého
dědečka, který na tom byl zdravotně špat‑
ně, a přesto měl sílu vždy každé ráno vstát
a jít něco dělat. Viděla jsem, že to, co jim
v tu chvíli pomáhalo, byla právě ta prá‑
ce, že oni okamžitě po této hrůze začali
dělat.
Přitom s vámi sdíleli i své těžké
příběhy…
Jedna paní nám vyprávěla, že rodiče
sama vyhrabávala z rozpadlého domu,
protože na samotném začátku tam úplně
dobře nefungoval záchranný systém. Jak
tornádo prošlo Moravou, tak sanitky za‑
čaly jezdit Mikulčice, Hrušky, Moravská
Nová Ves, protože do Pánova se špatně
dostávalo a také už nebyla kapacita. Lidé
si své blízké a známé museli sami vypros‑
tit a odvézt do nemocnice. Ta paní přijela
do špitálu, sama byla špinavá a zakrvá‑
cená, dovezla své zraněné rodiče a ještě
pomáhala lidem z okolních domů, a tam
v nemocnici jí před očima zemřela paní na
následky zranění. Takže ona potřebovala
mluvit, říkala, já v noci nespím, mně se
to pořád vrací, stále to vidím před očima,
přes den je to dobré, protože pracujeme,
ale v noci… Další paní s nepřítomným
úsměvem seděla na schodech, ani jsme
nezjistili, jak se jmenuje, jen se usmívala.
Snažili jsme se s ní dát do hovoru, ale ona
jen odpovídala dvěma slovy, stále se usmí‑
vala a pak nám řekla: „Víte, já se bojím,
až to tady ztichne, až všichni odjedou.“

Snímek Tereza Ficová

Byla to v podstatě taková hrůza z toho,
že tam zůstane ve zpustošené dědině bez
pomoci.
Vypořádat se s traumatem bude
běh na dlouhou trať…
Ano, je to lidské… někteří měli potře‑
bu vyprávět, jak to bylo, když přišlo torná‑
do. Jedna paní nám to popisovala a přitom
jedla klobásku se zelím a já jsem myslela
na to, že teď si člověk říká, že je to dobré,
ale pak přijde ještě posttraumatický šok
a já se bojím, že ty lidi to smete… Taky ně‑
kteří, kteří tam nebyli, říkají, tak už je to
dobré, už jim tam přece ty domy spravují,
mají nové střechy, dostali dotace, už jsou
v pohodě, a já vždy odpovídám, zkuste
si to vztáhnout na sebe, představit si, že
jste si postavili nový dům, přijde tornádo,
blízké budete mít v nemocnici zraněné,
obydlí pryč… Chcete říct, že všechno je
už v pohodě, protože máte novou střechu
nebo koupelnu? Ti lidé jsou teď zavaleni
prací, ale ono to ještě všechno bude do‑
cházet…
Jak bys popsala krizovou intervenci? Jak funguje při neštěstích a přírodních katastrofách?
Krizová intervence je rozhovor s člo‑
věkem. Je to o naslouchání, provázení
a pomoci při hledání vlastních zdrojů.
V okamžiku, kdy je člověk zahlcený ne‑
příznivou náročnou situací, tak v tu chvíli
není schopen vnímat východiska, která se
mu v jeho situaci nabízejí. Teprve až jsou
vyčerpány vlastní zdroje, přichází pomoc
zvenčí. Bylo vidět, že tam poprvé po delší
době přijel někdo, kdo jim naslouchá, oni
se zastavili a mluvili a mluvili, tu potřebu
měli obrovskou…
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Jak jiné je sledovat videa ze zasažené oblasti a pak tam najednou
stát…
Člověk tam jede s takovým trošku na‑
pětím, ale to tě úplně vcucne… Ty zplaný‑
rovaný lesy, zbytky slunečních elektráren,
které se tam válely, byla to ohromná síla,
která se poškozenými místy prohnala.
Sloup pro elektrické vedení byl zlomený
jak pastelka. Přestože místa byla již čás‑
tečně uklizená, obří ničivá síla byla stále
patrná. Poničené lesy, stovky domů, co
musely jít k zemi, velké díry ve fasádách,
které neuletěly, ale kterými se prohna‑
ly úlomky různých věcí jako šrapnely.
To všechno během pár minut.

Mikulčice

Snímek Barbora Cigánková

S jakými pocity jste jako krizoví
interventi z místa odjížděli?
Bylo to nesmírně silné… úplně na kraji
osady stál domek, který čekal na demolici
a u něho stál pán a jen tak se díval na tu
ruinu… Říkal, že když se to stalo, že byl
doma, a že když slyšel, jak se blíží hukot,
tak vyběhl ven, schoval se a pak, když to
přešlo, odjel k bratrovi do jiné vesnice
a teprve po třech dnech našel odvahu se
vrátit a jít do svého domu, ale už ho tam
nepustili, domek byl určený k demolici.
My jsme za ním šli s informací, že ČČK
poskytuje čtvrtmilionový dar na stavbu
nového domu a on najednou ožil. Pak mu
ten dům, než jsme odjeli, zbourali, ale i on
měl najednou pocit, že se o něho někdo
zajímá. Když jsme odjížděli, lidé přichá‑
zeli k našemu autu a děkovali jen za to,
že jsme tam s nimi tu chvíli byli, chodili
a podávali nám ruce. Já vím, že teď jsou
zavaleni prací a že to určitým způsobem
pomáhá překonat krizi, ale ono to ještě
všechno bude docházet…
Za rozhovor poděkovala Eva Štefková

CHARITA / NAPSALI JSTE NÁM

HLASY A OHLASY
Pěší pouť za umělce 2021
Putování se sv. Ludmilou, s arcibiskupem Stojanem nebo Aničkou Zelíkovou, ale
i s úvahami, kdo vlastně jsou svatí a koho se svatost týká, směřovalo v posledním čer‑
vencovém týdnu z Olomouce na Velehrad. Vzhledem k bohatému doprovodnému pro‑
gramu byly délky jednotlivých etap naplánovány do 15 km.
„Nebojte se! Bůh je Láska a každá láska vylučuje strach.“ Slova, která zaslechla
sv. Ludmila od sv. Metoděje, který jí udělil svátost křtu. „Strach je totiž mocným hybate‑
lem lidské duše,“ uvedl ve svém barvitém vyprávění Oldřich Selucký, spisovatel a výtvar‑
ník, v katedrále sv. Václava v Olomouci při zahájení pouti.
Program na téma „svatost“ pokračoval v pondělí večer v Přerově zamyšlením
P. Jiřího Zámečníka, biskupského delegáta pro svatořečení: „Svatý není ten, který je silný
a dokonalý. Svatý je ten, který svůj nedostatečný život přenechá Kristu, aby on působil
svou Boží mocí. Svatý je ten, který svým životem zpřítomňuje Ježíše Krista a jeho uzdra‑
vující Lásku, a tak Kristova Láska může skrze svaté uzdravovat další.“
Přerovský kaplan v tomto tématu pokračoval i v Beňově. Po prohlídce Stojanova
muzea se v místním kostelíčku s ostatními podělil o svůj narůstající vztah ke ctihodné‑
mu Antonínu Cyrilu Stojanovi, jehož kauzu svatořečení má na starosti: „Nejbohatším
zdrojem poznávání arcibiskupa Stojana jsou jeho dopisy, které se zájmem pročítám.
A také stále živý odkaz, který nalézám mezi lidmi nejen v jeho rodišti, ale i na Hostýně
a Velehradě.“
Komorní skupinka poutníků pohybující se mezi 14 až 20 lidmi se před příchodem
do Beňova zastavila v modlitbě také na Švédských šancích, kam je doprovázel František
Hýbl, autor publikací o strašlivém masakru bezbranných žen, dětí a starých lidí, který se
zde uskutečnil jen pár dnů po ukončení II. světové války. Se vzpomínkou na zavražděné
udělil biskup Josef Nuzík všem požehnání.
„Radost v bolesti, s nikým bych neměnila, modlit se za to, co se mě přímo netýká.“
To jsou myšlenky Aničky Zelíkové z Napajedel, která svůj život obětovala za děti zabité
při potratech a zemřela ve svých 17 letech v pověsti svatosti. Tyto myšlenky byly inspi‑
rací mladým studentům uměleckých škol, kteří z obrazů, veršů a doprovázející hudby
i zpěvu připravili křížovou cestu o třech zastaveních nazvanou „Cesta s Aničkou“, která
vedla od kostela na kopec Kalvárie nad městem.
Každodenní modlitby, mše svaté, duchovní rozhovory a debaty o novodobé i dávné
historii provázené pozorováním architektury městské i té vytvořené samotnou rukou
Boží v přírodě, tím vším byla naplněná týdenní pěší pouť za umělce. Krásně barevnou
a zářící perlou byl také koncert, který připravil hudební skladatel, muzikant, zpěvák
a varhaník František Fiala se svými kolegy uprostřed putování v Kroměříži v kostele
sv. Mořice.
Na konci týdne se poutníci rozjížděli do svých domovů unavení, přesto však nadšení,
naplnění inspirací pro mnoho měsíců svého života dopředu.
 Martina Pavlíková
		
Olomouc

Zdravotníci, děkujeme vám
V rámci Dnů lidí dobré vůle 4. 7. 2021 se na Velehradě uskutečnila vernisáž výstavy
s názvem „Zdravotníci, děkujeme vám“. Byla věnována lékařkám a lékařům, sestrám
a ostatním nelékařským zdra‑
votnickým pracovníkům, kteří
se podíleli na poskytování ošet‑
řovatelské péče, za jejich práci
a nasazení, píli a obětavost při
zvládání boje s novým a mimo‑
řádně zákeřným koronavirem.
Uspořádalo ji Arcibiskup‑
ství olomoucké a Krajská ne‑
mocnice T. Bati ve Zlíně ve
spolupráci s Institutem klinic‑
ké pastorační péče JSME BLÍZ‑
KO VÁM, Obchodní akademií Přerov a Katolickou asociací nemocničních kaplanů
v České republice.		
 Mgr. Věra Řešetková
		
Olomouc
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Na čtyři dny v Banátu
Přátelskou prázdninovou návštěvu i pastorační zájem
o Čechy žijící v zahraničí spojil vjedno biskup Antonín Basler, který v polovině srpna na
několik dní zavítal do rumunského Banátu.
„Znám se velmi dobře s biskupem
z Temešváru, do jehož diecéze patří nej‑
větší část Banátu a mimo jiné i několik
českých vesnic. Už minulý rok mě pozval,
abych tam na jejich mariánském poutním
místě Ciclova sloužil mši svatou pro míst‑
ní Čechy, jen pár dní před odjezdem jsme
ale tento plán museli zrušit kvůli covidu.
Jsem proto velmi rád, že se cestu podařilo
uskutečnit letos,“ popisuje okolnosti své
návštěvy Rumunska biskup Basler.
Čtyřdenní cesta v období kolem slav‑
nosti Nanebevzetí Panny Marie měla pro‑
gram jasný: v oblasti, kterou po vyhnání
Turků před dvěma staletími společně
s dalšími osidlovali také Češi a postupně
si tu vybudovali vlastní vesnice, navštívit
některá poutní místa a prožít s nimi mari‑
ánský svátek. „Co lepšího jim také lze při‑
vézt, než zvěst o lásce Boží a lásce Panny
Marie, která je nad všechny poklady v ja‑
kýchkoli podmínkách,“ říká biskup Basler
a dodává: „Jistě to nebylo něco, o čem by
předtím nevěděli, ale svátky a slavnosti
církevního roku mají právě tento cíl –
udržovat živý oheň víry a vrhnout na ta‑
jemství naší víry pohled vždy trochu z ji‑
ného úhlu, aby tento oheň neskomíral, ale

mohl růst a promítal se i do života spole‑
čenství věřících a skrze ně také do okolní‑
ho světa.“

Z Česka „domů“
na mariánskou pouť
A o toto poselství se se zdejšími věří‑
cími různých národností mohl během ví‑
kendu podělit hned několikrát. „V sobotu
dopoledne jsme s místním biskupem od‑
jeli na krásné poutní místo Maria Radna
v městečku Lipova. Vedle kostela je býva‑
lý františkánský klášter, který františkáni
předali diecézi, a každoročně se zde v so‑
botu před 15. srpnem koná pouť věřících
slovenské národnosti,“ popisuje biskup
Basler. Jako hlavní celebrant zde prý pro
asi 900 shromážděných poutníků poprvé
sloužil ve slovenštině.
Po obědě následoval hlavní cíl celé
cesty – malé poutní místo Maria Ciclova.
„Srovnal bych ho třeba s naším poutním
místem Provodov,“ přibližuje biskup a po‑
kračuje: „Sešlo se tam na čtyři sta Čechů,
kteří bydlí v okolí, anebo jsou už přestěho‑
vaní do Česka a na tuto pouť v předvečer
slavnosti Nanebevzetí se vrátili ‚domů‘.
Atmosféra byla velmi pěkná a srdečná.“
Sérii bohoslužeb z mariánské slavnosti
pak biskup Basler zakončil opět na pout‑
ním místě Maria Radna, tentokrát jako
koncelebrant při bohoslužbě pro místní
obyvatelstvo rumunské, maďarské a ně‑
mecké národnosti – nejen katolíků, ale
i řady pravoslavných. „Proto se některé
části liturgie modlily postupně ve třech
jazycích a také zdejší biskup své myšlenky
pronášel v oněch třech jazycích,“ popisuje.

Čtrnáct hodin s růžencem

Pravoslavná katedrála v Temešváru

Snímky Antonín Basler

Rozmanitost zdejšího prostředí také
biskup Basler zmiňuje jako jedno z neče‑
kaných zjištění, které mu cesta připravi‑
la. „Překvapila mne jazyková vybavenost
mnohých lidí, daná zřejmě mnohonárod‑
nostními podmínkami – mnozí běžně ho‑
voří třemi i čtyřmi jazyky,“ říká a doplňuje,
že v Temešváru a okolí tvoří katolíci jen
asi 5 % obyvatel, zatímco naprostá většina
jich je pravoslavného vyznání.

Další příjemné překvapení mu pak
připravilo zdejší prostředí. „Byl jsem
v Rumunsku poprvé a slyšel zvěsti o tom,
jak jsou zde špatné silnice a jak tu není
příliš bezpečno. Ale dálnice byla výbor‑
ná a ostatní cesty normální,“ říká biskup
Basler. Silnic si totiž při cestě užil nad‑
míru: nejen při přesunech z Temešváru
na zmíněná a vzdálená poutní místa, ale
především při sedmihodinové cestě sem
a poté zase zpět domů. „Cestou tam i zpět
jsem pomodlil řadu růženců a vzpomínal

Kostel Panny Marie v Lipové
přitom na otce Vianneye, jak vyprávěl,
že kdysi musel zastupovat nemocné spo‑
lubratry a konal dlouhé cesty pěšky, při
tom se modlil a nikdy se mu cesta nezdála
dlouhá,“ dodává.
Vzhledem k programu s místním bis‑
kupem a krátkosti návštěvy se sice nedo‑
stal přímo do českých vesnic, které leží
v odlehlejších částech Banátu, budoucí
návštěvu ale nevylučuje. „Seznámil jsem
se s jedním ze dvou kněží české národ‑
nosti a rád bych v budoucnu vyhověl jeho
pozvání navštívit české vesnice Gerník,
Svatá Helena a další, kde působí,“ uzavírá
biskup Basler.
 Jiří Gračka

Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ
ZÁŘÍ 2021
1. 9. středa
9.30 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá na zahá‑
jení školního roku a žehnání oprav na Arcibiskupském
gymnáziu • biskup Antonín Basler
4. 9. sobota
10.30 hod. • Cholina – mše svatá pro pouť ministrantů •
arcibiskup Jan Graubner
10.00 hod. • Velehrad – biřmování • biskup Antonín Basler
15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a ře‑
holní povolání děkanátů Svitavy a Konice • biskup Josef
Nuzík
5. 9. neděle
9.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť členů Matice svatohostýn‑
ské • arcibiskup Jan Graubner
10.30 hod. • Syrovín – mše svatá k 650. výročí od první
zmínky o obci • biskup Antonín Basler
11.00 hod. • Boršice u Blatnice – biřmování • biskup Josef
Nuzík
8. 9. středa
17.00 hod. • Olomouc – kapucíni – mše svatá se sliby sester
františkánek Marie Immaculaty • biskup Antonín Basler
18.00 hod. • Vranov (u Brna) – mše svatá k 780. výročí
poutního místa • biskup Josef Nuzík
11. 9. sobota až 12. 9. neděle
Budapešť – Eucharistický kongres • biskup Josef Nuzík
11. 9. sobota
15.00 hod. • Velehrad – pouť za nová kněžská a řeholní po‑
volání děkanátu Uherský Brod • arcibiskup Jan Graubner
18.00 hod. • Napajedla – mše svatá k 80. výročí smrti Anič‑
ky Zelíkové • biskup Antonín Basler
12. 9. neděle
10.15 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá k 300. výročí polože‑
ní základního kamene • biskup Antonín Basler
14.00 hod. • Dub nad Moravou – mše svatá u příležitosti
pouti otců a dětí • arcibiskup Jan Graubner
13. 9. pondělí
10.30 hod. • Olomouc – Teologický konvikt – mše svatá
a Veni Sancte v kapli sv. Jana Pavla II. • arcibiskup Jan
Graubner a biskup Antonín Basler
14. 9. úterý
15.00 hod. • Kalvárie u Jaroměřic – mše svatá pro Řád
Božího hrobu v Jeruzalémě • arcibiskup Jan Graubner
18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá ze svátku Povýše‑
ní svatého kříže a vzpomínka na zemřelého arcibiskupa
Františka Vaňáka • biskup Antonín Basler
15. 9. středa
10.00 hod. • Šaštín – mše svatá s papežem Františkem •
arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler a biskup
Josef Nuzík

16. 9. čtvrtek
17.00 hod. • Praha – bazilika sv. Jiří – mše svatá u hrobu
sv. kněžny Ludmily • arcibiskup Jan Graubner
17. 9. pátek
15.00 hod. • Olomouc – Panna Maria Sněžná – mše svatá
k 25. výročí školy Caritas-VOŠs. • biskup Josef Nuzík
18. 9. sobota
11.00 hod. • Tetín – mše svatá ke cti sv. Ludmily přenášená
ČT • arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler a
biskup Josef Nuzík
19. 9. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá na poděkování za
úrodu • arcibiskup Jan Graubner
10.15 hod. • Svatý Hostýn – pouť Charit • biskup Antonín
Basler
15.00 hod. • Zlín – Panna Maria Pomocnice křesťanů – biř‑
mování • biskup Josef Nuzík
15.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – mše svatá pro
Matici svatokopeckou • biskup Antonín Basler
20. 9. pondělí
9.00 hod. • Olomouc – Panna Maria Sněžná – mše svatá na
zahájení akademického roku • arcibiskup Jan Graubner
22. 9. středa
9.30 hod. • Frýdek-Místek – mše svatá pro seniory • biskup
Josef Nuzík
23. 9. čtvrtek až 26. 9. neděle
Řím – Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) •
arcibiskup Jan Graubner
25. 9. sobota
10.00 hod. • Valašské Meziříčí – biřmování • biskup Anto‑
nín Basler
10.30 hod. • Mysločovice – biřmování • biskup Josef Nuzík
15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a ře‑
holní povolání děkanátu Vsetín • biskup Antonín Basler
26. 9. neděle
10.00 hod. • Bystřice pod Hostýnem – biřmování • biskup
Antonín Basler
10.30 hod. • Libina – mše svatá k 300. výročí posvěcení kos‑
tela • biskup Josef Nuzík.
28. 9. úterý
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost sv. Václava •
arcibiskup Jan Graubner
29. 9. středa
18.00 hod. • Velehrad – mše sv. k 98. výročí úmrtí arcibis‑
kupa Antonína Cyrila Stojana • arcibiskup Jan Graubner

Uzavřeno k 18. 8. 2021
Změna programu vyhrazena

