
A
rc

ib
is

ku
ps

tv
í o

lo
m

ou
ck

é 
• 

B
is

ku
ps

ké
 n

ám
ěs

tí 
2,

 7
71

 0
0 

O
lo

m
ou

c 
• 

w
w

w
.a

do
.c

z

ROČNÍK 31 • ŘÍJEN 2021 • ČÍSLO 10

O L O M O U C K Ý  A R C I D I E C É Z N Í  I N F O R M Á T O R

Šaštín: Poslední den cesty papeže na Slovensku

Na slavnost Panny Marie Sedmibolestné, patronky Sloven-
ska, ve středu 15. září 2021 dorazilo na mši se Svatým otcem 
Františkem do Šaštína téměř 60 tisíc poutníků. Papež Fran-
tišek slavil bohoslužbu po společné modlitbě se slovenskými 
biskupy v bazilice Panny Marie Sedmibolestné v Šaštíně na 
závěr čtyřdenní pastorační cesty na Slovensku.     (strana 2)
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Závěrečný den pobytu Svatého otce na 
Slovensku se nesl v  mariánském duchu. 
U  příležitosti liturgické památky Pan‑
ny Marie Sedmibolestné se každoročně 
v  Šaštíně koná tradiční pouť k  patronce 
Slovenska, za kterou ji prohlásil papež 
Pius XI. roku 1927. V roce 1964 papež Pa‑
vel VI. povýšil šaštínský kostel na baziliku 
minor.

Nejprve se papež František zúčast‑
nil v šaštínské bazilice modlitby, v níž se 
k Bolestné Matce obrátil spolu se sloven‑
skými biskupy a společně prosili za uzdra‑
vení ran a  svěřil Matce Boží do ochra‑
ny Slovensko i  společenství mezi jeho  
pastýři.

Šaštín: Poslední den cesty papeže na Slovensku

Naše Sedmibolestná Paní,
shromáždili jsme zde před tebou jako bratři.
Jsme Pánu vděčni za Jeho milosrdnou lásku.
Ty jsi zde s námi, jako s apoštoly ve večeřadle.
Matko církve a Těšitelko zarmoucených,
s důvěrou se k tobě obracíme
v radostech i strastech své služby.
Pohleď na nás s laskavostí
a přijmi nás do své náruče.
Královno apoštolů a Útočiště hříšníků,
znáš naše lidské meze,
duchovní pochybení,
bolest ze samoty a opuštěnosti:
Uzdrav svou něhou naše rány.
Matko Boží a Matko naše,
svěřujeme ti své životy a naši vlast,
svěřujeme ti společenství mezi námi biskupy.
Vypros nám milost, abychom v každodenní věrnosti
žili podle slov, která nás naučil tvůj Syn, Ježíš,
a jimiž se nyní, s Ním a v Něm,
obracíme k Bohu, našemu Otci.

Po modlitbě s biskupy následovala zá‑
věrečná mše svatá. Na prostranství před 
šaštínskou bazilikou se shromáždilo zhru‑
ba šedesát tisíc věřících, mezi kterými 
papež asi půl hodiny projížděl a zdravil je 
z papamobilu. Pódium zdobil šestimetro‑
vý kříž, ve kterém byly zakomponovány 
kusy dřeva z trámů střechy kostela z Mo‑
ravské Nové Vsi, která byla zničena torná‑
dem letos v červnu.

S  Petrovým nástupcem koncelebro‑
valo devadesát biskupů, mezi nimiž byli 
téměř všichni čeští a moravští biskupové 
a více než pět set kněží. K hlavním kon‑
celebrantům v blízkosti papežského oltáře 
patřil také emeritní trnavský arcibiskup 
Róbert Bezák, který se s papežem Františ‑

kem setkal již v  pondělí 13.  září, kdy ho 
papež spolu s  jeho příbuznými přijal na 
Apoštolské nunciatuře v Bratislavě. V ho‑
milii papež František na postavě Panny 
Marie poukázal na tři aspekty víry: cestu, 
proroctví a soucit.

„Slovenský národ se s  vírou a  úctou 
shromažďuje v této národní svatyni v Šaš-
tíně, protože ví, že právě ona nám dává 
Ježíše. Logo této apoštolské cesty znázor-
ňuje cestu v  srdci, nad nímž se tyčí kříž. 
Maria je cestou, která nás vede do srdce 
Krista, který z  lásky k nám obětoval svůj 
život. Ve světle evangelijního příběhu, kte-
rý jsme právě slyšeli, můžeme na Marii 
pohlížet jako na vzor víry. Rozpoznáváme 

Na slavnost Panny Marie Sedmi-
bolestné, patronky Slovenska, 
ve středu 15.  září  2021 dorazilo 
na mši se Svatým otcem Fran-
tiškem do Šaštína téměř 60 tisíc 
poutníků. Papež František slavil 
bohoslužbu po společné modlit-
bě se slovenskými biskupy v ba-
zilice Panny Marie Sedmibolest-
né v  Šaštíně na závěr čtyřdenní 
pastorační cesty na Slovensku. 
Po mši následovalo rozloučení na 
bratislavském letišti a Svatý otec 
odletěl zpět do Říma.

Snímky Člověk a Víra
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tedy tři vlastnosti víry: cestu, proroctví  
a soucit…

Panna Maria je tak pro tento slovenský 
národ vzorem víry: víry, která se vydává na 
cestu, vždy podněcována prostou a upřím-
nou zbožností, vždy na pouti, při hledání 
Pána. Chůzí překonáváte pokušení static-
ké víry, která se spokojí s obřady nebo sta-
rou tradicí; vycházíte ze svého nitra, v ba-
tohu si nesete své radosti i  bolesti a  svůj 
život proměňujete v pouť lásky k Bohu a ke 
svým bratřím a sestrám. Děkujeme za toto 
svědectví! A  prosím, zůstaňte na cestě! 
Stále. Nezastavujte se…

Proroctví pro Izrael vrcholí v  Marii, 
protože ve svém lůně nosila Slovo, které se 
stalo tělem - Ježíše. V  Ježíši se Boží plán 
zcela a  definitivně naplnil…Přijmout ho 
znamená souhlasit s tím, že ve mně odha-
lí rozpory, modly, vnuknutí zla a stane se 
pro mě vzkříšením, protože mě pozvedne, 
podá mi ruku a pomůže mi začít znovu.

Takové proroky potřebuje i dnešní Slo-
vensko. Nejde o to, abychom byli vůči svě-
tu nepřátelští, ale abychom byli ve světě 
znamením, kterému se bude klást odpor, 
křesťany, kteří umějí svým životem uká-
zat krásu evangelia, lidmi, kteří navazují 
dialog, v  němž se objevují různé postoje, 
kteří odhalují bratrský život, tam, kde pa-
nuje rozdělení a  neshody ve společnosti, 
kteří šíří příjemnou vůni přijetí a  solida-
rity tam, kde často převládá osobní a ko-
lektivní sobectví, kteří chrání a  zacho-
vávají život tam, kde se uplatňuje logika  
smrti…

A  konečně, Maria je Matkou soucitu. 
Její víra je soucitná. Maria, Bolestná Mat-
ka, prostě zůstává u paty kříže. Stojí pod 
křížem. Neutíká, nesnaží se zachránit si 
život, nepoužívá lidskou lest ani duchov-
ní anestetika, aby se vyhnula bolesti. To je 
důkaz soucitu: zůstat pod křížem. Zůstat 
s tváří plnou slz, ale s vírou člověka, který 
ví, že Bůh ve svém Synu proměňuje bolest 
v radost a vítězí nad smrtí…

Drazí bratři a sestry, kéž vás Pán na-
vždy zachová v úžasu a vděčnosti za dar 
víry! A blahoslavená Panna Maria ať vám 
udělí potřebnou milost, aby vaše víra byla 
stále na cestě, aby měla nádech proroctví 
a byla bohatá na soucit.“

Svatý otec také daroval bazilice v Šaš‑
tíně Zlatou růži, což výjimečný dar od 
papežů, kteří navštívili mariánské svaty‑
ně. Růže je vyrobena ze stříbra a skládá se 
z mramorového podstavce, nad kterým je 
umístěna stříbrná váza s  papežským er‑
bem, ze kterého vycházejí větve se čtyřmi 
růžemi a listy.

V  závěru Svatému otci Františkovi 
poděkoval za jeho návštěvu bratislavský 
metropolita, arcibiskup Stanislav Zvo‑
lenský, a nakonec se papež k přítomným 
obrátil se slovy díků. Jmenovitě pak ocenil 
přítomnost slovenské prezidentky a členů 
Ekumenické rady církví na dnešní boho‑
službě:

„Nastala chvíle rozloučení s vaší zemí. 
Při této eucharistii jsem Bohu vzdal díky 
za jeho dar, kterým byla má cesta k vám, 
a  za to, že jsem tuto pouť mohl zakončit 
ve zbožném objetí vašeho lidu a slavit spo-
lu s  ním náboženský a  státní svátek vaší 
patronky, Bolestné Panny. Ze srdce děkuji 
vám, drazí bratři biskupové, za veškerou 
přípravu a  přijetí. Opětovně vyjadřuji 
uznání paní prezidentce republiky a stát-
ním úřadům. Jsem vděčný všem, kteří růz-
nými způsoby na této cestě spolupracovali, 
a  to zejména skrze modlitbu. A těší mne, 
že mohu znovu pozdravit členy a pozoro-
vatele Ekumenické rady církví, kteří nás 
poctili svou přítomností. Nesu vás všechny 
v srdci. Ďakujem všetkým!“

Ze Šaštína se papežská kolona ode‑
brala na letiště v Bratislavě, kde se konalo 
oficiální rozloučení, kterého se účastnili 
církevní i  státní představitelé včetně slo‑
venské prezidentky Zuzany Čaputové.

  (Vatican News)

PAPEŽ NA SLOVENSKUPAPEŽ NA SLOVENSKU



OSN připomíná Mezinárodní 
den obětí náboženského 
násilí – Červená středa

Den 22.  srpen byl ustanoven meziná-
rodním dnem vzpomínky na oběti ná-
silných činů motivovaných nenávistí 
vůči náboženství a víře. V květnu roku 
2019 o  tom rozhodlo generální shro-
máždění OSN.

Na pronásledování kvůli víře také 
upozorňuje mezinárodní křesťanská ini‑
ciativa Červená středa (Red Vednesday), 
která se v  České republice uskuteční ve 
středu 24. listopadu 2021, a to již počtvr‑
té. Společně ji organizují Česká biskupská 
konference, Ekumenická rada církví a Fe‑
derace židovských obcí. Akce se v tentýž 
den koná v několika zemích světa.

Všichni jsou zváni, aby se zapojili ve 
své farnosti či obci např. nasvícením bu‑
dovy, sloupu, sochy na červeno, uspořá‑
dáním bohoslužby, přednášky nebo jiné 
připomínky s červenými svíčkami.

Více informací:
www.cervenastreda.cz

 Irena Tejkalová

Prodloužení možnosti získat 
plnomocné odpustky 

pro duše v očistci  
už před 1. listopadem

Ap o š t o l s k á  p e n i t e n c i á r i e  d n e 
11.  1.  2020 (Prot. N. 4/20/I) pro-
dloužila na žádost ČBK své dovolení 
z 8. 8. 2012 (Prot. n. 79/12/I), na jehož 
základě věřící v  České republice mo-
hou obdržet plnomocné odpustky pro 
duše v  očistci už v  týdnu před Vzpo-
mínkou na všechny věrné zemřelé. 
Pokud tedy věřící z  vážných důvodů 
nemohou navštívit hřbitovy v  obvyklé 
době od 1. do 8. listopadu, mohou od-
pustky pro zemřelé získat již od 25. říj-
na do 1. listopadu.

Toto dovolení se uděluje na následu‑
jících sedm let, tedy do roku 2026. Pod‑
mínky pro získání plnomocných odpust‑
ků pro duše v očistci jsou následující:
a) daný den přijmout eucharistii
b) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit 

za zemřelé
c) pomodlit se na úmysl Svatého otce
d) v okruhu těchto dní vykonat svatou 

zpověď  Mons. Jan Graubner
předseda

České biskupské konference
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AKTUALITY

Biskup Basler požehnal na Svatém Hostýně unikátní obraz
Mší svatou a následným žehnáním jedinečného keramického obrazu oslavili lidé 
v neděli 12. září 2021 na Svatém Hostýně 300. výročí položení základního kame-
ne pro zdejší poutní baziliku.

Bohoslužbu celebroval biskup Antonín Basler a ve své promluvě shrnul dějiny Hos‑
týna. „Je to užitečné, abychom si uvědomili, co máme. Hostýn je pro všechny generace 
školou víry i lásky k Bohu a Matce Boží,“ zdůraznil.

Po skončení mše svaté pak požehnal třímetrový keramický obraz zpodobňující 
sv. Cyrila a Metoděje a umístěný na vnější zadní stěně baziliky. Dílo Vojtěcha a Pas‑

sionarie Paříkových, dlouholetých restau‑
rátorů Köhlerových obrazů z  tzv.  Jurko‑
vičovy křížové cesty na Svatém Hostýně, 
představuje Köhlerovu známou litografii 
z roku 1912. „Pohledy oduševnělých tvá‑
ří každého osloví a není divu, že toto dílo 
bylo převedeno rytcem do známkové 
podoby a  v  různých hodnotách vydáno 
v  době před druhou světovou válkou,“ 
říká Vojtěch Pařík a  pokračuje: „Origi‑
nální litografická předloha, ze které jsme 
vycházeli i my, je ve formátu 80 x 60 cm. 
Pro osazení do exteriéru bylo dílo nutno 
upravit a  vytvořit zvětšenou verzi 189 x 
302 cm, což jsou vnitřní rozměry nevy‑
užitého okna na východní stěně baziliky. 
Toto důstojné místo čekalo léta na vhod‑
né využití.“

Dva roky soustředěné práce v atelié‑
ru podle něho přinášely mnoho nezdarů, 
ale také radost z překvapivých výsledků. 

„Každý kachel musel 8–10× znovu do pece. Plnohodnotných barevných přechodů bylo 
možné docílit jen trpělivým nanášením tenkých transparentních vrstev keramických 
glazur. Je to první originál, který ve vysokopálené keramice zachovává malbě plnou hod‑
notu v jemných barevných přechodech,“ dodává. Jedinečné dílo v uplynulých týdnech na 
stěnu baziliky instaloval tým obkladače Miroslava Mikulíka ze Spytihněvi.

Pod mozaikou nyní zůstává volný prostor, pruh o rozměrech 30 x 189 cm, pro po‑
slední pás kachlů. „Na něj v témže trvalém materiálu budou glazurami vypsána jména 
rodin nebo farností, které se na tomto velkolepém projektu budou podílet jako donátoři 
svým příspěvkem. Metr čtvereční tohoto typu nezničitelné mozaiky vychází v nákla‑
dech na 480 tisíc korun. Takové dílo nemůže realizovat jednotlivec, a bez donátorů to 
při práci na podobných dílech nešlo nikdy,“ uzavírá Pařík.  Jiří Gračka

Snímek Ladislav Nosek
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Za církev synodální: společenství – spoluúčast – poslání
Papež František svolává synodu o  synodalitě. Přípravnou část zahájí papež 
v Římě 10. října 2021, ve všech katedrálách bude zahájení 17. října. V Olomou-
ci bude zahajovací mše svatá v 10 hod., kam jsou pozváni zástupci farností 
i kněží (diecézní pastorační rada a kněžská rada).

Před tím farnosti vyberou zástupce farních rad (v případě, kdy jeden kněz spravu‑
je více farností, bude vybrán jeden zástupce), kteří se zúčastní zahájení synodálního 
procesu v Olomouci. Tito zástupci se stanou kontaktními osobami pro nadcházející 
porady Božího lidu, tj. budou koordinovat pracovní skupinky, které vzniknou v jed‑
notlivých farnostech a které budou pracovat na zodpovězení zaslaných otázek týka‑
jících se spoluúčasti Božího lidu na životě a rozhodování ve farních společenstvích. 
Zapojit se mohou všichni věřící.

Bližší informace budou v pastýřském listu a na webových stránkách arcibiskup‑
ství.    arcibiskup Jan
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Nový ředitel Pastoračního 
domu Velehrad

Od 1.  září  2021 nastoupil do vedení 
Pastoračního domu Velehrad v Itálii 
nový ředitel P.  Mgr.  Martin Sekanina, 
dosavadní farář v Bzenci.

Nahradil ve funkci P.  Mgr.  Antonína 
Hráčka, který po 14 letech italského půso‑
bení, odchází do Arcibiskupského kněž‑
ského semináře v  Olomouci, kde bude 
pracovat na vysokoškolských kolejích.

 (jpa)

Podzimní festival duchovní 
hudby Olomouc

Letošní ročník Podzimního festivalu 
duchovní hudby se koná přes všechny 
problémy a  omezení způsobená ce-
losvětovou pandemií ve stejné době, 
tradičním rozsahu i kvalitě jako roční-
ky předešlé. Festival zaštítil a finanč-
ně podpořil moravský metropolita, 
hejtman olomouckého kraje, primátor 
města Olomouc a ministr kultury ČR.

Dvojité výročí českého barokního 
skladatele Johanna Caspara Ferdinan‑
da Fischera připomene koncert v  sobotu 
2. října v bazilice Navštívení Panny Marie 
na Svatém Kopečku. Velkolepá offertoria 
Johanna Fischera, který pocházel z Cheb‑
ska, zkomponovaná ve francouzském 
stylu, doplní v  programu hudba Georga 
Friedricha Händela.

Duchovní hudba je po staletí spjatá se 
slovem. To dokládá většina koncertů festi‑
valu už téměř tři desetiletí.

Tři komorní koncerty letošního roční‑
ku to však potvrzují velmi osobitě.

Komorní večer ve čtvrtek 7.  října 
v  kapli sv.  Anny přinese výběr španělské 
mystické poezie od renesance k  dnešku 
v  překladu biskupa Josefa Hrdličky. Do‑
provázet ji bude hudba složená pro barok‑
ní tvorbu.

Koncert v  neděli 10.  října, který vy‑
užije pozoruhodný sál olomouckého ar‑
cibiskupství, je věnován 70. výročí úmrtí 
Arnolda Schönberga.

Slovo bude dominovat i v koncertu ve 
středu 13. října v kostele Zvěstování Páně 
(u kapucínů), kdy nás pěvecké duo Kchun 
provede zhudebněnými texty související‑
mi s tématem Očistce a očisťování lidské 
duše formou videoartu.

Zcela netradičně zařadila festivalová 
dramaturgie do programu 16.  října do 
kostela sv. Cyrila a Metoděje i koncert ame‑
rických spirituálů. Dále také pozoruhodné 
dílo Vincenza Belliniho Mše a moll / Messa 
di Gloria pro sóla, sbor a orchestr, která za‑
zní v sobotu 23. října v chrámu Panny Marie 
Sněžné v  interpretaci Filharmonie Hradec 
Králové.  Dobromila Hamplová

Růženec 24 hodin v roce 2021
„Modlitba svatého růžence je jako nesmírné pouto lásky a záchrany, kterým mů-
žete ovinout osoby i situace, dokonce mít vliv na všechny události vašeho času. 
Pokračujte tedy v modlitbě růžence. Všechno může být ještě změněno, když vy, 
moje děti, poslechnete můj hlas a připojíte se modlitbou k neustálé přímluvě vaší 
nebeské Matky.“ (Srov. Kněžím, přemilým synům Panny Marie, Olomouc: Marián-
ské kněžské hnutí. s. 205. ISBN 80-270-5454-0)

Ačkoliv byla tato slova řečena Pannou Ma‑
rií 7.  října  1979 v  Lurdech knězi Stefanu Go‑
bbimu, prostřednictvím mimořádného daru 
vnitřní řeči (lat. locutio interna), můžeme být 
těmito slovy povzbuzeni a posilněni k modlit‑
bě posvátného růžence i my dnes. Chceme tedy 
uposlechnout této výzvy a  připojit se modlit‑
bou k přímluvné modlitbě naší nebeské Matky. 

Jednou z možných cest, jak se do této vý-
zvy zapojit, je stát se součástí modlitby Rů-
ženec 24 hodin. Tato celodenní a celonoční 
modlitba bude zahájena již popáté, a  to ve 
středu 6.  října  2021 v  18 hod. mší svatou 
v klášterním kostele Neposkvrněného Početí 
Panny Marie v Olomouci na ulici Slovenská 
14 (u  dominikánů). Slavnostně zakončena 
pak bude v den svátku Panny Marie Růžen-
cové ve čtvrtek 7. října 2021 mší svatou opět 
v 18 hod.

Hlavním úmyslem celé letošní čtyřiadvace‑
tihodinové modlitby posvátného růžence bu‑
dou modlitby za kněze a zasvěcené osoby a jejich posvěcení, a za nová kněžská a řeholní 
povolání. K tomuto hlavnímu úmyslu může každý modlící se přidat i svůj vlastní úmysl.

Přijďte tedy mezi nás, podpořte nás v této snaze, zapojte se do této modlitby i vy. 
Touto cestou každého z vás srdečně zveme.

Přijměte pozvání, ať už jste z jakékoliv farnosti kteréhokoliv děkanátu či diecéze.
Více informací: www.ruzenec24.op.cz  P. Antonín Krasucki, OP

Tři sta ministrantů z celé arcidiecéze slavilo svou pouť
V rámci Jubilejního roku sv. Josefa se v Cholině v sobotu 4. září 2021 uskutečnilo 
arcidiecézní setkání ministrantů.

Téměř tři stovky se jich liturgickým průvodem z kulturního domu odebralo do kos‑
tela na mši svatou s arcibiskupem Janem Graubnerem a kněžími. Po skončení pak na 
ministranty čekalo putování po stanovištích, kde se jim představila například Papež‑

ská misijní díla, Armáda ČR 
nebo Střední odborná škola 
svatého Jana Boska v Kromě‑
říži. Řeholní sestra Domini‑
ka z  Velehradu s  ministranty 
vytvářela pětimetrový růže‑
nec z  papíru. Celý odpolední 
program se nesl v  duchu „10 
prstů“ sv.  Josefa – podle za‑
myšlení Svatého otce Františ‑
ka. Akce proběhla za podpory 
otce arcibiskupa a  starostky 
obce Cholina Kamily Navráti‑
lové.  (ado)

Ocenění pro obnovitele Mariánského sloupu v Praze
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka ocenil 18. srpna 2021 stříbrnou Me-
dailí sv. Vojtěcha PhDr. Karla Kavičku a Martina Leschingera za jejich práci na 
obnově Mariánského sloupu v Praze a dokumentaci celého díla.

Díky oběma oceněným vyšla v minulých dnech v Nakladatelství Flétna také výprav‑
ná kniha „Mariánský sloup v Praze“.   (čbk)
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Milí farníci,
srdečně vás zdravím a chtěla bych vám 

moc poděkovat za všechny vaše modlitby 
za mě. Jsem už druhý měsíc v  Namibii, 
kam jsem odjela pokračovat v dobrovolné 
službě. (Do Keni jsem se nemohla vrátit, 
protože mé středisko přijalo další řeholní 
bratry a kapacita střediska byla plná).

Mým novým domovem je salesiánské 
středisko v malém městě Rundu, které leží 
v polopoušti na hranici s Angolou. Máme 
tu krásnou řeku Kavango, která je prý 
plná krokodýlů a  hrochů. Místním jazy‑
kem je rukwangali, ve škole se naštěstí učí 
v angličtině.

Ve středisku máme centrum pro mlá‑
dež, farní kostel, mateřskou školu a  zá‑
kladní školu pro 1. až 3. ročník. Mým 
úkolem je zlepšit úroveň školy, čemu se 
vždycky zasměji, ale snažím se dát tu ze 
sebe to nejlepší. Dva dny v týdnu vyrábím 

Dne 13. srpna roku 2019 jsme se loučili s misionář-
kou Markétou Peichlovou, která odjížděla směrem 
Keňa. Působila v Nairobi, hlavním městě Keni, kde 
sloužila dětem z chudinských čtvrtí. Vzhledem ke 
kovidové pandemii, která se nevyhnula ani Keni, se 
25. března 2020 vracela zpátky do republiky s na-
dějí, že se vrátí a v misionářské práci bude pokra-
čovat, což se jí letos také povedlo a v dobrovolnic-
ké službě misionářky pokračuje.

učební materiál. Většinou jde o tematické 
plakáty s  obrázky (učebnice tu nemají), 
flashcards (karty s  obrázky), didaktické 
hry. Tři dny v  týdnu učím na střídačku 
v  různých třídách, aby učitelky viděly, 
jak se s  materiály pracuje. Učím ve stře‑
disku i na vesnici, nejdřív se mě děti bály, 
protože jsem asi první běloška, kterou 
kdy potkaly, ale už si na mě zvykly. Učím 
náboženství, matematiku, angličtinu, pří‑
rodovědu a  moc mě to baví. Odpoledne 
máme oratoř, já mám na starosti vnitřní 
hry (fotbálek, kulečník, stolní hry). Jsem 
za to moc ráda, protože začíná být velké 
horko, tak bych to asi jako běloška venku 
na hřišti dlouho nezvládla.

O  víkendu máme program pro mlá‑
dež. Většinou pomáhám se vzdělávacím 
seminářem, scházejí se tu scholy a  spo‑
lečenství, v neděli máme mši pro mládež 
a  společenství pro mládež „Teenager on 

move“. Mým úkolem je věnovat se pře‑
devším mladým dívkám a  mluvit s  nimi 
o  vztazích a  čistotě, protože je tu velké 
procento těhotných mladých dívek (už 
od jedenácti let). Dívky by se rády naučily 
péct a hrát na kytaru, tak tu pro ně budu 
mít jednou týdně klub. Máme tu moc 
dobrou komunitu. Jsou tu tři kněží, jeden 
jáhen, jeden řeholní bratr, aspirant a  já. 
Máme mezi sebou pěkné vztahy, jsou mi 
oporou a přáteli. Atmosféra je povzbuzu‑
jící a motivující, mám ráda jejich povídání 
o životních zkušenostech na misiích a sdí‑
lené velké vize do budoucna.

Ještě jednou vám děkuji za modlitby 
a finanční podporu, bez kterých bych sem 
nemohla odjet. Cítím tu velký pokoj a po‑
žehnání. Bůh koná velké věci.

Vaše farnice Markéta Peichlová
(Převzato z farního časopisu  

farnosti Zábřeh, č. 38/19. 9. 2021)

Snímek Andrea Mrkusová

Audiokniha o A. C. Stojanovi
U  příležitosti výročí 170. výročí naro-
zení a 100. výročí biskupského svěcení 
A. C. Stojana byla vydána audiokniha 
„Být všem vším“. Herec Igor Bareš na 
dvou CD interpretuje velmi atraktivní 
formou život a dílo A. C. Stojana.

Autorem ikony A. C. Stojana je iko‑
nopisec Martin Damián, hudbu složil 
Ondřej Brousek; cena 1 ks audioknihy 
je 250 Kč, při objednávce 10 ks činí cena 
1 ks 220 Kč.

Hudební CD pro A. C. Stojana
V  této souvislosti bylo vydáno i  hu‑

dební CD „Písničky pro tatíčka Stojana 
k narozeninám“, které obsahuje výběr de‑
chových a cimbálových písní věnovaných 
Stojanovi. CD obsahuje i  minibrožurku 
s výběrem historických fotografií Stojana. 
Odběr je možný v min. počtu 10 ks. Cena 
za jeden kus CD je 100 Kč.

Objednávky: office@velehrad.eu
  (aco)

Ohlédnutí za Dny evropského dědictví
Ve dnech 11. a 12. září se v Olo-
mouci konaly Dny evropského 
kulturního dědictví. Již tradičně 
se do akce zapojil arcibiskup-
ský palác, který nabídl zkrácený 
prohlídkový okruh s  hudebním 
vystoupením. Přes trvající hy-
gienická omezení jej navštívilo 
téměř 600 návštěvníků.

Průvodcovskou službu arcibis‑
kupského paláce i  letos finančně 
podpořilo Statutární město Olo‑
mouc.  (mk)

Sbírání použitých poštovních známek
Za všechny, kdo sbírají, odlepují a odesílají známky k dalšímu použití pro pomoc 
misiím, bude sloužena mše svatá ve Valašském Meziříčí ve středu 20. října 2021 
v 18.30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Známky můžete i nadále posílat na adresu: Římskokatolická farnost Valašské Mezi‑
říčí, Křížkovského 8/60, 757 01 Valašské Meziříčí.  Ludmila Vránová
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Olomoucký arcibiskup  
požehnal nové AGEL  
Vyšší odborné škole  

zdravotnické v Přerově
Slavnostního otevření se 8.  září  2021 

dočkala nová AGEL Vyšší odborná škola 
zdravotnická v Přerově, do níž nastoupilo 
40 studentů oboru Diplomovaná všeobec‑
ná sestra. Historické události se zúčastnil 
také arcibiskup Jan Graubner.

„Jsem nesmírně rád tomu, že jsme 
spolu s  panem primátorem města Pře‑
rov a vedením společnosti AGEL během 
společných jednání nalezli jednoznačnou 
shodu v tom, že si přejeme ve městě Pře‑
rov mít zdravotnickou školu. Je to velmi 
významný krok, kterým AGEL pomáhá 
řešit nedostatek zdravotnického personá‑
lu, který je třeba vychovávat nejen k pro‑
fesionalitě, ale zároveň také k  lidskému 
porozumění a  pochopení, což je podsta‑
tou této nelehké profese. Církev je připra‑
vená škole pomáhat,“ pronesl arcibiskup 
před slavnostním přestřižením pásky.

Zřizovatelem AGEL VOŠZ je společ‑
nost AGEL, která patří k  největším po‑
skytovatelům zdravotnické péče v  České 
republice a její otevření v Přerově na ná‑

městí Přerovského povstání je i reakcí na 
dlouhodobý nedostatek zdravotnického 
personálu, který trápí nejen Olomoucký 
kraj. „V  současné době u  nás na poboč‑
kách v  Ostravě, Českém Těšíně a  nyní 
i  v  Přerově studuje 500 žáků Střední 
a Vyšší odborné školy zdravotnické,“ při‑
pomíná ředitel AGEL Vyšší odborné školy 
zdravotnické Vladimír Janus a  dále po‑
kračuje: „Velice oceňujeme podporu, kte‑
rá se nám dostává ze strany zřizovatele, 
tedy společnosti AGEL. Významně nám 
v tomto rozvoji pomohlo i město Přerov, 
které uvolnilo a  rekonstruovalo budovu 
nynější školy v  částce 25 milionů korun. 
Za podpory olomouckého arcibiskupství 
a Olomouckého kraje se tak podařilo na‑
startovat tento projekt k úspěchu ve velmi 
krátké době necelých dvou let.“  (ado)

Začátek školního roku 
na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově

Třicet nových primánů a 29 nových šesťáků přivítali 1. září 2021 pedagogové, stu‑
denti a žáci Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově.

Úvodní mši svatou 
v kostele Povýšení svatého 
kříže celebroval provinciál 
salesiánů P. Martin Hobza, 
který všem připomněl ne‑
zastupitelnost obyčejného 
dítěte, které sehrálo svou 
roli, když na Ježíšův pokyn 
rozdalo pět chlebů a  dvě 
ryby.

Po mši svaté proběhlo 
také slavnostní pasování 
do řad oktavánů – nejstar‑

ších, maturujících studentů. Pak se již rozproudil tok slov a postřehů z prázdnin, o kte‑
rých si všichni ještě dlouho povídali. Nejmladší studenti ale již odpoledne vyrazili na 
seznamovací kurz na chalupu ve Staré Vodě, aby vytvořili novou fungující partu. Totéž 
následovali od neděle také šesťáci.

Nový školní rok se tak začal v obvyklém, normálním stavu a my se všichni těšíme, že 
ona normálnost dlouho vydrží.   (pop)

Zahájení školního roku  
na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Ve středu 1.  září se opět budova Arcibiskupského gymnázia (AG) v  Kroměříži 
zaplnila studenty a  vyučujícími. Třídní učitelé se setkali se svými žáky v  kmenových 
učebnách a poté se přemístili do kostela sv. Mořice. Slavnostní mši svatou na zahájení 
školního roku pro studenty gymnázia i pro žáky Církevní základní školy v Kroměříži 
celebroval Mons. Antonín Basler, pozvání přijali také kněží, kteří na AG vykonávali já‑
henskou službu, P. Ondřej Talaš a P. Filip Hochman.

Biskup Antonín se ve své promluvě zamýšlel nad symbolem kříže a  přítomným 
předložil různé pohledy a významy, které nás mohou inspirovat během prožívání právě 
začínajícího školního roku.

V závěru mše svaté, kterou doprovodila svým zpěvem schola AG, ředitel školy Jan 
Košárek zvláště přivítal 32 primánů a 93 studentů 1. ročníku a popřál jim hodně zdaru 
v novém školním roce. Všechny přítomné vyzval k aktivnímu přístupu ke studiu, pro‑
žívání volného času, k zájmu o společenské dění a zapojení se do prospěšných aktivit.

Po mši svaté otec biskup požehnal další nově zrekonstruované prostory AG. Budova 
školy ožila plným školním provozem v pondělí 6. září, kdy se studenti vrátili do školních 
lavic ze seznamovacího tábora a z dalších společných pobytů.  Marie Kvapilíková

Nový školní rok na Střední odborné škole svatého Jana Boska
Už se přestaňte modlit! To byla slova pana ředitele Šišky vůči salesiánům, když přišla 

padesátá přihláška do Střední odborné školy svatého Jana Boska v Kroměříži. K přijíma‑
cím pohovorům jich přišlo 40 a do školy nastoupilo 35 žáků. Pán Bůh zaplať!

1. září jsme zahájili slavnou mši svatou 
u Milosrdných sester sv. Kříže, kterou slou‑
žil P. Jiří Kopřiva, hulínský farář, který stál 
u  první myšlenky založit tuto školu. Poté 
všichni žáci 1. ročníku odjeli do Prasklic 
na faru na adaptační kurz. Fara je krásně 
opravená a zařízena i pro takový velký po‑
čet lidí. Novinky o škole můžete sledovat na 
jejich facebookových stránkách. Děkujeme 
za modlitby, neboť nedbáme na slova pana 
ředitele.  Vladimír Kopřiva
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOTBUDE VÁS ZAJÍMAT

Říjnový Nezbeda a Cvrček
V  říjnovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou povídky 
Královna a  Inspekce na kosmické lodi, historickou zajímavost 
Stůl krále Artuše adalší porkačování komiksově zpracovaného 

životopisu zakladate‑
le pasionistů Pavel od 
Kříže.
Říjnový Cvrček učí 
malé čtenáře, že pro nás 
je důležitý také odpo‑
činek. Pro někoho je to 
ale ztráta času. Důležité 
je najít správnou míru.

Bližší informace: www.casopisnezbeda.cz
Rádi zašleme na požádání zdarma starší ukázkové výtisky.

Rodiny s dětmi mohou prožít začátek 
podzimu při duchovní obnově

Centrum pro rodinný život Olomouc zve rodiny s dětmi na ví‑
kendovou duchovní obnovu ve dnech 1. až 3.  října na Svatém 
Hostýně ji povedou P. Pavel Macura a Marcela Anežka Kořen‑
ková. Připraven je souběžný program pro rodiče i děti, během 
promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli.
Program zahrnuje promluvy kněze, společnou modlitbu, ces‑
tu světla, mše svaté, možnost svátosti smíření nebo rozhovoru 
s knězem i příležitost k rozjímání a adoraci v domácí kapli.

Setkání žen v obtížných životních situacích
Mgr. Helena Polcrová – O významu svaté Ludmily v dnešní době 
a dnešní rodině
Úterý 12. Října, 16 hod., kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc
Bližší informace:  Marcela Řezníčková, tel. 587 405 251, e ‑mail: 
reznickova.marcela@ado.cz

Kurz přirozeného plánování rodičovství (PPR)
Vedou manželé Kolčavovi.
Úterý 5. října, úterý 19. října, úterý 9. listopadu, úterý 23. listo‑
padu
Kurz probíhá od 17.30 do 20.30 hod. v Olomouci na kurii, Bis‑
kupské nám. 2
Bližší informace a  přihlašování: Markéta Matlochová, tel. 
587 405 250, e ‑mail: matlochova.marketa@ado.cz

Duchovní obnova pro seniory
Vede P. Jan Mach, Svatý Hostýn 11. až 13. října
Přihlášky: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bys‑
třice pod Hostýnem, tel. 573 381 693, e ‑mail: matice@hostyn.cz

SMS služba modlitby
V říjnu si připomeneme 10. výročí SMS služby modlitby. Pra‑
covníci Centra pro rodinný život spolu se sestrami svatého 
Kříže pamatují v modlitbách na potřeby těch, kdo o modlitbu 
požádají. Při mši svaté ve čtvrtek 21.  října chceme poděkovat 
za vyslyšení řady proseb a také svěřit do Boží ochrany všechny, 
za které jsme v minulosti prosili. Dále můžete zasílat své prosby 
prostřednictvím SMS nebo e ‑mailu.
Bližší informace: rodinnyzivot.cz/sms ‑sluzba/

V Českém Těšíně obnovili 
Ignaciánské exercicie

Exerciční dům Český Těšín po „covidové“ přestávce opět obno‑
vil svůj provoz. V  listopadu je na programu „akční“ zážitková 
duchovní obnova. Je možnost přihlásit se také na duchovní ob‑
novu čistě pro muže nebo jen pro ženy. Na programu jsou i jed‑
nodenní duchovní obnovy v tichu pro ty, kteří z různých důvodů 
nemohou přijet na několik dnů.
Většina akcí začíná páteční večeří, konec je v neděli po obědě. 
Na všechny akce je potřeba vyplnit přihlášku.
Bližší informace: Exerciční dům, Masarykovy sady 24, 
737 01 Český Těšín, tel. 733 249 240, e ‑mail: ed.ceskytesin@doo.cz, 
exercicnidumceskytesin.cz

Přednášky Cyrilometodějské křesťanské 
akademie Olomouc

doc. Tomáš Parma, Ph.D. et, Ph.D. (Cyrilometodějská teologic‑
ká fakulta UP, Olomouc): Rytíři, dámy a poutníci, prezentace 
knihy mapující dějiny Rytířského řádu Božího hrobu jeruza-
lémského v českých zemích
Středa 20. října, 17 hod., Arcidiecézní muzeum

Krize klimatu jako krize politiky?
Panelová diskuze: RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. (Český hydromete‑
orologický úřad, Praha), Mgr. Alexander Ač, Ph.D. (Ústav výzku‑
mu globální změny AV ČR, Brno), Mgr. Jan Horáček, Ph.D. (Ústav 
fyziky plazmatu AV ČR, Praha) – ve spolupráci s VKH Olomouc
Středa 1. prosince, 17 hod., Arcidiecézní muzeum
Bližší informace: Bc.  Filip Zaoral, tel. 739 515 523, e ‑mail: 
zaoralf@post.cz, www.mska ‑akademie.cz

Spiritualita diecézního kněze
Je název konference, na kterou zve Cyrilometodějská teologická 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Uskuteční se v úterý 
5. října od 9.30 hod. v budově fakulty na adrese: Univerzitní 22 
a zváni jsou na ni kněží, jáhni, řeholníci, bohoslovci i laici, které 
toto téma zajímá.
Bližší informace: e ‑mail: marta.zachova@upol.cz

Křesťanští podnikatelé pořádají  
duchovní obnovu  

s P. Josefem Suchárem z Neratova
Uplynulo léto a přemýšlíte, kdy by bylo nejlepší zajet na nějakou 
dobrou duchovní obnovu? Pojďte s námi načerpat od 4. do 7. lis‑
topadu na Vranov u Brna, zvou křesťanští podnikatelé. Akce je 
určena pro celé rodiny, o děti bude během přednášek postaráno.
Bližší informace: e ‑mail: info@krestanskypodnikatel.cz

Arcibiskup Graubner bude celebrovat 
mši svatou při pouti Policie ČR

Ve čtvrtek 7.  října  2021 se v  olomoucké katedrále sv.  Václava 
uskuteční mše svatá za Policii ČR: policisty, občanské zaměst‑
nance a policisty, kteří položili svůj život při výkonu služby. Od 
16 hod. ji zde bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner.
Společnou modlitbu za pokoj a bezpečí v naší zemi a za ty, kdo 
tyto hodnoty každodenně střeží, za padlé policisty, za obě‑
ti trestných činů a  mimořádných událostí pořádá Křesťanská 
policejní asociace, organizace sdružující křesťany v  Policii ČR 
a ostatních bezpečnostních sborech naší vlasti.
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Misijní Most Modlitby  – Papežská 
misijní díla (PMD) v  letošním roce zvou 
všechny farnosti, aby se do společného 
mostu modliteb za misie zapojili v sobotu 
23. října večer, ideálně v 18 hod.

Misijní neděle  – přípravu a  průběh 
mohou doprovázet přednášky, besedy, vi‑
deoprojekce, výstavy, adorace a  modlitba 
růžence. Lze použít také materiály vydané 
PMD – Misijní úvahy – Malá zamyšlení na 
každý den, kartičky s modlitbou k Misijní 
neděli, Misijní zpravodaj s přílohou a pro 
děti Misijní kalendář. Všechny materiá‑
ly lze objednat v Národní kanceláři PMD 
a u diecézních ředitelů. Děti se v průběhu 
Misijní neděle rády zapojují do tradičních 
akcí PMD což je Misijní štrůdlování, Misij‑
ní koláč, Misijní jarmark, Pohled pro mi‑
sie, Misijní bonbónek apod., zpívají misijní 
hymnu, podílí se na přípravě liturgie i tím, 
že svými převleky v obětním průvodu při‑
pomínají děti různých kontinentů. Ideální 
je přihlásit děti do Misijního klubka.

Za jakoukoliv podporu misií upřímně 
děkujeme a těšíme se na zprávy o Vašich 
misijních aktivitách!

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl 
k Misijní neděli 24. října 2021

Papežská misijní díla – 
oslavy misijní neděle 24. 10. 2021

Milí přátelé misií,
v neděli 24. října budeme slavit 95. Světový den misií, Misijní 

neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, 
aby se evangelium šířilo do celého světa. Téma tohoto dne pro 
letošní rok „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme 
viděli a  slyšeli“ je pozváním pro každého z  nás, abychom Boží 
lásku, kterou nosíme v srdci, předávali dál. Toto misijní povolání 
Ježíš adresuje všem, ale každému jinak. Misijní neděle je svátkem 
celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme 
dary duchovní i materiální. Misijní neděle je nejsilnější celosvě‑
tovou solidaritou, kdy se v jeden den víc jak miliarda lidí v mnoha 
zemích světa modlí za společné dílo evangelizace.

V lidských dějinách se vždy vyskytly roky, které zpětně pova‑
žujeme za přelomové pro další vývoj, a ten minulý takový určitě 
byl. Celosvětová pandemie Covid‑19 sebou přinesla nejen spous‑
tu nemocných, žel také obětí, ale rovněž bezprecedentní bezpeč‑
nostní opatření zasahující do životů lidí. Ti křehcí a  zranitelní 
pocítili svou křehkost a  zranitelnost ještě více. Lidé se musejí 
potýkat s dramatickým propadem příjmů a nedostatkem pracov‑
ních příležitostí obzvláště v chudých misijních zemích.

Upřímně Vám děkuji za modlitby a  veškerou podporu pa‑
pežských misií v  tak těžkém loňském roce. Díky Vaší štědrosti 
můžeme z  fondu Papežského misijního díla šíření víry v České 
republice pomoci chudým lidem v Bangladéši, Paraguay a Ugan‑
dě částkou více než tři miliony korun. V těchto zemích podporu‑

jeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem 
zlepšovat životní podmínky. Podáváme pomocnou ruku všem 
potřebným. Z fondu Korona jsme podpořili nákup nejzákladněj‑
ších potravin a léků pro nejvíce zasažené pandemií v Zimbabwe, 
Malawi, Pákistánu, Bangladéši, Srí Lance a Indii.

Každý pokřtěný je poslán hlásat evangelium, to znamená 
radost do celého světa. Misie jsou v  dalekých zemích Afriky, 
Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale mějme na paměti, 
že jsou některé periferie také blízko nás, v městských centrech, 
domovech důchodců, v práci nebo přímo v našich rodinách. Svět 
je prostor, ve kterém působíme a  vytváříme vztahy. Tento svět 
máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Slovy pa‑
peže Františka: „Výzvou pro misijní poslání je pochopit, co nám 
v této době říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nenechá-
vají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v osamoce-
ní, kdo jsou ponecháni na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, 
těch, kdo nemají domov a nemají co jíst.“

Záleží jen na nás, jak zareagujeme na Boží výzvy této jistě 
nelehké doby.

Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a  ze 
srdce Vám i Vašim blízkým žehná

 jáhen Leoš Halbrštát
národní ředitel 

Papežských misijních děl
v České republice

Více informací:

Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové
tel. 604 838 882, e ‑mail: pmd@missio.cz, www.missio.cz

číslo účtu: 72540444/2700,
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ROK ARCIBISKUPA A. C. STOJANA

I  když zakládání prvních charitních 
organizací má v  českých a  moravských 
diecézích časově odlišný vývoj, na Mora‑
vě vznikla Charita před rovným stoletím. 
V olomoucké arcidiecézi ji krátce po svém 
nástupu do úřadu ustanovil arcibiskup 

Katolická Charita, která dnes patří k  největším nestátním poskytova-
telům sociálních a zdravotních služeb v ČR a  jejíž nejznámější akcí je 
každoročně organizovaná Tříkrálová sbírka, navazuje na tradici velkého 
charitního díla, které vyrostlo na území ČSR mezi světovými válkami. 
Myšlenka založení Charity byla více než sympatická i  olomouckému 
arcibiskupovi Antonínu Cyrilu Stojanovi, který proslul celoživotním zá-
jmem o potřebné.

Antonín Cyril Stojan a Charita
„Mám jen to, co jsem dal druhým z lásky k Bohu.“ 

Antonín Cyril Stojan (1851–1923), který 
proslul celoživotní službou lidem, lidu‑
milností, štědrostí a  podporou chudých. 
Šel ostatním příkladem. Řídil se mottem: 
„Mám jen to, co jsem dal druhým.“ V jeho 
případě to platilo stonásobně! Stojan roz‑

dával, často se vydal z posledního a  sám 
se spokojil s  málem. Svou štědrostí pro‑
slul i v zahraničí. Na potřebné nepřestával 
myslet ani poté, kdy po první mozkové 
příhodě ochrnul na pravou část těla a byl 
před smrtí pět měsíců upoután na lůžku 
a  odkázán na pomoc bližních (pečovaly 
o něj dvě řádové sestry). V nemoci říkával, 
že až na tom bude lépe, tak jej vyvezou na 
Svatý Hostýn, kde mu nehybnou ruku při‑
váží ke kříži, aby odtamtud mohl žehnat 
celé Moravě. Ošetřovatelek se často dota‑
zoval, zda „chudí netrpí bídu!“ Když měli 
přijít lékaři, odmítal novou košili, „přeci 
mu stačí obnošená, jen ať lékaři vidí, že 
olomoucký arcibiskup nemá ani košile“. 
Když mu ji přesto oblékli, přál si, aby ji 
poté darovali potřebnějším. Výše citova‑
né vzpomínky řádové sestry Norbertiny 
Vaňákové ilustrují Stojanův celoživotní 
postoj – charita jako základní pilíř církve.

Vizi moderně pojaté a řízené Charity 
odpovídající potřebám doby představil 
A. C. Stojanovi kaplan na Svatém Kopeč‑
ku u  Olomouce premonstrát P.  Ludvík 
Antonín Bláha (1888–1952). Inspiraci 
čerpal v  zahraničí, o  charitě přednášel, 
psal odborné články a  pořádal výstavy. 
V  průběhu roku 1921 byl arcibiskupem 
Stojanem pověřen přípravou založení 
diecézní organizace Charity. Bláha vy‑
pracoval stanovy a  činil další nezbytné 
kroky pro zřízení profesionální Charity 
pro olomouckou arcidiecézi (tj.  včetně 
území dnešní ostravsko ‑opavské diecéze). 
Pomáhal také se vznikem Charity v Brně. 
Ke konci roku 1921 vyšla v  Actech curi-
ae (č. 15) zpráva o zřízení Svazu Charity Zápis z první schůze výboru Svazu Charity v Olomouci, zdroj: ZAO, pobočka Olomouc

Probošt A. C. Stojan
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v Olomouci, který byl usta‑
noven „po vzoru katolické 
ciziny na přání arcibiskupa 
Stojana“. Stanovy byly kon‑
zistoří schváleny 22.  led‑
na  1922. Ustavující valná 
hromada se konala následu‑
jící měsíc, 2. února. O něko‑
lik dní později byly stanovy 
odsouhlaseny zemskými 
úřady v  Brně. Původní ná‑
zev zněl Svaz čsl.  Charity 
(účinné lásky) v  Olomou‑
ci, o  něco později došlo ke 
změně na Svaz Charity (mi‑
losrdné lásky) v  Olomouci 
a  následně na Arcidiecésní 
Charitu (milosrdná láska) 
v  Olomouci (zkratka Ar‑
Cha).

V  srpnu 1922 se A. 
C. Stojan vypravil na Ve‑
lehrad, aby zde osobně 
podpořil první celostátní 
sjezd charitních pracov‑
níků. V  rámci odborné 
konference zazněly přednášky s  názvem 
Organizace Charity, administrativa, evi-
dence u nás a v cizině (referát připravil L. 
Bláha), Katolická Charita a  ministerstvo 
sociální péče, zdravotnictví, zemská péče 
o  mládež, péče laická a  ostatních kon-
fesí (Jan Stavěl) a  Katolická náboženská 
bratrstva a  spolky ve službách Charity  
(P.  Leander Brejcha, ředitel III. řádu 
sv. Františka v Uherském Hradišti, pozděj‑
ší ředitel Svazu Charity v Olomouci a ná‑
sledně v  Brně). V  lednu 1923 předsedal 
dvoudenní konferenci katolické charity, 
která se konala v arcibiskupské rezidenci 
v  Olomouci. Cílem tohoto setkání bylo 
finální ukotvení organizační struktury ka‑
tolické charity ve všech diecézích republi‑
ky. Arcibiskup Stojan po úvodní zdravici 
zdůraznil důležitost Charity a zmínil pro‑
blémy Čechoslováků žijících v  zahraničí 
(hlavně v Americe). Účastníci diskutovali 
o významu, práci a organizaci diecézních 
Svazů Charity, fungování diecézních kan‑
celáří Svazů Charity, vydávání tiskovin, 
hovořilo se také o propagaci činnosti Cha‑
rity a  jejím financování. Závěrečné usne‑
sení vypracoval pozdější pomocný bis‑
kup olomoucký Jan Stavěl (1869–1938).  
Shrnout jej lze těmito body. Charita je 
jedním z  pilířů Církve; biskupská konfe‑
rence má učinit vše proto, aby byla v kaž‑
dé diecézi zřízena diecézní Charita, která 
má zastřešit a  rozvinout charitní práci 
v terénu (farních charit a sociálních ústa‑
vů); dále mělo vzniknout Říšské ústředí 
charity, zaštiťující veškerou katolickou 
dobročinnost na území státu; Svazy se za‑
vázaly spolupracovat s  Českou zemskou 
péčí o  mládež v  Čechách i  na Moravě 
včetně dalších institucí věnujících se soci‑
ální péči. Naplnit se to nicméně podařilo 

až v říjnu roku 1928, kdy bylo se souhla‑
sem biskupské konference založeno Říš‑
ské ústředí Svazu Charity milosrdné lásky 
v ČSR. Předsedou byl biskupskou konfe‑
rencí jmenován olomoucký světící biskup 
Jan Stavěl, kterému rozvoj charitního díla 
svěřil Stojanův nástupce arcibiskup Leo‑
pold Prečan (1866–1947).

Arcibiskup Stojan se nestal pouhým 
formálním protektorem Svazu Charity, 
věnoval mu potřebnou pozornost i přes 
enormní pracovní vytížení plynoucí 
z úřadu arcibiskupa, senátora a předsedy 
mnoha dalších spolků a korporací. Snil 
o  Charitě, která bude obdobně fungovat 
i  v  ostatních diecézích. Stojanovo jméno 
figuruje v zápisech jednatelské knihy olo‑
mouckého diecézního Svazu Charity až 
do jara 1923, od dubna již nebyl schopen 
se osobně účastnit jednání výboru.

Přestože byla kontinuita Charity po 
únoru 1948 narušena čtyřicetiletou tota‑
litní vládou v době komunismu, dodnes si 
uchovala obdobné organizační řízení na 
centrální, diecézní a místní úrovni, které 
se osvědčilo v  meziválečném období. Po 
roce 1989 však nebylo na co navazovat 
a  Charita se budovala takříkajíc od nuly, 
na zelené louce. Nicméně nadšení a osob‑
ní nasazení prvních porevolučních charit‑
ních pracovníků se muselo podobat tomu, 
s jakým budovali charitní dílo zakladatelé 
Charity ve dvacátých letech minulého sto‑
letí.

Tradice zavazuje
Na prvorepublikovou tradici Charity 

navazují v některých farnostech olomouc‑

Charitní časopis LUDMILA

ké arcidiecéze dobrovolné 
farní charity (ve spolupráci 
s duchovní správou a profe‑
sionální Charitou). K  jejich 
zakládání před lety vyzval 
současný olomoucký arci‑
biskup Jan Graubner. Čle‑
nové dobrovolných Charit 
se ve svých farnostech po 
vzoru meziválečných Lud‑
mil angažují ve prospěch 
potřebných (sbírky potravin, 
šatstva, práce se seniory  – 
doprovázení k lékaři, na mši 
svatou, realizace benefič‑
ních akcí aj.). Nicméně je co 
dohánět, jen v  olomoucké 
arcidiecézi fungovaly před 
druhou světovou válkou far‑
ní odbory Charity ve většině 
farností. Snažit se o  to více 
můžeme v  této době sužo‑
vané pandemií, kdy jsme 
o  něco silněji zváni k  větší 
vnímavosti potřeb bližních, 
sousedů a vybízeni k dobro‑

volnické činnosti, kterou můžeme navázat 
na charitní dílo našich předků.

Svatá Ludmila 
jako patronka charitního díla

Charita propojuje dvě letošní vý‑
znamná výročí: 1100 let mučednické smr‑
ti sv.  Ludmily  – matky první křesťanské 
panovnické rodiny (ta byla jedním kro‑
nikářem nazvána „okem slepých, berlou 
chromých a  matkou chudých“) a  100  let 
od uvedení do úřadu zakladatele Chari‑
ty v  olomoucké arcidiecézi arcibisku‑
pa Antonína Cyrila Stojana. Dnes sice 
sv.  Ludmilu více spojujeme se školstvím, 
nicméně mezi světovými válkami byla pova‑
žována za hlavní patronku charitního díla. 
Na Moravě dokonce vešlo jméno této prv‑
ní české světice do názvů několika sociál‑
ních a zdravotních ústavů. Jedním z nej‑
starších byl Dobročinný spolek Ludmila 
v  Moravské Ostravě. V  Tršicích u  Olo‑
mouce pak vznikl Ústav sv. Ludmily, kte‑
rý provozoval olomoucký diecézní Svaz 
Charity. Sv. Ludmilou byl nazván na přání 
A. C. Stojana. Ovšem její jméno se přede‑
vším stalo součástí názvu farních odborů 
charity, což bylo specifikum pro území 
Moravy (především pak pro olomouckou 
arcidiecézi). Tzv.  Ludmily, farní odbory 
charity, představovaly základní organi‑
zační jednotky diecézních Charit. Cílem 
jejich zakládání bylo sjednotit, zorganizo‑
vat a účelně vynakládat pomoc a zároveň 
prohlubovat křesťanskou dobročinnost 
v  konkrétní farnosti. Jak arcibiskup Sto‑
jan, tak i  jeho nástupce Leopold Prečan 
považovali za důležité, aby Ludmily fun‑
govaly v každé farnosti.

 Připravil Martin Kučera
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Nezbeda letos slaví 30 let

Jak jste oslavili třicet let Nezbedy?
Samozřejmě, že je za co Bohu děko‑

vat. Už jenom za to, že jsme tady vydrželi 
tři desetiletí, zatímco za tu dobu zanikly 
některé obdobné křesťanské časopisy pro 
děti v  jiných státech, a  to katolických. 
Také dnes jsou mezi našimi malými čte‑
náři děti našich dřívějších čtenářů. Ovšem 
oslava jako taková žádná nebyla.

Za třicet let společnost urazila kus ces-
ty. Jací jsou dnes čtenáři Nezbedy?
Rád bych řekl, že děti jsou stále stej‑

né  – jejich život i dobrodružství, které 
prožívají ve své fantazii spolu se svými 
oblíbenými hrdiny. Ale není tomu tak. Do 
jejich života vstoupila digitální technolo‑
gie, která jim na jednu stranu neskutečně 
rozšiřuje obzory, ale na druhou stranu je 
také neskutečně okrádá. Také povinnosti 
jsou jiné. Společností je vyvíjen tlak na na 
výkon  – škola, sport, kroužky, hudebka, 
jazyky. Internet a  mobilní technika jim 
nabízí dostupné a jednoduché rozptýlení, 
ale také jim ubírá prostor na rozvoj fanta‑
zie. Děti méně čtou. To jsou skutečnosti, 

se kterými se také náš dětský časopis musí 
vyrovnat.

Jaké má v této společnosti postavení 
křesťanský časopis?
Dětský křesťanský časopis v naší post‑ 

komunistické zemi, kde se více než tři 
čtvrtiny obyvatelstva nehlásí k některému 
náboženskému vyznání, má velmi omeze‑
ný prostor na svou existenci. Od začátku 
jeho vydávání bylo jasné, že si sám na sebe 
nikdy nevydělá. Jako předmět podnikání 
by si takový časopis žádný racionálně uva‑
žující člověk nikdy nevybral. Křesťanský 
tisk, navíc omezený na velmi úzké věkové 
spektrum čtenářů, pro nás byl vždy spíše 
pastoračním projektem, službou. Jako ta‑
kový musí být chtěn a podporován přede‑
vším církví.

Co v dnešní době představuje činnost 
redakce dětského časopisu?
Jsou to tři hlavní oblasti, kterým věnu‑

jeme zvýšenou pozornost.
Tou první je samotný časopis. Jeho 

tvorba, autoři, obsah. Neustálé sestavo‑

vání stávajících i nových rubrik, povídek, 
rozhovorů. Následně jejich grafické zpra‑
cování a  korektury. A  v  neposlední řadě 
předání tiskových dat do tiskárny. Pak ná‑
sleduje distribuce. Tu si děláme také sami. 
Vše roztřídit, nabalit a  odvézt na poštu. 
A tak je to každý měsíc.

Druhou oblastí je něco jako marke‑
ting – neustálé oslovování nových čtená‑
řů. Máme poměrně věkově úzkou skupinu 
čtenářů, proto je tato práce vyžadována 
neustále. Na reklamu nemáme peníze, tak 
využíváme dostupné možnosti jako je Noc 
kostelů, oslovování duchovních správců 
farností, kde Nezbedu neodebírají, a  ob‑
časná setkání církevních společenství.

Třetí oblastí je neustálé shánění chy‑
bějících finančních prostředků. I  když 
jsme všechny možné náklady od počát‑
ku vydávání časopisu stáhli na minimum 
a  mnoho činností děláme vlastními sila‑
mi, přesto máme každoroční schodek, na 
který musíme sehnat peníze. Řešením ni‑
kdy nebylo přenesení tohoto schodku do 
předplatného. To by nikdo z předplatitelů 
nezaplatil. Časopis buď církev bude chtít 
a musí být různými prostředky podporo‑
ván, nebo prostě nebude.

Jakou má dětský křesťanský časopis 
budoucnost?
Přestože vnímáme, že pro budoucnost 

dětí je potřebná jejich vhodná formace, 
ke které také náš časopis chce přispívat, 
budoucnost redakce je plně závislá na fi‑
nančních prostředcích. Již po tři desetiletí 
žijeme z minimální mzdy. Aby tato situace 
byla alespoň trochu snesitelná pro uživení 
našich rodin, musíme mít k této práci ješ‑
tě vedlejší příjmy. A to vyžaduje pak mno‑
ho další práce a času. Před šesti lety jsem 

V roce 1992 začal pravidelně vycházet křesťanský zábavný měsíčník pro 
děti Nezbeda. Od počátku svého vydávání si redaktoři časopisu stanovili 
svou cílovou skupinu čtenářů, a to věk od 8 do 12 let. V roce 2010 vznikl 
Cvrček, časopis pro předškolní děti, který je distribuován jako volitel-
ná příloha Nezbedy. Před třiceti lety stál u  zrodu Nezbedy Mons. Jan 
Graubner. Za tu dobu Nezbeda změnil několikrát svého vydavatele, až 
se nakonec obloukem v roce 2013 vrátil pod Arcibiskupství olomoucké.
Třicet let je dlouhá doba a leccos se během ní změnilo nebo posunulo 
jinam. Nejen o tomto období, ale také o plánech křesťanského dětské-
ho časopisu hovoříme se současným šéfredaktorem Nezbedy Leošem 
Hrdličkou.

Snímek Ondřej Jakubíček

OLDIN • 10 / 2021
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Poutníci zaplnili baziliku. Romská 
pouť byla živá a dynamická

Romská pouť se i letos nesla v duchu dobré nálady a oslav. Oproti minulému roku, 
kdy byla událost spíše komornější kvůli pandemické situaci, byl letošní ročník díky té‑
měř 350 poutníkům dynamický a živý. Poutníci se potkali u kříže pod bazilikou o něco 
později, než bylo plánováno, protože početná skupina poutníků z  Prahy ráno uvízla 
v koloně. Počáteční zmatek utichl, jakmile se všichni sešli v bazilice na mši, kterou slou‑
žil Václav Malý, titulární biskup marcelliánský a pomocný biskup pražský.

Hned na začátku mše biskup Malý poznamenal, že je od oltáře na plnou baziliku 
krásný pohled. Všechny radostně přivítal a sdělil, že ho těší, že na pouti vidí všechny ge‑
nerace, starší poutníky, rodiny s dětmi i mládež. „Myslím, že byl až dojatý,“ říká Richenza 
Buková, pastorační asistentka Charity Olomouc a jedna z hlavních organizátorek Rom‑
ské pouti. Biskup Malý v kázání vycházel právě z  tématu letošní pouti Nejsme si cizí 
a mluvil o rovnosti všech lidí.

Zpěv, tanec, ale i herecké představení
Po mši následoval doprovodný program, který začal společným obědem a poseze‑

ním u kávy. Poté proběhlo představování poutních skupin. Namísto dlouhých proslovů 
každá skupina předvedla, co je jí blízké – poutníci zpívali, tančili… Skupina dětí z Prahy, 
která přijela v doprovodu sester od Matky Terezy, si pro ostatní připravila krátké he‑

recké představení, 
při němž byly děti 
oblečené v jejich ře‑
holních rouchách. 
Otec Hyacint pro‑
nesl přednášku 
na téma „Ježíšovy 
vlastní“. Křesťan‑
ské písně zahrála 
brněnská skupina 
Marka Nového.

Nezapomnělo 
se ani na nejmenší 
účastníky. Na jed‑
notlivých stano‑
vištích mohly děti 
plnit úkoly inspiro‑
vané evangeliem. 
Seznámily se se 

skutky milosrdenství, jako je například uzdravení nemocného, napojení žíznivého či 
nasycení hladového. Za splnění všech úkolů děti dostaly malou odměnu.

Posláním Romské poutě je již po celé dvacetiletí snaha vytvořit prostor pro společné 
duchovní sdílení Romů z České a Slovenské republiky.

„Řada poutníků přijíždí opakovaně, pouť se pro ně stala již každoroční tradicí. Mno‑
zí své vzdálené známé potkávají jednou za rok právě tady. Pro mě osobně bylo radostí 
vidět a slyšet lidi, kteří jsou spolu rádi. Na konci dne si člověk uvědomil, že toto jsou 
ak739 344 031ce, které mají smysl,“ přibližuje Richenza Buková. Pouť završilo závěrečné 
požehnání v bazilice Navštívení Panny Marie, odtud už se poutníci vydali dále na svou 
vlastní cestu.   Anna Halamová

Charita Olomouc

osobně dospěl do stavu, kdy jsem byl nu‑
cen neustále pracovat sedm dní v  týdnu, 
a to bylo už po všech stránkách neúnosné. 
A také žádný čas na rodinu. Už se k tomu 
nechci vracet! Jsme teď na chod redakce 
tři a stále žijeme za těchto „dietních“ pod‑
mínek. Opravdu nevím, jak ještě dlouho 
se dají tyto podmínky vydržet. I služba má 
své limity.

Ale abych odpověděl blíže na polo‑
ženou otázku, zabýváme se také dalšími 
oblastmi, ve kterých je nám v  posled‑
ním období velmi nápomocen „me‑ 
diální tým“ mladých dobrovolníků. Prv‑
ní oblastí je širší proniknutí do mediál‑ 
ního světa, především tvorba nového 
webu a e ‑shopu. Tady očekáváme také 
provázanost s  aktuálními digitálními 
technologiemi, jako jsou například so‑
ciální sítě. Rovněž počítáme s možností 
distribuce elektronické verze časopi‑
su. Další oblastí by pak mohla být prová‑
zanost s ostatními křesťanskými médii. 

Co připravuje redakce Nezbedy v nej-
bližším období?
Kromě zmíněného nového webu, kte‑

rý bude častěji aktualizován články z na‑
šich archivů, máme stále připraveno ně‑
kolik dalších souborných publikací. Ať už 
se jedná o  další díly Komiksových sešitů 
s  novými příběhy ze života světců nebo 
oblíbený Nezbedův humor či další tema‑
tické sešity s výborem povídek a příběhů 
z našich archivů. V současné době vše zá‑
visí na stavu finančních prostředků.

Co by v současnosti dětskému křesťan-
skému časopisu nejvíce pomohlo?
Vždy uvítáme nové autory povídek, 

příběhů i jiných tematických textů. A také 
ilustrátory. Honoráře jsou sice symbolic‑
ké, ale jsou. Velmi důležitá je také finanční 
podpora především ze strany podnikate‑
lů, nejlépe ta pravidelná. V  následujícím 
roce jsme přišli o  významnou finanční 
podporu a  tak jednatřicátý ročník bude 
závislý na tom, zda se nám podaří tuto si‑
tuaci vyřešit.

Závěrem bych připomenul výrok 
kardinála Tomáše Špidlíka: „Život je 
příliš krátký na to, abychom četli jen 
dobré knihy. Musíme si najít ty nejlepší, 
tedy především ty, z nichž čerpáme Boží 
moudrost.“ Nezbeda i Cvrček chtějí být 
právě takovými tiskovinami, které mla-
dým čtenářům ukazují Boží moudrost 
na přirozeně dobrých věcech, jenž mo-
hou formovat jejich život, vztahy i víru.

 Josef Pala

Tradiční Romská pouť, ojedinělé duchovní setkání Romů z Čech, Mora-
vy a Slovenska, se po dvou letech vrátila na Svatý Kopeček u Olomou-
ce, na místo, které je s ní od počátku vzniku spjato. Motivem letošního 
23. ročníku Romské pouti bylo Amen nasan vaš peske cudze (Nejsme si 
cizí). Mši svatou celebroval biskup Mons. Václav Malý, který je předse-
dou Rady Iustitia et Pax, menšiny a migranti a Rady pro pastoraci krajanů 
v zahraničí.

Snímek Ondřej Pokorný
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Otče biskupe, jak vypadal váš víken-
dový program v Maďarsku na eucha-
ristickém kongresu?
Zúčastnil jsem se jen samotného vr‑

cholu kongresu, a  byl to vrchol velice 
krásný a  plný. Mimo jiné ukázal, že toto 
setkání si v  maďarské společnosti našlo 
své místo: jako biskupové  – účastníci 
kongresu jsme například byli v  sobotu 
pozváni do maďarského parlamentu. Byla 
to tedy nejen náboženská slavnost, ale 
také významná událost pro celé město  
i zemi.

Všechny složky maďarské společnosti 
organizaci perfektně zvládly, příslušníci 
i  dobrovolníci byli velice ochotní pora‑
dit nebo pomoci. Také po bezpečnost‑
ní stránce proběhlo začlenění kongresu 
do života města velice důkladně: když 
jsme procházeli průvodem v sobotu ve‑
čer, všechny přístupy z bočních ulic byly 
po celé pětikilometrové trase zajiště‑
ny policejními vozidly proti možnému 
útoku. Podobně jsme před nedělní bo‑
hoslužbou, při cestě na tribunu, prošli 
hned třemi bezpečnostními kontrolami  
zavazadel.

Jak na vás sobotní procesí zapůso-
bilo?
Zaujalo mě, jak ho s účastníky proží‑

vali také ostatní lidé. Celá trasa byla dobře 
ozvučená, takže modlitby a zpěv duchov‑
ních písní a kánonů provázejících procesí 
byly slyšet ve všech jeho částech a  nesly 
se městem. Celou cestu lemovaly zástupy 
lidí a  mnozí z  nich se zpěvem přidávali 
k hymně kongresu – bylo zřejmé, že i ko‑
lemjdoucí ji už za ten týden vícekrát sly‑
šeli. Ostatně všudypřítomné nápisy ozna‑
movaly eucharistický kongres 2020, takže 
se zjevně využilo to, co bylo připraveno už 
na loňský rok.

Toto sobotní procesí zakončilo krátké 
požehnání a hned po něm už začaly pří‑
pravy na další setkání, nedělní bohosluž‑
bu se Svatým otcem. Byl jsem ubytovaný 
jen tři sta metrů od bohoslužebného mís‑
ta a pozoroval jsem, jak se už nad ránem 
začalo zaplňovat.

Byla zde zastoupena celá světová cír‑
kev: věřící, kněží i  biskupové z  nejrůz‑
nějších států, od těch amerických třeba 

Eucharistický kongres je příležitostí k oživení víry

Za svou návštěvou Budapešti, 
kde byl 11. a  12.  září  2021 pří-
tomen závěrečným dnům Me-
zinárodního eucharistického 
kongresu, se ohlíží biskup Josef 
Nuzík.

přes Filipíny pochopitelně až po evropské 
země.

Setkal jste se osobně s  papežem 
Františkem?
Prostor pro bezprostřední kontakt 

jsme neměli, přítomných bylo kolem 150 
biskupů a kardinálů. Byli jsme s ním ale na 
jedné tribuně, takže jsem ze vzdálenosti 
10 až 15 metrů mohl vnímat jeho soustře‑
děnost při modlitbě.

V médiích se hodně diskutuje politic‑
ká rovina jeho návštěvy, tu bych hodnotit 
nechtěl. Já jsem to viděl tak, že jeho pří‑
tomnost byla jen jakousi tečkou za něko‑
likadenní událostí, kterou předtím prožila 
celosvětová církev.

Jaký zážitek nebo poznatek jste si 
z účasti na eucharistickém kongresu 
odnesl?
Zaujala mě myšlenka, že naposledy 

byl eucharistický kongres v  Maďarsku 
roku 1938 a tehdy se ho zúčastnilo až půl 
milionu věřících. Bylo to období stále se 
zhoršující situace před druhou světovou 
válkou a  já jsem si uvědomil jistou para‑
lelu: i dnes je náš svět ve velké nejistotě, 
a tak jako tehdy byl odpovědí eucharistic‑
ký kongres, kde je s námi Ježíš, je to i dnes 
odpověď na všechny nejistoty.

Také se mi líbila věta kardinála Pétera 
Erdő při sobotní bohoslužbě, že všichni 
světci čerpali ze stejného zdroje síly, jaký 
máme i  my. Rozvinul tím vlastně motto 
celého kongresu: „Všechna zřídla mé spá‑
sy jsou v tobě“ z 87. žalmu: máme stejný 
pramen jako ti, ze kterých vyrostli velicí 
mužové a ženy.

A z papežova slova při nedělní bo‑
hoslužbě mě zaujala slova, že Bůh je 

v eucharistii jednoduchý a blízký. Náš 
současný svět je složitý, často říkáme, že 
mu nerozumíme, ale vedle něj stojí Boží 
dar: jednoduchý chléb, který je každému  
blízký.

Vnímal jste toto veliké setkání také 
jako osvěžení po těch 18 měsících, 
kdy jsme se museli víc skrývat doma 
i za roušky?
Určitě je to tak, teprve tvář bez rouš‑

ky je tvář blízkého člověka. Ale nejde 
jen o  epidemiologická opatření, třeba 
sám maďarský jazyk je dost velká pře‑
kážka, takže to víc stálo na neverbál‑
ní komunikaci, vzájemných úsměvech 
nebo dvou třech prohozených slovech. 
Na všech lidech ale byla vidět radost ze  
setkání.

Co to vlastně eucharistický kongres 
je, proč se taková setkání pořádají?
Je to veliká příležitost, aby nám ten 

obrovský dar eucharistie nezevšedněl. 
Kongres zároveň umožňuje pohlédnout 
na toto tajemství způsobem přednášky, 
vzdělávání – je to tedy prostor pro nové 
pohledy a aktualizaci, oživení Božího daru 
pro náš život.

Stejně důležitá je pak i rovina slavení: 
bohoslužby, adorace a procesí. Uvědomil 
jsem si při tom, že vyznat Krista navenek 
je skutečně důležité. Každý, kdo se přizná 
ke Kristu a jde s ním městem, je nesmír‑
ně obdarovaný. Je to svědectví o  tom, že 
v církvi máme něco, co je tajemně skryté, 
a přitom pro nás hodně znamená, a já jdu 
do světa ukázat, že se nestydím za to, že 
můj Bůh je skrytý v kousku chleba.

 Jiří Gračka
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Biskup Zdenek Wasserbauer z Prahy s olomouckým pomocným biskupem Josefem Nuzíkem
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HLASY A OHLASY

Snímek Markéta Castellar

Snímek Člověk a Víra
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Do Šaštína  
za papežem Františkem

V  rámci své pastorační návštěvy Slo‑
venska, kterou Svatý otec František vyko‑
nal ve dnech 12. až 15. září letošního roku, 
zavítal také na známé slovenské poutní 
místo Šaštín, spojené s Pannou Marií Sed‑
mibolestnou, patronkou Slovenska. Zde 
pro přibližně 60 tisíc poutníků celebroval 
mši svatou v den svátku Panny Marie Sed‑
mibolestné, který připadá na 15. září.

Tato slavnost se stala také příležitos‑
tí pro věřící z  České republiky, a  zvláště 
z  Moravy, zúčastnit se této výjimečné 
události, která se pro mnohé z nich kona‑
la takřka „za humny“. (Předešlá možnost 
byla naposledy před 11 lety, kdy tehdejší 
papež Benedikt  XVI. slavil bohoslužbu 
v Brně ‑Tuřanech.)

Poutníků z Česka přijely do Šaštína 
přibližně dva tisíce, a  přidala se k  nim 
i  naše rodina, neboť od Kroměříže do 
tohoto poutního místa je to přibliž‑
ně 100 km, což není až tak velká dálka. 
Účast na mši svaté s  papežem Františ‑
kem nás velmi povzbudila a cesty spojené 
s určitou náročností (ať už to byla různá 
proti ‑covidová opatření, fronty u  bez‑
pečnostních kontrol, nebo pěší přesuny 
k parkovištím) určitě nelitujeme.

Člověk zde mohl osobně zažít živé 
společenství věřících  – které nelze plně 
nahradit ani kvalitním televizním přeno‑
sem  – rovněž radostnou a  pokojnou at‑
mosféru, nádhernou liturgii a přítomnost 
Svatého otce, jeho inspirativní příklad 
a  povzbuzující poselství, z  něhož vyber‑
me alespoň krátký úryvek (v  reakci na 
Pannu Marii, která byla představena jako 
žena stále na cestě): „Kráčením přemáhá-
te pokušení statické víry, která se uspokojí 
s  nějakým obřadem anebo starou tradi-
cí, vycházíte ze svého nitra, nesete v  ba-
tohu svoje radosti a  bolesti a  děláte ze 
svého života pouť lásky k  Bohu a  k  bra-
třím a  sestrám. Děkuji za toto svědectví! 
A  prosím vás, zůstaňte na cestě, stále!  
Nezastavte se!“  Mgr. Vít Němec

Hulín

Vitéte v Choleně!
Tímto nápisem vítala hanácká obec Cholina nedaleko Olomouce v sobotu 4. září 

setkání ministrantů. Akce se původně měla konat ve větším rozsahu v Olomouci jako ar‑
cidiecézní ministrantská pouť, ale vzhledem k současné situaci byla připravena v men‑
ším měřítku jako setkání ministrantů olomoucké arcidiecéze k Roku sv.  Josefa a byla 
přesunuta na „čerstvé povětří“ do obce Choliny.

Ze Zlína se na setkání vypravilo sedm ministrantů v doprovodu otce Miroslava Ob‑
šivana. Po příjezdu naše skupina dostala číslo 11, byla doplněna o dva ministranty z far‑
nosti Otrokovice a zapojila se do slavnostního průvodu obcí, který mířil do místního 
kostela Nanebevzetí Panny Marie na mši svatou s otcem arcibiskupem Janem Graubne‑
rem. Zvláštní vizuální efekt bohoslužbě dodávala skutečnost, že drtivou většinu shro‑
máždění tvořili „uniformovaní“ – ministranti, akolyté, jáhni a kněží v čele s arcibisku‑
pem, mezi nimiž se ztrácela hrstka civilistů. V kázání otec arcibiskup vyprávěl klukům 
o vyrůstání malého Ježíše v normální rodině v Nazaretě a radil, co z života této rodiny 
by mohli přenést do svých rodin.

Po mši svaté se od naší skupinky oddělili dva starší ministranti, pro které byl připra‑
ven speciální přednáškový program. Ostatní zůstali pohromadě a společně absolvovali 
bohatý program v areálu fary a okolí. Ten jeden nejmenovaný ministrant popsal takto: 
„Bylo tam sedm stanovišť a každé stanoviště bylo zaměřené na jednu vlastnost mini‑
stranta, například poslušnost, zbožnost nebo odvahu. Jedno stanoviště měla Armáda 
České republiky, tam jsme si prohlíželi různé zbraně a speciální auta. Jinde byla třeba 
střelba z kuše, vybíjená a ministrantský kvíz.“

V 15.30 hod. jsme se opět všichni sešli v kostele ke krátké mariánské pobožnosti, 
tombole, v níž deset vylosovaných ministrantů získalo hodnotné ceny, a požehnání na 
závěr setkání a na cestu domů.   Mgr. Mojmír Jurák

  Zlín

Setkání ministrantů očima jednoho z nich
Krásně slunečný den babího léta 4. září 2021 jsme prožili na ministrantském setkání 

v Cholini. Sjelo se nás tady okolo 300 ministrantů z olomoucké arcidiecéze.
Setkání odstartovalo mší svatou, kterou sloužil otec arcibiskup Jan Graubner. Téma 

setkání se neslo v duchu postavy sv. Josefa, jelikož papež František tento rok svěřil pod 
jeho ochranu.

Z promluvy otce arcibiskupa mě zaujala myšlenka o tom, abychom se zamysleli nad 
tím, jak se chováme ke svým rodičům. „Umím se chovat ke svému tátovi, jako se choval 
malý Ježíš k Josefovi? A stejně tak – chovám se ke své mamince, jako malý Ježíš k Pan‑

ně Marii? Jak s nimi 
mluvím?“ Upřímně 
musím říci, že ne 
vždy se mi daří 
napodobovat Pána 
Ježíše, ale určitě se 
pokusím alespoň 
některé situace 
zlepšit tak, jako to 
dělal on.

Také program 
po mši svaté, kde 
nás čekalo několik 
stanovišť plných 
her, soutěží, doved‑
ností a  vědomostí, 
byl spojen s  posta‑
vou sv. Josefa.

Prožili jsme den 
plný dobrodruž‑

ství, zábavy a radosti ze setkání, které sice loni kvůli pandemii koronaviru nemohlo pro‑
běhnout, o to víc jsme si však toho letos vážili a už se těšíme zase na to příští…

 Toni Castellar
  11 let



Snímek Leoš Hrdlička

Z  D I Á Ř E  A R C I B I S K U P S T V Í

ŘÍJEN 2021

Uzavřeno k 17. 9. 2021
Změna programu vyhrazena

1. 10. pátek
 21.00 hod. • Bystřice pod. Hostýnem – noční eucharistic‑

ké procesí za obnovu rodin a následně mše svatá na Sva‑
tém Hostýně • biskup Josef Nuzík

2. 10. sobota
 10.00 hod. • Vlčnov – biřmování • biskup Josef Nuzík
 14.00 hod. • Velké Losiny – biřmování • biskup Antonín 

Basler
 15.00 hod. • Velehrad – ekumenická bohoslužba • arcibis‑

kup Jan Graubner
 15.00 hod. • Štípa – mše svatá k 630. výročí od první písem‑

né zmínky • biskup Josef Nuzík
3. 10. neděle
 10.00 hod. • Závišice – mše svatá a vzpomínka na bratry  

P. Pavla Hyvnara a Václava Hyvnara • arcibiskup Jan 
Graubner

 10.00 hod. • Trnava u Zlína – biřmování • biskup Josef  
Nuzík

 10.45 hod. • Polešovice – biřmování • biskup Antonín  
Basler

5. 10. úterý
 Olomouc – Stálá rada České biskupské konference •  

arcibiskup Jan Graubner
7. 10. čtvrtek
 16.00 hod. • Olomouc – dóm – poutní mše svatá pro policii 

• arcibiskup Jan Graubner
9. 10. sobota
 11.00 hod. • Postřelmov – biřmování • biskup Antonín  

Basler
 15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a ře‑

holní povolání děkanátů Kroměříž a Holešov • arcibiskup 
Jan Graubner

 17.00 hod. • Svatý Hostýn – dušičková poutní mše svaté a 
průvod na hřbitov • biskup Josef Nuzík

10. 10. neděle
 10.00 hod. • Halenkov – biřmování • biskup Antonín  

Basler
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – dušičková poutní mše svatá • 

biskup Josef Nuzík
 10.30 hod. • Lačnov – mše svatá k 30. výročí posvěcení kos‑

tela • arcibiskup Jan Graubner
12. 10. úterý
 9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

kněžský den • arcibiskup Jan Graubner

15. 10. pátek
 9.00 hod. • Olomouc – Akademická farnost – mše svatá 

pro Caritas‑VOŠs. u příležitosti promocí • arcibiskup Jan 
Graubner

16. 10. sobota
 10.00 hod. • Ruda nad Moravou – biřmování • biskup  

Antonín Basler
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – XXII. svatohubertská pouť •  

arcibiskup Jan Graubner
 15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a řehol‑

ní povolání děkanátů Valašské Klobouky a Valašské Mezi‑
říčí • biskup Josef Nuzík

17. 10. neděle
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá na zahájení Syno‑

dy v arcidiecézi • arcibiskup Jan Graubner
 10.30 hod. • Zašová – biřmování • biskup Josef Nuzík
18. 10. pondělí až 20. 10. středa
 Špindlerův Mlýn – Plenární zasedání České biskupské kon‑

ference • arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler 
a biskup Josef Nuzík

22. 10. pátek
 11.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – biřmování pro Arci‑

biskupské gymnízium • biskup Antonín Basler
 11.00 hod. • Velehrad – biřmování pro Stojanovo gymnázi‑

um • biskup Josef Nuzík
23. 10. sobota
 10.00 hod. • Slavičín – biřmování • arcibiskup Jan Graubner
 10.00 hod. • Tvarožná – biřmování • biskup Josef Nuzík
 15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a řehol‑

ní povolání děkanátů Vyškov a Prostějov • biskup Antonín 
Basler

24. 10. neděle
 10.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – biřmování •  

biskup Antonín Basler
28. 10. čtvrtek 
 15.00 hod. • Valašské Meziříčí – mše svatá k  350. výročí 

posvěcení farního kostela • biskup Antonín Basler
30. 10. sobota
 9.00 hod. • Svatý Hostýn – rekolekce pro kandidáty trvalého 

jáhenství a jejich manželky • arcibiskup Jan Graubner
 10.00 hod. • Dolní Bečva – biřmování • biskup Josef Nuzík
31. 10. neděle
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá a udělení služby 

akolyty kandidátům trvalého jáhenství • arcibiskup Jan 
Graubner


