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Svědectví o arcibiskupu
Matochovi
V těchto dnech si připomínáme výročí šedesáti let od úmrtí olomouckého
arcibiskupa Josefa Karla Matochy.
Zemřel 2. listopadu 1961 ve své olomoucké rezidenci, kde byl více než
jedenáct let internován a hlídán příslušníky Státní bezpečnosti. Skonal
jako vězeň v samovazbě ve vlastním
domě, v pověsti nekrvavého mučedníka.
(strana 10)

Pastýřský list
olomouckého
arcibiskupa k zahájení
synodální cesty
Drazí bratři a sestry,
v neděli 10. října 2021 zahájil papež František při
slavné bohoslužbě v Římě
synodální cestu církve.
V neděli 17. října na jeho
přání zahájili ve všech katedrálách světa tuto cestu
biskupové... (strana 2)

Synodální proces: Učit se, co znamená žít
spoluzodpovědnost za církev
P. Josef Mikulášek, jeden z pěti členů národního synodálního týmu a také koordinátor synody
pro olomouckou arcidiecézi, odpovídá na několik dotazů ohledně významu synodálního procesu, do kterého vstoupila celá katolická církev
druhou říjnovou neděli.
(strana 12)

11

2

OLDIN • 11 / 2021

PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA

Pastýřský list k zahájení synodální cesty
Drazí bratři a sestry,
v neděli 10. října 2021 zahájil papež
František při slavné bohoslužbě v Římě
synodální cestu církve. V neděli 17. října
na jeho přání zahájili ve všech katedrálách
světa tuto cestu biskupové.
Oč jde?
Církev potřebuje reformu, či uzdra
vení a oživení. Důvody nemusíme hledat
dlouho. Stačí se podívat kolem sebe a vi
díme jich dost. Co chybí našim farnostem,
aby byly rostoucím společenstvím, které
vydává přesvědčivé svědectví o Kristu,
který nás vykoupil a učinil novým stvo
řením? Co chybí našim rodinám, aby byly
živou církví v malém? Co musíme dělat,
abychom uměli předávat víru dalším ge
neracím, aby nám nechyběli kněží, aby
chom přispěli k rozvoji křesťanské kultu
ry?
Papež František volá ke spolupráci
všechny, protože všichni jsme spoluod
povědní za církev. Nechce, aby synoda
pracovala jako nějaká konference a vy
dala další učený dokument, který skončí
v knihovně, ale abychom s obnovou círk
ve začali hned. To způsobí naše správné
vykročení na synodální cestu, která nás
začne proměňovat.
Papež nám klade otázky a čeká odpo
vědi, které mají být společným dílem.
Proč společným? V současné době
jsme nemocní individualismem. Žijeme
a myslíme příliš sami, proto nedáváme
dostatečnou příležitost Duchu Svatému,
aby z nás budoval živé společenství církve.
Společná odpověď nevznikne prosazením
názoru, který překřičí druhé, ani demo
kratickým hlasováním, kde se prosadí vět
šina. Jde především o společné naslouchá
ní Duchu Svatému.
Jakou to chce metodu?
Prvním krokem je vlastní ztišení a po
korné naslouchání.
Miluji toho, kdo mluví, a proto mu
neskáču do řeči, ale nechám ho domlu
vit. Když mluví, nepřipravuji si svou od
pověď, ale i když má jiný názor, hledám
v jeho názoru semena pravdy. Nechci ho
ubýt argumenty, ale spolu s ním chci dojít
k dozrání v pravdě.
Kdo mluví, miluje ty, kteří posloucha
jí, proto jsou jeho slova upřímná a laska
vá. Tato vzájemná láska je podmínkou
každého plodného dialogu proto, že je
znamením otevřenosti Duchu Svatému,
který je láska. Pokud ho necháme milovat
v našich srdcích, můžeme doufat, že nás
povede a dá nám dar moudrosti. Chceme
‑li správně poznávat Boží vůli, musíme

být pokorní, protože jen pokora očišťuje
naše názory a pocity.
Podmínky správného poznávání
nám ukazuje Písmo svaté.
Abychom mohli bezpečně poznávat
Boží vůli v jednotlivých situacích, je třeba:
Odmítat ducha světa. Mít odvahu být jiní.
Nejde o uzavření se světu, ani rozhodnutí
dělat všechno naopak než svět, ale být od
světa svobodný, nezávislý.
„Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale
změňte se, obnovte svoje smýšlení, abyste
dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé,“ (Řím 12,2) píše
sv. Pavel Římanům.
Musíme naslouchat hlasu Ducha Sva
tého ve svém nitru, ne touhám těla, čímž
se nemyslí jen sex či chuť k jídlu a pití, ale
především pohodlnost a lenost a další ne
řesti, k nimž vede život podle těla.
Galaťanům Pavel radí: „Žijte duchovně
a nepropadnete žádostem těla.“ (Gal 5,16)
Do naslouchání Bohu vstupuje celý
člověk, nejen rozum, celý člověk se svou
dlouhodobou zkušeností života podle těla
či ducha. Připomeňme, že Pavel vyjme
novává plody, jaké nese život podle těla
nebo podle Ducha. Prvním plodem života
podle Ducha je láska, postoj lásky, která
hledá skutečné dobro druhého.
Pavel píše Filipanům: „A za to se modlím: Ať stále víc a více roste vaše láska
a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší.“ (Flp 1,9–10a)
Předpokladem správného poznání
je tedy láska, protože bez lásky vidíme
zkresleně.
A Kolosanům píše, že o poznání Boží
vůle je třeba se modlit, protože poznání
Boží vůle je dar: „…nepřestáváme se za
vás modlit a prosit Boha, abyste dobře poznali jeho vůli…“ (Kol 1,9) Důležitá je pro
nás i zkušenost starozákonního proroka
Daniela. Ten, když se modlí o dar pozná
ní, dostane ho až po třech týdnech postu.
Zjeví se mu anděl a říká: „Od prvního dne,
kdy ses rozhodl mít pochopení a pokořit
před Bohem, byla tvá prosba vyslyšena
a já jsem přišel kvůli tvým prosbám.“ (Dan
10,12)
Proč tak pozdě, když ho Bůh vyslyšel
hned? Prorok musel v modlitbě a postu
dozrát, aby správně porozuměl a dobře
přijal poznání od Boha.
Drazí přátelé,
obnova církve začne v naší rodině,
když začneme spolu mluvit tímto způso
bem. Stejně tak to bude v našich farních
radách, nebo mezi spolupracovníky. Pro

Snímek František Ingr / Člověk a Víra

mnohé to bude velká změna. Proto se
nevzdávejme, když se nám to nepodaří
hned, ale začněme pokorně znovu. Velké
umění si žádá velké cvičení.
Obnova církve začne ve farnosti, když
začneme takto řešit farní problémy.
Konečné rozlišení – rozhodnutí udělá
v modlitbě představený – farář ve farnos
ti, v diecézi biskup, v církvi papež. Každý
přitom respektuje své kompetence a pů
sobení Ducha Svatého v dějinách. Před
stavený se nepovyšuje nad společenství,
protože je jeho součástí. Zároveň nesmí
mít strach udělat rozhodnutí, které je
v souladu s církví a uskutečňováním Bo
žího slova v dané situaci.
Bratři a sestry,
začneme v rodinách, kde máme vel
kou příležitost k synodální cestě, protože
máme vedle sebe člověka, kterého po
třebuje každý, aby se díval skrze více očí,
měl více úhlů pohledu, které potřebuje
k lepšímu rozpoznávání Božího vedení.
Máme někoho, s nímž můžeme zakou
šet přítomnost Krista mezi námi, když se
snažíme nezištně milovat. Zapojme se ve
svých farnostech a spolu s kněžími hle
dejme v modlitbě uvedeným způsobem
odpovědi na papežovy otázky.
Každý, kdo se chce zapojit, se může
přidat k farní radě, která je základní sku
pinou. Kde počet vzroste, rozdělíme se
tak, aby ve skupině bylo nejvíc deset lidí.
Uděláme novou zkušenost živého spole
čenství v modlitbě a vzájemné lásce. Bu
deme mít podíl na oživení farnosti, v níž
se uskutečňuje církev.  arcibiskup Jan
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Pastýřský list
pro První neděli adventní
Milé sestry a drazí bratři,
dnes vstupujeme do Adventu, začínáme velkou přípravu na nový příchod Krista.
Nejde jen o přípravu na Vánoce, které jsou oslavou jeho historického příchodu. Jde
i o naši přípravu na setkání s Kristem na konci našeho života či na konci věků, ale taky
o jeho vstup do našeho každodenního života, do našich vztahů, do naší společnosti.
Letos prožíváme dvě celocírkevní události: Rok rodiny, který vyhlásil papež Franti
šek, a synodální proces, který jsme na papežovu výzvu zahájili v říjnu. Svatý otec reaguje
na dva velké problémy dnešního světa: přehnaný individualismus a krizi rodiny. Obojí
souvisí. Když jsme příliš soustředěni na své já, zanedbáváme Boha i druhé lidi a zhor
šujeme vztahy. To se odráží i v rodině. Co můžeme udělat pro nápravu? Prožijme tento
Advent se zvláštním zaměřením na společnou cestu v rodině.
Některé rodiny jsou zvyklé na zasedání rodinné rady, tak jim to nepřijde zvláštní.
Udělejme si v době adventní ve všech rodinách každý týden společnou hodinku. Nic
násilného. Jen mějme čas jeden pro druhého. Téma hovoru není potřeba hledat. Mluvte
o kterémkoliv problému, který někoho v rodině pálí. Neřešte jich však mnoho najednou.
Ostatní nechejte na příště. Nebuďte na to sami. Pozvěte krátkou modlitbou do svého
společenství Pána Ježíše. Takový host udělá z vašeho setkání svátek. Před ním se bude
te lépe ovládat a ukážete laskavější tvář. Nechejte mluvit každého naprosto svobodně
a pozorně mu naslouchejte. Nepřipravujte si při tom svou odpověď. Nemluvte dlouho
a dejte slovo každému. Pak udělejte druhé kolo, v němž nikdo nebude opakovat to, co už
řekl, ale řekne, co ho oslovilo z úst druhých. Budete‑li pak chtít udělat závěr, něco roz
hodnout, zeptejte se nejprve: Jak by se to líbilo Pánu Bohu? Připomeňte si třeba vhodný
citát z Písma svatého. Pokud nenajdete shodu, odložte rozhodnutí na příště. Buďte trpě
liví a nemějte špatnou náladu kvůli tomu, že jste nenašli řešení.
Do příštího setkání ať se každý modlí za správné poznání. Možná pocítíte, že Bůh je
vám mnohem blíž, než dřív. Možná vám dojde, že Bůh k vám promlouvá i skrze ty, od
kterých byste to nečekali. Možná zaslechnete jeho hlas ve svém srdci. Při tom ale dejte
pozor, abyste za Boží hlas nepovažovali hlas pokušení těla, světa či ďábla. Vodítkem vám
může být otázka, jestli je návrh v souladu s Božím přikázáním a jestli odpovídá lásce,
která hledá dobro druhého.
Příští setkání začněte tím, jak jste prožili poslední týden, co vás napadlo, na co jste
přišli. A dobře poslouchejte, na co přišli druzí. Snad vám to připadne jako nezvyklý úkol.
Ale jestli v době adventní děláváme různá cvičení projevů lásky v dobrých skutcích nebo
sebeovládání, udělejte si z tohoto programu adventní cvičení, kterým se připravíte na
Vánoce. Uděláte novou duchovní zkušenost a Vánoce budou bohatší o nový způsob Boží
přítomnosti ve vaší rodině. Děkuji všem, kteří tímto způsobem přispějí k obnově naší
společnosti skrze obnovu vlastní rodiny.
K takovému úsilí každému z vás ze srdce žehná
 arcibiskup Jan
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AKTUALITY
Slovo předsedy České
biskupské konference
po volbách
Rád bych v této chvíli vyslovil srdeč
nou gratulaci vítězům voleb do Poslanec
ké sněmovny Parlamentu ČR a zároveň
bych chtěl poděkovat všem spoluobča
nům, kteří šli k volbám, a tak dali nový
impuls k dalšímu směřování naší země.
V této souvislosti si dovoluji vyjádřit na
ději na pokojné a fungující povolební
uspořádání, kde hlas křesťanů bude neza
nedbatelný.
Volbami ovšem naše účast na dění ve
společnosti neskončila, zvlášť ne pro nás
křesťany. Vyzývám proto v první řadě
k modlitbě za prezidenta republiky, v níž
mu vyprošujme uzdravení a současně sílu
plnit pro dobro celé společnosti zásadní
úkoly hlavy státu v této důležité době.
Ani povolební vyjednávání sněmovní
a vládní spolupráce nebude bez námahy,
a proto prosím: podporujme i v tomto
snažení zákonodárce a politiky modlit
bou, aby při plnění svých předvolebních
slibů a stranických priorit neztratili ze
zřetele společné dobro, díky němuž by
se v naší zemi všichni mohli cítit jako
v opravdovém domově.
Bůh ať vám všem žehná!
 Mons. Jan Graubner

Poezie v překladu biskupa
Hrdličky zněla
při hudebním festivalu
V rámci Podzimního festivalu duchovní hudby se 7. října v olomoucké kapli
sv. Anny uskutečnil večer, při kterém
se hudba prolínala s poezií.

Snímek Jiří Kopáč

Zazněly zde totiž básně z výběru
španělské mystické poezie od renesance
k dnešku v překladu biskupa Josefa Hrd
ličky, které vyšly v knize nazvané „Dotek
tvého ticha“, doprovázela je hudba složená
pro barokní tvorbu.
 (ado)

Ve výroční den Stojanova úmrtí se lidé sešli u jeho hrobu
na Velehradě
U příležitosti 98. výročí úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana slavil jeho
nástupce Jan Graubner spolu s přítomnými kněžími ve velehradské bazilice ve
středu 29. září 2021 mši svatou. Na závěr bohoslužby se pak duchovní pomodlili
u jeho hrobu. Byla zde také představena Stojanova ikona (na snímku), kterou k letošnímu 100. výročí jeho jmenování arcibiskupem a 170. výročí narození napsal
Martin Damian.
„Ve službě arcibiskupa nebyl Stojan dlouho – letos slavíme sto let od zvolení a právě
dnes si připomínáme 98 let od jeho smrti. On ale měl za sebou veliké dílo vykonané už
předtím: tady na Velehradě se například nedá
zapomenout, že patřil k obnovitelům toho
to poutního místa,“ připomenul arcibiskup
Graubner ve své promluvě. Stojanova láska
k lidem se podle něho neprojevovala jen pěk
nými slovy, ale také trpělivým nasloucháním
a aktivní snahou udělat, co se dá. „V archivech
je uložena spousta krabic jeho koresponden
ce a v ní čteme, jak stručně odpovídá na různé
dopisy, denně jich bylo i sto. Ale za každým
dopisem se skrývalo ‚Máš to vyřízeno‘ anebo
‚Udělej ještě tohle‘ a podobně,“ zmínil.
Zamyslel se také nad tím, co by bylo Sto
janovou prioritou dnes, kdy už není třeba
obnovovat poutní místa. „Nejspíš by mu zá
leželo na předávání víry dalším generacím
a taky na rodinách, na manželství. Mnohdy
jsou v krizi, a často jen proto, že lidé nejsou
připravení, nemají natrénované potřebné
kompetence, aby spolu dovedli slušně komu
Snímek František Albrecht / Člověk a Víra
nikovat: odpouštět si, každý den se na druhé
ho dívat novýma očima a vidět v druhém člověku Krista, i když je to těžké,“ zdůraznil
arcibiskup Graubner a dodal: „Prosme Boha, aby Antonína Cyrila Stojana oslavil blaho
řečením, kterému musí předcházet zázrak. A prosme ho také za největší úkoly současné
církve: předávání víry dalším generacím, odvahu vydávat svědectví o víře a šířit ji tam,
kde žijeme, i péči o rodinu.“		
 Jiří Gračka

Arcibiskup Graubner předal ocenění Jiřímu Suchému
k jeho devadesátinám
Stříbrnou medaili sv. Jana Sarkandera – nejvyšší ocenění olomoucké arcidiecéze – předal arcibiskup Jan Graubner v pondělí 20. září 2021 divadelníkovi a
hudebníkovi Jiřímu
Suchému u příležitosti jeho návštěvy
Olomouce a také blížících se jeho 90. narozenin.
„Tato medaile je
projev vděčnosti za
způsob, jakým umíte
lidi bavit – za to, že je
v tom pokora, humor,
uctivost i laskavost.
Díky!“ řekl mimo jiné
při předávání medaile
arcibiskup Graubner,
první z řady gratulantů
Jiřímu Suchému, který navštívil Olomouc u příležitosti otevření výstavy „Devadesátka!
No a co?“ ve Vlastivědném muzeu.
 (ado)
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Kardinál Schönborn: Svatá Ludmila měla vliv
na celé naše dějiny
U příležitosti 1100. výročí umučení sv. Ludmily se v sobotu 18. září 2021 konala
na Tetíně národní poutní mše svatá. Mši svatou celebroval papežský legát, vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn.
V bule, kterou papež František jmenoval právě kardinála Christopha Schönborna pa
pežským legátem pro Národní svatoludmilskou pouť, a na kterou se kardinál několikrát
během svých promluv odvolával, Svatý otec píše: „Tohoto dne budeš tedy naším jménem
předsedat liturgii a předáš všem náš upřímný pozdrav. S vděčností svěříš v modlitbě mi
lostivému Bohu všechny živé i zemřelé křesťany tohoto národa. Shromážděné pak po
zveš k prosbám o mír pro svět a rodiny, k pokojnému svědectví o křesťanské víře, naději
a lásce a zvláště k zachování věrnosti Božím přikázáním i starobylé tradici křesťanské
zbožnosti. Rozjímáme‑li o svaté Ludmile, která je skutečně příkladem rozvážné babičky,
jelikož vnuka Václava naučila zachovávat přikázání Páně, pak u příležitosti, kterou nám
dává také nedávné slavení prvního Světového dne prarodičů a seniorů, povzbuzujeme
všechny, aby si velmi vážili těch, kdo ‚jsou chlebem, který živí náš život‘.“
V úvodu slavnostní mše svaté kardinál Schönborn všechny přivítal a zmínil, že je
velmi rád, že může být mimořádným papežským vyslancem ve svém rodišti, i když tu
prožil pouhých devět prvních měsíců svého života, a sice v místě, které se nachází neda
leko od rodiště sv. Ludmily.
Ve svém kázání pak připomněl, že se sv. Václav stal takovým světcem, vzorem křes
ťanského vládce, právě díky své babičce svaté Ludmile. Byla to právě svatá Ludmila,
která měla vliv na celé naše dějiny. A jak papež František v bule adresované kardinálu
Schönbornovi uvedl, právě sv. Ludmila učila svého vnuka dodržovat přikázání. Kardinál
Schönborn upozornil, že to byly babičky, které zůstaly vždy odvážné a věrné víře a vě
děly, jak vštípit víru svým vnoučatům, na ně žádná totalita nemohla. Podobně je tomu
i v sekularizované společnosti, kde právě prarodiče, a babičky zejména, jsou nositelkami
víry.
Sv. Ludmila společně se svým manželem knížetem Bořivojem stáli na počátku chris
tianizace naší vlasti.
Ocenění pro zasloužilé ženy
V závěru mše svaté byla papežem Františkem jmenována paní Olga Michutová, roz.
Šimšová z olomoucké arcidiecéze (na snímku) Dámou Papežského rytířského řádu sva
tého Řehoře Velikého. Paní Michutová je zakladatelskou a předsedkyní sdružení sv. Zdi
slavy a také člen
kou Třetího řádu
sv. Dominika, kde
přijala jméno ses
tra Zdislava. Celý
život se aktivně za
pojovala ve farnosti
Hutisko‑Solanec.
V rámci kanoniza
ce sv. Zdislavy po
žehnal papež sv. Jan
Pavel II. provizorní
stanovy sdružení
a základní kámen
pro kostel sv. Zdi
slavy na Prostřední
Bečvě. Cílem sdru
Snímek Roman Albrecht / Člověk a Víra
žení sv. Zdislavy
bylo vybudovat domy rodinného typu a získávat pěstounské rodiny, které by pomáhaly
dětem ve vstupu do života. Paní Michutová dosáhla státního schválení stanov sdružení
a celých dvacet let sháněla pozemky, finance a vhodné rodiny. Za tu dobu byly vybudo
vány čtyři domy a do projektu se zapojilo celkem 20 náhradních rodin, kterými prošlo
80 osiřelých dětí. Paní Olga Michutová doposud zastává pozici předsedkyně sdružení
a věnuje se tomuto dílu milosrdné lásky.
Dále pak Svatý otec jmenoval paní Janu Jochovou Trlicovou Dámou Papežského ry
tířského řádu sv. Silvestra, papeže. Paní Mgr. Jochová Trlicová je předsedkyní Aliance
pro rodinu a publicistka.		
 (čbk)
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Nejvyšší představitel
dominikánského řádu
navštívil ČR
O víkendu 2. a 3. října 2021 proběhla
v Uherském Brodě tradiční pouť k Panně Marii Růžencové. Kazatelem hlavní
mše svaté v neděli dopoledne byl P. Gerard Francisco Timoner III, nejvyšší
představitel dominikánů, tzv. magistr
řádu (na snímku vlevo), který přijel při
příležitosti 800. výročí úmrtí sv. Dominika na krátkou seznamovací návštěvu
české provincie.

Snímek Josef Polehna / Člověk a Víra

„Byla to jeho první návštěva u nás.
Jednou za devět let by měl magistr vy
konat vizitaci ve všech provinciích, tohle
byla malá příprava,“ uvedl provinciál čes
kých dominikánů P. Lukáš Fošum, OP.
Gerard Timoner pochází z Filipín a je
po sv. Dominiku v pořadí 88. magistrem
řádu a zároveň prvním z Asie. Zvolen byl
v roce 2019. V České republice působí
v současné době 33 dominikánů, svá cen
tra mají v Praze, Plzni, Jablonném v Pod
ještědí a v Olomouci.
 Josef Pala

Arcibiskup Graubner se setkal
s koordinátory projektu Erasmus
Po více než roce on‑line schůzek dorazili 11. října na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži koordinátoři projektu
Erasmus z Anglie, Irska a Německa.
Hlavním cílem projektu je zvyšovat
povědomí studentů o rozličných způso
bech ochrany životního prostředí, sdílení
příkladů dobré praxe – ať již na školách
nebo na celostátní úrovni – a společné
hledání nových cest.
Pokud epidemiologická situace dovolí,
budou se moci čeští studenti osobně se
známit se svými zahraničními partnery
v Kroměříži v lednu 2022, na kdy je plá
nováno první setkání studentů.  (ado)
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Rozhodnutí olomouckého
arcibiskupa o používání
římské liturgie
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner vydal 12. 9. 2021 rozhodnutí pro
olomouckou arcidiecézi o používání
římské liturgie předcházející reformě
z roku 1970 podle apoštolského listu
papeže Františka Traditionis custodes.
Ve svém rozhodnutí olomoucký ar
cibiskup píše, že na základě rozhovorů
s kněžími a prostudování četných žádostí
věřících, kteří se dosud scházeli ke slavení
liturgie podle Římského misálu vydaného
sv. Janem XXIII. v roce 1962, pověřuje
čtyři kněze arcidiecéze – P. Mgr. ICLic.
Josefa Rýznara, faráře v Nedakonicích,
P. Mgr. Jana Šimoníka, faráře v Žeravicích,
P. Mgr. Stanislava Trčku, faráře v Chropy
ni, a P. Mgr. Pawla Zaczyka, faráře v Bohu
slavicích u Konice, od 1. 10. 2021 na dobu
jednoho roku, aby vedle pastorační služby
ve svých farnostech, pro tyto skupiny sla
vili liturgii z roku 1962 dvakrát v každém
měsíci a navíc jednu o Vánocích a jednu
o Velikonocích.
Vzhledem k tomu, že všude není mož
né slavit tuto liturgii mimo farní kostel,
arcibiskup dovoluje, aby byla slavena ve
farním kostele, avšak mimo dobu farní
bohoslužby.
Při těchto slaveních budou mešní čte
ní přednášena v českém jazyce za použití
přkladů Písma svatého určených pro uží
vání při liturgii, které jsou schváleny bis
kupskou konferencí.
 (aco)

V 91 letech zemřel
Mons. Edward Górecki
Dne 18. října 2021 zemřel církevní
právník, kněz a pedagog Mons. Edward Górecki (1930–2021), někdejší
vedoucí Katedry církevního práva na
Cyrilometodějské teologické
fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci.
Od
roku
1991 přednášel
církevní právo
na obnovené
olomoucké bo
hoslovecké fa
kultě, po vzniku katedry církevního práva
byl do roku 2005 jejím vedoucím. Věnoval
se zejména manželskému právu, otázce
kolegiality a ekumenismu v církvi. Z Gó
reckého knih zmiňme titul Církev se uskutečňuje ve farnosti.
 (aco)

ZPRAVODAJSTVÍ

Muzeum umění získalo cenu za rekonstrukci
Arcidiecézního muzea v Olomouci
Ve Španělském sálu Pražského hradu převzali 4. října 2021 společně arcibiskup
olomoucký Jan Graubner s ředitelem Muzea umění Olomouc Ondřejem Zatloukalem Cenu arcibiskupa pražského a primase českého Dominika Duky za rekonstrukci Arcidiecézního muzea Olomouc a zdejší expozice evropského významu.
Cena, kterou osobně předával arcibiskup Dominik Duka, je součástí projektu Naše
město 1991–2021, který hodnotí architektonicky či urbanisticky nejkvalitnější soubory
staveb uskutečněné v posledních třiceti letech ve prospěch života obyvatel a návštěvní
ků měst v České republice.
„Samozřejmě nás
velmi těší, že jsme cenu
získali. Navíc jsme se
dostali do skvělé spo
lečnosti dalších nomi
novaných a neobyčejně
povedených rekonstruk
cí, jako jsou Galerie
Benedikta Rejta v Lou
nech, Galerie Mubaso
v Chrudimi či pražského
Dominikánského kláš
tera u kostela sv. Jiljí,“
komentoval ocenění ře
ditel Muzea umění Olo
Snímek Petr Ivanov
mouc Ondřej Zatloukal.
Projekt Naše město 1991–2021 pořádá Czech Architecture Week Praha ve spolu
práci se Správou pražského hradu a Kanceláří prezidenta republiky. Oceněné projekty
jsou součásti výstavy Česká moderní architektura od secese k dnešku, která je nyní v Jíz
dárně Pražského hradu.
Arcidiecézní muzeum Olomouc bylo otevřeno v roce 2006. Celý muzejní komplex,
jehož jádro tvoří bývalé kapitulní děkanství postavené na základech olomouckého hradu
a románský palác biskupa Zdíka, prošel v letech 1998 až 2006 náročnou památkovou
rekonstrukcí. Stálou expozici tvoří památky ze sbírek Arcibiskupství olomouckého, Mu
zea umění Olomouc a jednotlivých farností. Projekt Arcidiecézního muzea je příkladem
unikátní a fungující spolupráce mezi katolickou církví a státem.
 (www.muo.cz)

Zemřel P. JUDr. Jan Mařík, nejstarší kněz
olomoucké arcidiecéze
V Kutné Hoře, kde žil na odpočinku, zemřel 24. září 2021 ve věku 98 let P. JUDr. Jan
Mařík, nejstarší kněz olomoucké arcidiecéze.
Narodil se 22. května 1923
v Bratislavě, kde vystudoval právo
a hudební vědy na Komenského
univerzitě. Ke studiu teologie se
dostal až v Olomouci po otevření
tamní pobočky Cyrilometodějské
bohoslovecké fakulty v roce 1969.
Kněžské svěcení přijal 22. červ
na 1974 v Olomouci z rukou tehdej
šího olomouckého apoštolského ad
ministrátora, biskupa Josefa Vrany.
Celý svůj aktivní kněžský život pro
žil na Kroměřížsku. Působil nejprve
jako kaplan v Holešově (1974–1977)
a pak byl 22 let farářem v Cetecho
vicích a zároveň také vedl duchovní správu jako exkurendo administrátor v nedalekém
Roštíně. Do důchodu odešel v roce 2000, dlouho přesluhoval, nežli se přestěhoval do
rodného města své matky, do Kutné Hory, kde také zemřel.
Poslední rozloučení se zesnulým knězem se uskutečnilo 1. října 2021 při mši svaté
v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře a poté bylo jeho tělo uloženo do rodinné hrobky na
hřbitově Všech svatých. Pohřební obřady za zesnulého vykonal olomoucký arcibiskup
Jan Graubner.		
 Josef Pala

ROZHOVOR S OLOMOUCKÝM ARCIBISKUPEM
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Arcibiskup Graubner: Úlohou evropské církve
je předání víry následujícím generacím
V Římě v neděli 26. září 2021 skončilo zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), které si zvolilo nové vedení. Přinášíme přepis
rozhovoru české redakce Vatican News s předsedou České biskupské konference, arcibiskupem Janem Graubnerem.
Otče arcibiskupe, mohl byste nám
v krátkosti připomenout, co je to Rada
evropských biskupských konferencí
a čím se tato skupina liší od jiných
podobných evropských skupin?

Rady biskupských konferencí v růz
ných světadílech vznikly po Druhém
vatikánském koncilu. My v Evropě teď
slavíme padesát let od založení Rady ev
ropských biskupských konferencí. Zjed
nodušeně řečeno, v každé zemi je biskup

ská konference (v některých maličkých
zemích není biskupská konference, když
je tam jen jediný biskup). Předseda té
dané biskupské konference je automa
ticky členem Rady evropských biskup
ských konferencí a dá se tedy říci, že jsou
zde zastoupeny všechny evropské země.
V Evropě existuje ještě tzv. COMECE –
Rada evropských biskupských konferencí,
které jsou členy EU, a ta má trošku jiná
pravidla. Nejsou tam automaticky před
sedové biskupských konferencí, ale tam
jednotlivé biskupské konference volí své
zástupce. A např. COMECE má za úkol
koordinovat věci především směrem tře
ba k politice, jaké se dělají zákony, co se
diskutuje v Evropě a aby církev spojila
své hlasy a podpořila to, na čem nám zá
leží. Naproti tomu Rada evropských bis
kupských konferencí se tolik neangažuje
v politice, ale jde zde především o výmě
nu zkušeností a učení se společným po
hledům.

Jaká je tedy vaše osobní role v této
radě a co to pro vás prakticky znamená?

Jsem tu nový a jsem tu starý, byl jsem
tu před dvaceti a před deseti lety, dvě ob
dobí jsem byl členem. Pro mě je význam
né vidět, jak církev žije v jiných zemích.
Všelicos sice víme ze sdělovacích pro
středků a jiných pramenů, ale přeci jenom
osobní kontakt je osobní kontakt, ten zas
pomáhá vidět věci trošku jinak. I když se

v některých věcech přidá subjektivní po
hled, ale zase je to od pramene, tak je to
důležitá informace.
Jsme nyní na konci letošního římského setkání Rady, co bylo hlavními tématy, kterými jste se zabývali a které
z nich vás osobně nejvíce inspiruje?

Toto setkání bylo především jubilej
ní, takže byl jakýsi slavnostní akcent.
Už to, že jsme začínali setkání koncele
brovanou mší svatou se Svatým otcem
u sv. Petra, byli jsme přijati preziden
tem Italské republiky atd. Samozřejmě,
že tam bylo ohlédnutí zpět a viděli
jsme úkoly, jaké jsou před námi dnes.
Ty se celkově moc neliší od toho, co vidí
církev jako úkol světově, i když musí
me registrovat, že se postavení Evropy
ve světě mění a musíme s tím počítat.
Když se kardinála Parolina někdo z bis
kupů v diskuzi po jeho projevu, který měl
deset bodů, zeptal, co považuje za nejdů

ležitější, odpověděl: „Předání víry dalším
generacím, probuzení zájmu.“
A já bych to vypíchl jako jeden z hlav
ních bodů a úkolů církve, ať už to vez
meme z jakékoliv strany – jestli budeme
mluvit o mládeži, jak si najít cestu k ní,
jak probudit zájem, jak naslouchat a změ
nit určité metody a přístupy. Základním
znamením zdravé církve je, že vydává
svědectví a získává pro Krista. To není,
že děláme nějaké lanaření, přesvědčování,
reklamu atd., ale církev, která nevydává
svědectví a nezískává lidi pro osobní život
s Kristem, nemá budoucnost.
Papež František klade velký důraz na
synodalitu v církvi. Rada evropských
biskupských konferencí je jistě jedním z nástrojů v této oblasti. Co si
slibujete od synodní cesty, která právě začíná i v České republice a jaké
nástroje např. Česká biskupská konference v tomto směru připravila?

Především rád zdůrazňuji, že sám
papež říká, že ze synody vzejde dal
ší chytrá kniha, která skončí v knihov
ně. Zvolil postup takový, že ty plody
by se měly začít ukazovat už při práci.
Tak zaprvé jsou pozváni všichni, aby se
zapojili, ale není to žádná demokracie,
kde se něco přehlasuje nebo prosadí.
Není to prostředí, kde zvítězí ten, kdo
nejvíc křičí nebo má nejsilnější hlas. Jde
o to, abychom se naučili společně naslou
chat Duchu Svatému. Předpokladem na
slouchání je, že se sám ztiším, že dávám
pozor na to, co říká ten druhý. Nemusím
s ním souhlasit, ale i když říká něco ji
ného, je dobře, abych já hledal, s čím
mohu souhlasit z toho, co on říká, abych
mohl hledat zrnka pravdy v tom, co on
říká. Když mluví, tak mu neskáču do
řeči, nechám ho domluvit a nepřipra
vuji si při tom svoje argumenty, kterými
budu odpovídat. To jsou, myslím si, zá
kladní důležité věci. Těší mě, že Rada ev
ropských biskupských konferencí, která
má uspořádat také kontinentální stupeň
této synodální cesty, chce uspořádat toto
sezení v Praze, kde budeme mít možnost
se zapojit a být hostiteli této významné
události.
Pane arcibiskupe, děkuji vám za rozhovor, zvláště za to, co jste řekl, a za
inspiraci, o kterou jste se s námi podělil.

(Zdroj: Vatican.News,
rozhovor připravil Petr Vaclík, SJ)
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

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,
web: exercicnidumceskytesin.cz

Adventní duchovní obnovu pro mladé muže
Duchovní obnova VIR se koná od 26. do 28. listopadu v Arcibis
kupském kněžském semináři v Olomouci a vede ji P. Jiří Janalík.
Slovo VIR neoznačuje původce nakažlivé nemoci či zhoubný
počítačový program, ani se nejedná o žádnou zkratku. Význam
musíme hledat v latině, kde toto kratičké slůvko nese význam
‚muž‘. A není náhodou, že je od něj odvozen také výraz virtus
neboli ‚ctnost‘, tedy dobrá vlastnost, která šlechtí každého muže.
Na rekolekci jsou zváni všichni mladí muži od 17 do 35 let, kte
ří hledají cestu k prohloubení modlitby, ale nevědí, jak na to,
a chtěli by udělat další krok. Třídenní program jim nabídne pří
ležitost pro ztišení a setkání s Kristem a své místo v něm má roz
jímání nad Písmem, lectio divina, adorace, promluvy a podněty
k osobnímu rozjímání a také příležitost k duchovnímu rozhovo
ru či svátosti smíření.
Další informace a přihlášky: www.knezskyseminar.cz/vir.

Listopadový Nezbeda a Cvrček
V listopadovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou roz
hovor Bůh je milující Přítomnost s P. Ladislavem Herya
nem, povídky Listí a Tichý Tom a nový misijní seriál S křížem
na lidojedy.
Listopadový Cvrček učí malé čtenáře, že čtení je důležité pro
učení i zábavu a díky němu se dozvídáme mnoho nových věcí.
Bližší informace: www.casopisnezbeda.cz
Rádi zašleme na požádání zdarma starší ukázkové výtisky.

Podzimní duchovní cvičení
• Svatý Hostýn – duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem (14.–
19. listopadu); www. hostyn.cz
• Velehrad – duchovní obnova pro všechny (Základy du
chovního života) s P. Pavlem Hof írkem (19.–21. listopadu);
http://stojanov.cz
• Velehrad – adventní duchovní obnova pro všechny s Mons.
Vojtěchem Šímou (25.–28. listopadu); http://stojanov.cz
• Svatý Hostýn – adventní duchovní obnova s P. Serafimem
Smejkalem, O.Carm., pořádá Společenství vdov a vdovců
(29. listopadu – 2. prosince); bližší informace: Jana Janečková,
e‑mail: janec.jani@seznam.cz, tel. 739 342 639
• Velehrad – adventní duchovní obnova pro všechny s P. An
tonínem Dabrowskim, OFM (5.–9. prosince); http://stojanov.cz
Vzhledem k epidemické situaci mohou nastat změny, proto
doporučujeme sledovat webové stránky pořadatele.

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 informací: Marek Chvátal, e‑mail:
info@krestanskypodnikatel.cz

Děkovná bohoslužba za život
a dílo P. Antonína Šuránka
Kněží a věřící se sejdou v kostele sv. Jakuba Staršího v Ostrož
ské Lhotě, aby si v úterý 9. listopadu 2021 připomněli 39. výročí
úmrtí P. Antonína Šuránka, poděkovali za jeho život, prosili za
vlastní posvěcení a vyprošovali nová duchovní povolání.
Společná modlitba začne v 16 hod. korunkou k Božímu milo
srdenství a poté následuje mše svatá a krátká adorace. Po bo
hoslužbě pak účastníci navštíví Šuránkův hrob na nedalekém
hřbitově.
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ROK ARCIBISKUPA A. C. STOJANA
Poslední cesta na Velehrad
Pohřeb arcibiskupa
Antonína Cyrila Stojana
Po zesnutí arcibiskupa Stojana došel
olomoucké metropolitní kapitule z Pra
hy tento telegram: „Vyslovuji Vám, pánové, při odchodu pana arcibiskupa vřelou
sympatii. Poznal jsem záhy jeho upřímnou
lidumilnost, zejména také v době společného poslancování. Vážil jsem si vždy, že si ve
své vysoké hodnosti zachoval svou lidovou
bodrost a srdečnou laskavost moravskému
lidu. T. G. Masaryk.“
Všechny noviny věnovaly zemřelé
mu arcibiskupu Stojanovi vroucí úmrtní
vzpomínky. A to jak listy katolické, tak
i liberální. Nebylo dosud kněze a biskupa
v našem národě, o němž by bylo psáno
s tak jednomyslným obdivem, láskou a re
spektem. Alespoň několik ukázek:
Národní politika:
„O Dr. Stojanovi se právem může tvrdit, že to byla osobnost přímo evangelijní
prostoty a vzácné čistoty ducha, opravdový apoštol dobra, který nežil sobě, nýbrž jiným. Jeho nesmírná obětavost byla vskutku bezmezná.“
Národní listy:
„Zesnulý byl znám všeobecně jako
člověk nanejvýš ušlechtilý a jemný, srdce zlatého, předobrého. Proto také neměl
nepřátel, proto byl na všech stranách ctěn
a vážen. Byl to pravý kněz, pravý křesťan.
Svou činnost přenesl výhradně na pole lidumilnosti, na němž si získal zásluh obrovských. V něm odchází arcibiskup – lidumil, člověk hluboké víry a skutečných
křesťanských ctností.“
Olomoucký POZOR:
„Zemřel zářný příklad kněžského života a účinné lásky k bližnímu. Český národ
na Moravě zachová Stojanovi čestnou památku. Byl z jeho nejlepších synů a tisíce
je těch, kteří jsou mu osobně vděčni. Budeme ho dlouho, dlouho vzpomínat… On by
mohl Církvi získat novou lásku.“
A tak bychom mohli uvádět všechny
tehdejší noviny v Československu. Jejich
nekrology jsou velikým přesvědčivým
svědectvím.
Balzamované tělo zesnulého metro
polity bylo celé pondělí 1. října 1923 vy
staveno v arcibiskupské rezidenci. Zástu
py lidí se přicházely rozloučit. Církevní

obřady začaly v úterý ráno před devátou
hodinou, kdy vykonal v rezidenci výkrop
papežský nuncius Francesco Marmaggi.
Průvod z rezidence vyšel v devět hodin.
Kráčeli v něm biskupové, opati, na 500
kněží, několik set řeholnic a nepřehledné
davy lidí lemovaly cestu. Prezidenta re
publiky zastupoval ministr Dr. Milan Ho
dža, s ním šli poslanci a generalita. V prů
vodu bylo neseno 25 spolkových praporů.
Zádušní mši svatou v metropolitním chrá
mu sloužil pražský světící biskup Dr. Jan
Sedlák.
Kázal osobní Stojanův přítel strahov
ský opat Metoděj Zavoral. Dóm sv. Václa
va přeplněný věřícími tonul v slzách při
slovech tohoto kazatele. Končil těmito
slovy: „S Bohem, náš tatíčku! Spi sladce
v té velehradské zemi, kterou jsi tolik miloval. V duchu křesťanské víry a naděje však
volám:,Až Bůh vloží na tvoji hlavu korunu
slávy, kterou připravil těm, kteří Ho milují,
se sv. Cyrilem a Metodějem, se sv. Václavem a všemi našimi svatými patrony, pros
a oroduj za nás. Pros a přimlouvej se za
celé Slovanstvo, aby Bůh zahynout nedal
nám, ani budoucím.“
Po kázání vykonal obřad nuncius
Marmaggi a po něm další biskupové.
Rakev byla vynášena z dómu a varhany
preludovaly „Bože, cos ráčil“. Kněží a věří
cí vzlykali. Na olomouckém nádraží chtěli
odnést Stojanovu rakev do železničního
vozu zaměstnanci pohřebního ústavu.
Železniční úředníci a zaměstnanci jim
však nedali. „Navozili jsme se ho, chudá
ka, vlakem ve dne v noci dost, naposledy
ho do vozu odneseme.“
Vlak potom odvezl tělesné pozůstat
ky arcibiskupa Stojana do Starého Města
u Uherského Hradiště o půl šesté hodině
k večeru.
Stojanem milované Slovácko očeká
valo jeho poslední příjezd. Přijel dělnický
vlak a ten přivezl naposled nejobětavěj
šího dělníka na cyrilometodějské vinici.
Po zpěvech, za svitu pochodní, odváželi
v pohřebním voze rakev s tělem morav
ského metropolity k posvátnému Velehra
du. Poslední červánky a večerní šero nad
horami a bazilikou.
„Velehradských zvonů slyšte žalné
znění: Stojana už není, není…“

Kolem sedmé hodiny večerní došel
pohřební průvod ke starobylé kapli Cyril
ce, odkud Stojan vodíval tolik, tolik prů
vodů. Byly to zástupy lidí a kněží, jež vedl
velehradský rektor P. Antonín Ostrčilík.
Zvony žalostně vyzváněly, nebe už
bylo poseto hvězdami, když průvod vchá
zel do památné baziliky. Rakev byla po
stavena před oltář a katolické spolky u ní
držely stráž do deváté hodiny večerní.
Na noc byl kostel zavřen.
Na druhý den ráno připutovalo na
Velehrad asi 35 tisíc lidí a na 250 kněží.
Přistupovali ke Stojanově rakvi. Zvlášť
početná byla Katolická omladina z Mora
vy a Slovenska, jejímž zakladatelem a pro
tektorem Stojan byl. V deset hodin měl
zádušní mši svatou olomoucký kanovník
Zikmund Ledóchowski. Mezi příbuz
nými zesnulého byla i Stojanova sestra,
76letá Františka Bergerová z Moravského
Berouna. Kázání k lidu měl poslanec
P. Jan Rýpar. Po slavném requiem byla
nesena Stojanova rakev chrámem, ná
dvořím, k exercičnímu domu Stojanov.
Na rampu vystoupil Stojanův spolupra
covník senátor Dr. Mořic Hruban z Olo
mouce a promluvil na rozloučenou jako
vedoucí katolický apoštol, laik a poslanec.
Plakal lid a řečník se slzami v očích dával
svému drahému příteli poslední „S Bo
hem“. Průvod s rakví se pak vrátil do ba
ziliky a Stojanova rakev byla uložena do
připraveného zděného hrobu v Královské
kapli. Obřady vykonal pražský světící bis
kup Dr. Sedlák. Nakonec se ještě loučila
řada osobností a delegátů.
Dne 3. října 1923 přijal posvátný Vele
hrad tělo svého největšího ctitele a budo
vatele, Metoděje našeho věku.
Ó, zvoňte zvony velehradských věží
nad rakví velikého syna Metoděje.
Duch jeho zůstaň v chrámu vašem svěží,
když v hrobě na prach srdce jeho ztleje.
Ó, zvučte zvony na hostýnské stráni,
k poslední pouti veďte Otce svého,
nechť Boží Máť svou horu i lid chrání
dál na přímluvu v nebi mocnou jeho.
Ó, lkejte zvony Moravěnkou sirou,
že přestalo už bíti srdce ryzí, zlaté,
kéž z nebe požehnání vždy
s námi bude spjaté…
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Svědectví o arcibiskupu Matochovi
V těchto dnech si připomínáme výročí šedesáti let od úmrtí olomouckého
arcibiskupa Josefa Karla Matochy. Zemřel 2. listopadu 1961 ve své olomoucké rezidenci, kde byl více než jedenáct let internován a hlídán příslušníky Státní bezpečnosti. Skonal jako vězeň v samovazbě ve vlastním
domě, v pověsti nekrvavého mučedníka. K příležitosti tohoto výročí vznikla
v letošním roce životopisná kniha o arcibiskupu Matochovi od Dr. Jindřicha
Zdíka Zdeňka Charouze, jenž je v současnosti zřejmě největším znalcem
Matochovy biografie. Kniha sice vyjde až začátkem příštího roku, avšak již
nyní máme s laskavým svolením autora možnost zveřejnit jeden zajímavý
pramen, který je v ní citován, a to cenné autentické svědectví osobního
lékaře arcibiskupa Matochy.
Jde o nedatovaný třístránkový strojo
pis, pocházející ze soukromého archivu
Dr. Charouze, přičemž v záhlaví je rukou
připsáno „Od Dr. Šuránka“ (tj. P. Antoní
na Šuránka, někdejšího spirituála kněž
ského semináře), čímž je naznačeno, kdo
byl původním uschovatelem této zprávy.
Autorem svědectví byl olomoucký lékař
MUDr. Florián Pumprla (1898–1977),
od roku 1948 arcibiskupův osobní lékař.
Je možné, že šlo v tomto případě o přímou
reakci na článek uveřejněný 14. 6. 1968
v Lidové demokracii, v němž Max Jablon
ský, vládní zmocněnec dosazený do arci
biskupské rezidence v době Matochovy
internace, tvrdil, že prý měl arcibiskup ta
kovou lékařskou péči, jakou nemá jediný
občan města Olomouce. Navíc Jablonský
uváděl, že arcibiskup dokonce tuto péči
údajně odmítal jako nepotřebnou. To však
byly – řečeno dnešní terminologií – zjev
né dezinformace, na které mohlo reagovat
právě Pumprlovo svědectví.

Detail podpisu arcibiskupa Matochy
z 31. října 1962 – pouhé dva dny před
smrtí

MUDr. Pumprla byl původně ošetřu
jícím lékařem Matochovy matky, která ve
stáří žila u svého syna, a to v době, kdy
působil ještě jako profesor na olomouc
ké bohoslovecké fakultě. Ani po její smrti
(1941) Matocha na Pumprlu nezapomněl.
Někdy v první třetině roku 1948 ho na
vštívil v jeho ordinaci s prosbou, zda by
mu vystavil lékařské vysvědčení, které
potřebuje odeslat do Říma, kvůli nastou
pení do důležité funkce. Šlo o jmenování
olomouckým arcibiskupem. „Byl úplně
zdrav a požadované vysvědčení jsem mu
napsal“, uvádí MUDr. Pumprla.
Arcibiskup Pumprlu také požádal, zda
by se mohl stát jeho osobním lékařem,
s čímž on ochotně souhlasil. Ještě v pro
sinci téhož roku (1948) diagnostikoval
arcibiskupovi akutní zánět slepého střeva
a zajistil mu operaci u primáře chirurga
MUDr. Roberta Pospíšila. Zákrok probě
hl bez komplikací. Později Pumprla zjistil
u Matochy zvýšený krevní tlak, který mu
léčil až do arcibiskupovy internace na jaře
1950. Od té doby tohoto lékaře k arcibis
kupovi nikdo nevolal.
K dalšímu osobnímu setkání došlo
až po osmi letech, v roce 1958, kdy byl
zřejmě na zásah státních úřadů Pumprla
spolu s dalšími dvěma doktory povolán
k internovanému arcibiskupovi, aby ho
vyšetřil, neboť už několik dnů ležel na
lůžku a nevycházel z ložnice. Pumprla
průběh setkání vylíčil takto: „Uvedli nás
do ložnice, ve které ležel arcibiskup v čer
ném svetru, neupravený, vedle postele na
židli talíř polévky. Když nás spatřil a bylo
mu oznámeno, že nás přivedli, abychom
ho vyšetřili, velice se rozčílil, že snad má
ještě právo, aby si volil lékaře, kterého sám
chce a vyšetření odmítl. Nepomohla ani
moje osobní domluva, a proto jsme z lož
nice s velkými rozpaky odešli.“ Po ochodu
chtěli všichni tři doktoři opustit rezidenci,
ale přítomní funkcionáři včele se zmoc
něncem Jablonským jim to rozmlouvali,

Snímky archiv Arcibiskupství olomouckého

že si to arcibiskup určitě ještě rozmyslí.
Následně k němu chtěli vyslat jeho ku
chařku, sl. Turčonovou, ale ta to odmítla
s tím, že když ji k arcibiskupovi tak dlou
ho nepouštěli, nyní ho chodit přemlouvat
nebude.
Nakonec Matocha s vyšetřením sám
svolil, takže se k němu znovu vypra
vil MUDr. Pumprla, doprovázen ještě
prof. MUDr. Zdeňkem Kojeckým. Arci
biskup si stěžoval na velké bolesti v pravé
noze, kvůli nimž na ni nemůže dostoup
nout. Bylo zjištěno, že jde o akutní záchvat
dny. Kromě toho doktor Pumprla zjistil,
že má arcibiskup velmi vysoký krevní tlak
(190/110) a také celkovou obezitu, nej
spíše kvůli nedostatku pohybu. Následně
Pumprla uzavírá líčení celé návštěvy tím
to sdělením: „Pan arcibiskup během vy
šetření již byl docela klidný a při odcho
du nám oběma poděkoval a podal ruku.
Prvou lékařskou prohlídku odmítl zřejmě

Poslední známý snímek arcibiskupa Matochy již z doby jeho internace, 29. března 1952 (Katolické noviny)

OLOMOUCKÝ ARCIBISKUP J. K. MATOCHA – NEKRVAVÝ MUČEDNÍK

proto, že jsme ho překvapili neohlášeni,
že na ni nebyl připraven a právě se chys
tal k obědu. Od té doby jsem ho neviděl.
Mně k němu nikdo nevolal a také žádný
jiný lékař u něho nebyl.“ Je tedy zřejmé,
že Jablonského článek o „nadstandardní“
lékařské péči, kterou prý navíc arcibiskup
odmítal, byl zjevně vylhaný.
O okolnostech Matochova úmrtí se pak
Pumprla dozvěděl od prof. MUDr. Adolfa
Rozmaryče, přednosty Ústavu soudní
ho lékařství Lékařské fakulty Univerzi
ty Palackého, který byl k arcibiskupovi
povolán (ještě spolu s MUDr. Lojkou,
MUDr. Dlouhým a doc. Kojeckým) ne
dlouho po jeho úmrtí: „Mrtvý arcibiskup
seděl v křesle, byl ještě teplý, kolem byly
zvratky mléka. Všichni konstatovali smrt.
Prof. Kojecký (…) usoudil, že šlo o srdeční
infarkt. Nechali přenést mrtvolu na po
stel, pokud nenastanou příznaky ztuhnutí.
Všichni vyloučili smrt násilnou a na návrh
prof. Kojetského bylo od pitvy upuštěno.“
Tak zemřel arcibiskup Matocha –
v opuštění, zapomenutí, de facto utýrán
samovazbou. Bezprostřední příčinou úmr
tí však bylo evidentní (a jistě záměrné)
dlouhodobé zanedbávání lékařské péče ze
strany Matochových věznitelů, kteří i tím
to způsobem chtěli arcibiskupa zlomit
a přimět ke spolupráci s komunistickým
režimem, avšak marně.
 Vít Němec

OLDIN • 11 / 2021

11

Chiara Amirante: Radost, to je kumšt!
Autorka už pár desetiletí „sbírá z popela“ zástupy životních ztros
kotanců. Její návod, jak žít z radosti Vzkříšeného, je zároveň pro
stý i velmi náročný: Vzít evangelium vážně, začít žít jako Kristův
učedník.
Brož., 176 str., 239 Kč
Anna Mátiková: Novéna se sv. Josefem Moscatim
Tento svatý lékař z Neapole je čím dál známější i v České republice.
Kdysi pomáhal trpícím pacientům svou odbornou pomocí. Nyní
pomáhá nejen trpícím, ale i těm, kdo o ně pečují, svou přímluvou.
Brož., 32 str., 39 Kč
Sherry Weaver Smithová: Vlk a štít
Dobrodružství se sv. Patrikem
Příběh se odehrává v pátém století v Irsku, v době, kdy žil svatý
Patrik. Právě s ním se setkává jedenáctiletý chlapec Kieran, který
se stará o osiřelé vlčí mládě. Kieran hledá štít, který by byl natolik
silný, aby ochránil jeho samého i ty, které má rád. Nalezne ho?
Dotisk úspěšného titulu z roku 2019. Brož., 159 s., 185 Kč
Stormie Omartianová: Vánoční zázrak
Autorka mnoha knih o síle přímluvné modlitby tentokrát vypráví
současným jazykem události Kristova narození. Kniha je vhodná
pro dobu adventní, ale lze ji darovat jako vánoční titul.
Váz., 200 str., 249 Kč
Nakladatelství Paulínky, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1, tel. 224 818 757,
on-line knihkupectví: www.paulinky.cz, e-mail:objednavky@paulinky.cz
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SYNODÁLNÍ CESTA CÍRKVE

Synodální proces: Učit se, co znamená žít
spoluzodpovědnost za církev
P. Josef Mikulášek, jeden z pěti
členů národního synodálního
týmu a také koordinátor synody
pro olomouckou arcidiecézi, odpovídá na několik dotazů ohledně
významu synodálního procesu,
do kterého vstoupila celá katolická církev druhou říjnovou neděli.
V neděli 10. října 2021 byl zahájen
ve Svatopetrské bazilice ve Vatikánu
papežem Františkem tzv. synodální
proces. Pro většinu lidí je snad slovo
„synodalita“ naprosto neznámé a slyší jej v tyto dny poprvé. Co toto slovo
znamená?

Toto slovo znamená „společné puto
vání“ a označuje dynamickou vizi círk
ve, která putuje napříč dějinami za (a se)
svým Pánem, Ježíšem Kristem. Tento
obraz zdůrazňují přípravné dokumenty,
které byly k tomuto tématu zatím vydá
ny. Ježíš, který sebe samého představuje
jako cestu (Jan 14,6), nás vybízí, abychom
my také vyšli. Putování je velmi příhod
ná metafora našeho vlastního rozhodnu
tí o změně pohledu, perspektivy vidění.
Putování je tedy hluboce duchovní zále
žitostí. A jak je často zdůrazňováno právě
v rámci příprav tohoto synodálního pro
cesu, máme (a musíme!) jej pojmout jako
duchovní zkušenost a příležitost k obrá
cení, konverzi, nejen nás samotných, je
dinců, ale také celé církve.
Proč vlastně toto slovo působí takto
inovátorsky? Tato skutečnost v životě katolické církve, popřípadě křesťanství, dříve neexistovala?

Naopak, existovala od prvních stale
tí. Díla křesťanských myslitelů, teologů,
prvních staletí naznačují, že toto vědomí
bylo velmi silné právě v celém 1. tisícile
tí. Např. sv. Cyprián, biskup v Kartágu ve
3. století po Kristu, zdůrazňuje potřebu,
aby se biskup radil s pokud možno nej
širším množstvím sobě svěřených, tj. aby
ve svém rozhodování bral v úvahu názor
všech (přináležejících do jeho diecéze).
První tisíciletí je bohatým zdrojem našich
poznatků o jednání synodálních orgánů
(ať na úrovni místní církve, tj. diecézí,
anebo na úrovni větších regionů teh
dejšího křesťanstva). Ke změně dochází
velmi postupně. Obrazně si za tento bod
můžeme stanovit přelom 1. a 2. tisíciletí.

Byť ještě i tehdy dochází k praxi synodál
ních shromáždění, postupně se objevuje
důležitý posun: za ty, kdo mohou a mají
v církvi (a za církev) promlouvat, jsou stá
le více viděni pouze ti, kteří přijali svátost
kněžského svěcení. S tím souvisí naše do
dnes často rozšířená vize, s níž se reálně
setkáváme, podle které „je farnost/kostel
záležitostí faráře“.
K čemu tedy tento synodální proces,
který byl zahájen v našich diecézích
v neděli 17. října 2021, má vést?

Jeho touhou a cílem je povzbudit ve
všech pokřtěných vědomí toho, že jsou
živým chrámem Ducha Svatého, který
v nich přebývá a skrze ně chce promlou
vat. Všichni pokřtění jsou nositeli „vše
obecného kněžství věřících“, a proto se
každý z nás (odhlížeje od životního stavu,
tedy ať jsme tzv. laiky anebo svěcenými
osobami) stává nositelem prorockého po
slání Ježíše Krista. My všichni se stáváme
součástí „církve, která učí“, ale také „círk
ve, která se učí“. Tento rys je velmi důleži
tý a je jednou ze základních os celého sy
nodálního procesu: učit se to, co znamená
žít spoluzodpovědnost za církev.
V sousedním Německu se již od roku
2019 hovoří o tzv. synodální cestě.
Současný synodální proces je tedy
zaměřen na stejné otázky a obdobné
snahy jako v Německu?

Zde je důležité zdůraznit velký rozdíl.
Zatímco německá synodální cesta se za
měřuje na konkrétní pastorační otázky,
které jsou diskutované v Německu (po
jetí role kněžství v církevních společen
stvích, účast žen na životě církve a jejím
rozhodování, otázka rozvedených a zno
vu sezdaných osob), celocírkevní syno
dální proces, který začínáme, se zamě

řuje jinam. Přirovnal bych to k jakémusi
„úkroku zpět“ před jednotlivé pastorační
otázky. V synodálním procesu se máme
ptát sami sebe, jak dosud v realitě našich
konkrétních církevních společenství bylo
a je rozvinuto toto synodální smýšlení
(zapojení všech v možnosti promlouvat
a jednat) a také se ptát, jaké vnímáme
podněty Ducha Svatého k dalšímu rozvi
nutí v tomto směru.
Pro koho je tedy otevřen tento synodální proces? Kdo se jej může zúčastnit?

Podle přípravných dokumentů, které
nám dosud byly zaslány, je důležité pod
trhnout, že, bez jakéhokoliv přehánění, se
tohoto procesu může zúčastnit kdokoliv.
Primárně celý „Boží lid“: to jsou všichni
kdo tvoří církev jako strukturované spo
lečenství: od jednotlivých pokřtěných,
přes kněze až po biskupy. Toto je důle
žité, nejde tu o nějaký akt reformy, která
by najednou odebrala některé z těchto
skupin církve jejich slovo. Všichni jsou
vybízeni k tomu, aby se zapojili v pracov
ních skupinkách, přemýšleli a vzájemně se
sdíleli nad tématy, která nás zajímají. Ba
co víc, přípravné dokumenty zdůrazňují,
že máme zvát do těchto setkání všechny,
tedy například i ty, kteří opustili církev
z důvodu vlastní negativní zkušenosti, ty,
kdo prožívají jakákoliv zranění ze setkání
s církví; ale také členy jiných křesťanských
církví nebo jiných náboženství. Zkrátka
naprosto každého, kdo má zájem zapojit
se takto do společného díla.
Mluvíte o tom, že jsou nabídnuta konkrétní témata. Můžete přiblížit, jaká
to jsou a jak se s nimi mohou lidé seznámit?

Celý synodální proces se odvíjí od 10
témat (např. co pro nás jako církev zna
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mená „společné putování“, zda je hlas
nějaké skupiny osob v církvi marginalizo
ván, jaká je realita spoluzodpovědnosti za
rozhodovací procesy v našich církevních
společenstvích). To vše se snaží zrcadlit
jednu jedinou otázku, která je uvedena
v přípravných dokumentech: Synodální
církev při hlásání evangelia „putuje spo
lečně“. Jak se toto „společné putování“
aktuálně realizuje ve vaší místní círk
vi? K jakým krokům nás vybízí Duch
Svatý, aby toto společné putování bylo
intenzivnější?
Jakou formou konkrétně se mohou
lidé zapojit do spoluúčasti na tomto
synodálním procesu?

Za celý národní synodální tým chci
všechny povzbudit a vybídnout, aby se ve
svých farnostech (či v jiných církevních
společenstvích, např. v řeholních komuni
tách, církevních školách atd.) zapojili do
tohoto procesu společného promlouvání
a naslouchání, a to konkrétně vznikem
pracovní skupinky, kterou bude tvořit
5-10 lidí. Pracujeme na přípravě formy,
jak tato setkání pracovních skupinek bu
dou probíhat. Tedy aby šlo předem o jas
ně vymezený časový úsek, ve kterém bude
po chvíli společné modlitby a rozjímání
vybraného úryvku Písma svatého dán ka
ždému čas jednak k vyjádření vlastních
podnětů a jednak k naslouchání názorů
druhých. To vše povede k vypracování
sepsaného závěrečného shrnutí ze setká
ní této pracovní skupinky, které se stane
součástí diecézní syntézy. Čas na setká
vání pracovních skupinek bude reálně
v rozmezí od konce října 2021 do konce
ledna 2022. Následně bude vypracová
na diecézní a pak národní syntéza, která
bude odeslána na Generální sekretariát
Synody biskupů do Vatikánu.
 Monika Klimentová
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HLASY A OHLASY
Poděkování za úrodu
Třetí zářijovou neděli při mši svaté v 9 hodin
poděkovali svatomichalští farníci se svým duchov
ním správcem P. Antonínem Štefkem za dary letoš
ní úrody, které nám Bůh dopřál sklidit z našich polí
a zahrad. Přinesly a připravily je ochotné maminky
před obětní stůl. V závěru bohoslužby byly požeh
nány a při odchodu z kostela obdrželi přítomní
malý kousek čerstvého chleba z domácí pekárny od
paní Moniky. Je třeba stálé se učit vděčnosti Bohu
za jeho starostlivost a péči o náš pozemský život,
abychom si více vážili Jeho darů pro duši na cestě
k životu věčnému.
 P. Antonín Štefek
farář u sv. Michala v Olomouci

Snímek Jitka Náplavová

Putování k Panně Marii na Cvilín
Ve slunečném ránu podzimní soboty 9. října začala jednodenní pouť farního spo
lečenství chrámu svatého Michala v Olomouci. Asi 30 jejich účastníků všech věkových
kategorií pod duchovním vedením P. Antonína Štefka putovalo vlakem do stanice Kr
nov – Cvilín a následně pěšky k cíli cesty – ke kostelu Panny Marie Sedmibolestné.
Po srdečném přivítání s otcem
Sebastianem Grucou moh
li poutníci odevzdat své díky
a prosby při mši svaté a po ní
si vyslechnout zajímavý výklad
paní průvodkyně o historii
kostela i okolí. Následně bylo
možno využít prostoru pout
ního domu bratří minoritů
k osvěžení.
Jesenický kopec Cvilín spo
lečně s okolím svou barevností
i terénem podtrhl duchovní, estetický i fyzický prožitek celé skupiny. Z místní rozhledny
se všichni potěšili krásným výhledem.
Při zpáteční cestě nezbývalo než poděkovat za krásný a naplněný den svěřený do
náruče Panny Marie.		
 Monika Dokoupilová
Olomouc

Ministrantský florbalový turnaj
V den svátku sv. Václava – patrona olomoucké arcidiecéze, katedrály, ale i ministrantů, se uskutečnil v Olomouci již devátý
ročník ministrantského florbalového turnaje „O svatováclavský pohár“. Celkem se do moravské metropole sjelo více než 180 mi
nistrantů, kteří vytvořili 22 týmů.
Ministranti se setkali na mši svaté v olomoucké katedrále,
kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner. Poté se všichni vydali
směrem ke Sportovní hale CMTF UP, kde byl turnaj zahájen. Vše
se pak odehrávalo na třech hřištích.
Atmosféra byla vynikající, mezi týmy nevládla nepřátelská
rivalita, ale jen kamarádská touha po vítězství. Proto neustával
v tělocvičnách hluk od vzájemného povzbuzování se. Jako hlavní
organizátoři při chystání této akce můžeme říci, že jsme byli vel
mi spokojeni s chováním a disciplínou našich ministrantů.
Na závěr chceme pogratulovat vítězům: střední kategorie –
Cholina, nejstarší kategorie – Náměšť na Hané
Snímek Josef Polehna / Člověk a Víra
Bohu díky za naše ministranty, za ty, kteří se jim věnují, a za
všechny rodiče, kteří své kluky k této službě vedou! A jen upozornění: již teď se mohou všichni ministranti/florbalisté těšit a tré
novat na jubilejní X. ročník ve středu 28. září 2022.
		
 Michal Šťasta, hlavní organizátor, a duchovní otcové Jiří Kupka a Jan Berka
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MUDr. Petr Beneš o paliativní péči: „Mám dobrý pocit,
když je spokojený nejen pacient, ale celá rodina.“
MUDr. Petr Beneš, Ph.D., je primářem
Hospicové péče Caritas, která zajišťuje
specializovanou mobilní hospicovou péči
o umírající dospělé osoby v jejich domácím prostředí. Poskytuje péči lékařskou,
ošetřovatelskou, sociální, psychologickou
a duchovní. Službu poskytuje Charita Olomouc ve spolupráci s dalšími Charitami
v Olomouckém kraji a Hospicem na Svatém
Kopečku u Olomouce.
Snímek Charita Olomouc

Pane doktore, proč jste se rozhodl
studovat lékařství?

Bral jsem to asi jako výzvu, již od dět
ství jsem se snažil pomáhat lidem. Na zá
kladní škole jsem se účastnil různých sou
těží v rámci Mladého záchranáře a již toto
mě v tu dobu trošku formovalo. A protože
mé studijní výsledky nebyly tak špatné,
rozhodl jsem se pro lékařství. Rodinné
zázemí mě v tomto podporovalo, ačkoliv
nikdo z mých rodičů ani příbuzných léka
řem není.
Proč jste si vybral onkologii?

Tak jako každý student lékařské fakul
ty, i já jsem chtěl být chirurgem – chtěl
jsem být ten akční, ale v tu dobu na chi
rurgii místo nebylo. Prioritou pro mě bylo
pracovat v Olomouci. Zde mi nabídli mís
to na onkologii, což jsem bral doopravdy
jako velkou výzvu a již tehdy jsem tušil, že
tento obor bude mít velkou budoucnost
a bude se dynamicky rozvíjet.
Člověk si musí projít určitým vývo
jem. Když jsem po škole nastoupil na pra
xi, myslel jsem si, že prostě budu zachra
ňovat lidi. Budu léčit a všechny vyléčím.
Jenže posléze jsem zjistil, že to tak není.
Nejdříve jsem začal nacházet uplatnění
v kurativní péči – to znamená v péči ne
mocniční, kdy podáváme maximální péči
pacientům vedoucí k vyléčení, ale poslé
ze člověk zjistil, že jsou i pacienti, kterým
se dá pomáhat, ale ne pouze tím, že jim
dáváme maximální onkologickou léčbu.
Že jim pomáháme v oblasti bolesti, zvra
cení, psychických problémů a dále. Proto
jsem se kromě atestace stran kurativní
léčby nebo stran onkologie ještě rozhodl
udělat si atestaci z paliativní léčby.
Rozumím tomu tak, že jste se nejdříve věnoval onkologii a až později

jste přišel na to, že paliativa může být
taky zajímavá?

Přesně tak. K tomu ale člověk musí dle
mého názoru dospět. Paliativní péči nelze
dělat hned po škole, aniž by člověk ještě
něco dalšího neabsolvoval. Chce to urči
tý vývoj. Ne, že by tam byl nějaký životní
zlom, ono to nastupuje pozvolně, třeba
když vás pacienti začínají oslovovat, jestli
pro ně nemůžete udělat něco více v tom
domácím prostředí. Postupně se to tak
vyvíjí.
Jak byste popsal paliativní péči
a v čem je specifická?

Paliativní péči bych popsal jako léč
bu symptomů, protože v určitém stádiu
onemocnění, ať už je to onkologické nebo
nějaké jiné, nejsme schopni pacienta ade
kvátně léčit. Nedokážeme ho úplně vylé
čit, ale můžeme mu dát podpůrnou léčbu,
což znamená hlavně léčbu bolesti, zvrace
ní, neklidu a dalších symptomů. Sympto
matická léčba je na místě při ukončení on
kologické léčby nebo jakékoliv další léčby,
například u různých kardinálních selhání
a tak dále.
Specifické na ní je, že se jedná o péči
nejen daného pacienta, ale prakticky celé
jeho rodiny. Paliativní péče je komplexní.
Nejedná se jen o péči lékaře, ale samo
zřejmě také zdravotních sester, sociálních
pracovníků, duchovních, psychologů,
eventuálně dalších.
Máte příklad dobře zvládnuté paliativní péče, třeba u konkrétního pacienta?

U této péče se dá velmi těžko odhad
nout, jak dlouho bude trvat. Máme přípa
dy pacientů, u nichž si myslíme, že palia
tivní péče bude v řádu hodin, maximálně
dnů. Ale když léčbu vhodně nastavíme

a o pacienta komplexně pečujeme, jsme
mnohdy překvapeni, že pacient žije delší
dobu, klidně týdny a měsíce. To samé však
platí i opačně, kdy předpokládáme, že pa
cient bude žít delší dobu, a toto nenasta
ne. Lze to velmi těžko odhadovat a chce to
určité zkušenosti.
Jste garantem Hospicové péče Caritas. Jak se vám tato práce vykonává
a kde všude se v paliativní péči angažujete?

O tento obor se zajímám dlouhodobě
a svou práci garanta beru jako velkou vý
zvu. Mám dobrý pocit, když je spokojený
nejen pacient, ale i celá rodina. Pacientům
vysvětlujeme, že náš cíl není, aby byli úpl
ně bez bolesti, toho nelze ani dosáhnout.
Cílem je udělat bolest snesitelnější. Vím,
že se pořád odkazuji na bolest, ale je to
nejčastější symptom, se kterým se u paci
entů v konečné fázi života setkáváme.
Kromě olomoucké Charity se angažuji
v nemocnici v Přerově a v Novém Jičíně.
V nemocnici se jedná taktéž o paliativní
péči, ale to je v rámci onkologické ambu
lance.
Jak se s tím vším vyrovnáváte, jak
odbouráváte to všechno, co musíte
v práci zvládnout? Máte třeba nějaký
koníček?

Lidé se mě na to často ptají a já jim
říkám, že člověk si musí udělat takový ur
čitý ochranný obal, přes který by pacient
nebo jeho problémy neměly postoupit dál.
Ale ne vždy se mi to podaří. A samozřej
mě důležitá je taktéž relaxace ať už v rám
ci sportu, či různých koníčků. A mít dobré
rodinné zázemí. Koníčků mám více, a to
od sportovních aktivit až po myslivost.
A také motorka.
Za rozhovor poděkovali
 Šimon Hauser a Anna Šamajová
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ZE ŽIVOTA BOHOSLOVCŮ
Seminaristé prožili týden
v Dolomitech
Z horských štítů do údolí. I tak je mož
né ve zkratce popsat třetí zářijový týden,
který bohoslovci olomouckého kněžské
ho semináře s jejich představenými strá
vili v italských Dolomitech. Cílem pobytu
byl především společně prožitý čas před
začátkem semestru i seznámení s nově
příchozími spolubratry. To vše uprostřed
krásné přírody Jižního Tyrolska. Základ
ním táborem pro pobyt v Dolomitech se
bohoslovcům stal Pastoračním dům Vele
hrad v italské vesničce San Martino, který
má ve správě olomoucký kněžský semi
nář. Právě tam čerpali seminaristé po celý
týden fyzickou i duchovní posilu. Každý
den začínali společnou adorací, modlit
bou ranních chval a mší svatou. Po snída
ni pak vyráželi na různá bližší i vzdálená
místa podle jejich preferencí i aktuálních
sil. Zpět na ubytování se vraceli v podve
černích hodinách.

Fotografie bohoslovců a představených na vrcholu Durakopf
Během týdne bohoslovci v menších
skupinách navštívili velkou část nejzná
mějších míst v oblasti. Jen namátkou pro
šli téměř celé pohoří Cadini di Misurina,
obdivovali krásné výhledy na hoře Monte
Piana, navštívili několik horských jezer

Biskup Cikrle přijal bohoslovce
mezi kandidáty svěcení a udělil lektorát
Radostnou třetí říjnovou neděli prožili seminaristé s představenými v olomouckém
kněžském semináři. Brněnský sídelní biskup Vojtěch Cikrle tam během mše svaté přijal
dva bohoslovce mezi kandidáty svěcení, dalšímu seminaristovi udělil službu lektorátu.
Podzim v kněžském semináři bývá každoročně spojen s obřadem přijetí mezi kan
didáty jáhenského a kněžského svěcení. Jedná se o událost, při které kandidáti vyjadřují
rozhodnutí pokračovat ve formaci a přijmout svěcení.
Během dopolední mše svaté přijal brněnský otec biskup mezi kandidáty bohoslov
ce třetího ročníku Petra Hyánka z olomoucké arcidiecéze a Vojtěcha Buchtu z diecéze
ostravsko‑opavské.
Radostnému oka
mžiku přihlíželi také
rodinní příslušníci
obou kandidátů.
Stejný den byl
významný také pro
seminaristu brněn
ské diecéze Tomáše
Z ámečníka . Stu
dentovi bohosloví
ze čtvrtého ročníku
udělil biskup Cikrle
službu lektorátu.
„Každý z nás je
něčím obdarovaný
a vy jste specificky
obdarovaní ke služ
bě druhým,“ pronesl
během promluvy
otec biskup. „Říkáte
Kandidáti svěcení a nový lektor s otcem biskupem Vojtěchem Bohu s důvěrou ano,
Cikrlem a představenými
Snímek Pavel Genzer chceme jít touto
cestou a ty nás veď,“
shrnul významný okamžik v životě seminaristů biskup a dodal, že se mají bohoslovci
snažit přibližovat Kristu celým svým životem.
 Matěj Maděra

Snímky Matěj Maděra

nebo známý Modřínový les, který je nej
větší svého druhu v Evropě. Během páteč
ního dne vyrazili někteří na trasu kolem
ikonických skalních štítů Tre Cime, další
skupina zase dobyla vrchol Toffani di Ro
zes ve výšce 3225 metrů nad mořem.
Seminaristé však nechodili pouze po
horách. V rámci odpočinkového progra
mu prošli během jednoho dopoledne ces
tu světla, která se nacházela přímo v místě
ubytování. Dále navštívili cestu sv. Fran
tiška a v den svátku Povýšení svatého kří

že zase podnikli výpravu do Alta Badia ke
kapličce La Crusc (Santa Croce), kde se
zúčastnili adorace. V nedalekém Inniche
nu si prohlédli areál bývalého benedik
tinského opatství s kostelem sv. Kandida
a Korbiniána i další památky. Někteří se
minaristé využili také příležitost k zábav
nější formě odpočinku a vyrazili na bobo
vou dráhu nebo do aquaparku.
Příjemně unavení, ale plní zážitků se
o týden později vrátili bohoslovci zpět do
olomouckého semináře, aby následující
pondělí zahájili nový semestr účastí na
tradičním Veni Sancte v kostele Panny
Marie Sněžné.
 Matěj Maděra

Z DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ
LISTOPAD 2021
1. 11. pondělí
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Všech svatých •
arcibiskup Jan Graubner
2. 11. úterý
18.00 hod. • Olomouc – dóm – Všech věrných zemřelých •
arcibiskup Jan Graubner
3. 11. středa
7.50 hod. • Prostějov – mše svatá pro Cyrilometodějské
gymnázium • arcibiskup Jan Graubner
6. 11. sobota
9.45 hod. • Štípa – biřmování • biskup Josef Nuzík
10.00 hod. • Senice na Hané – biřmování • biskup Antonín
Basler
10.30 hod. • Pitín – mše svatá k 60. výročí úmrtí arcibisku
pa Josefa Karla Matochy • arcibiskup Jan Graubner
7. 11. neděle až 14. 11. neděle
Řím – Ad Limina Apostolorum • arcibiskup Jan Graubner,
biskup Antonín Basler a biskup Josef Nuzík
15. 11. pondělí
9.00 hod. • Valašské Klobouky – mše svatá za zemřelé kně
ze děkanátu Valašské Klobouky a děkanátní rada • biskup
Josef Nuzík
18. 11. čtvrtek
9.00 hod. • Zlín – Panna Maria Pomocnice křesťanů – mše
svatá za zemřelé kněze děkanátu Zlín a Vizovice a děka
nátní rada • arcibiskup Jan Graubner

20. 11. sobota
10.00 hod. • Vyškov – mše svatá pro děkanátní setkání mlá
deže • biskup Josef Nuzík
11.30 hod. • Velehrad – mše svatá pro děkanátní setkání
mládeže • arcibiskup Jan Graubner
14.00 hod. • Všechovice – mše svatá pro děkanátní setkání
mládeže • biskup Antonín Basler
15.00 hod. • Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium – mše
svatá pro děkanátní setkání mládeže • P. Petr Bulvas
16.00 hod. • Otrokovice – mše svatá pro děkanátní setkání
mládeže • arcibiskup Jan Graubner
16.00 hod. • Šumperk – mše svatá pro děkanátní setkání
mládeže • biskup Josef Nuzík
18.00 hod. • Moravská Třebová mše svatá pro děkanátní se
tkání mládeže • P. Petr Bulvas
21. 11. neděle
9.30 hod. • Holešov – biřmování • biskup Antonín Basler
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Ježíše Krista Krále •
arcibiskup Jan Graubner
10.00 hod. • Buchlovice – biřmování • biskup Josef Nuzík
24. 11. středa
18.00 hod. • Šternberk – klarisky – mše svatá a setkání se
sestrami • arcibiskup Jan Graubner

25. 11. čtvrtek
9.00 hod. • Lidečko – mše svatá za zemřelé kněze děkanátu
Vsetín a děkanátní rada • biskup Antonín Basler
26. 11. pátek až 28. 11. neděle
Svatý Hostýn – duchovní cvičení pro Matici svatohostýn
skou a hasiče • arcibiskup Jan Graubner
30. 11. úterý
18.00 hod. • Hradec Králové – mše svatá pro Mezinárod
ní konferenci programu DEKACERT • arcibiskup Jan
Graubner

Uzavřeno k 22. 10. 2021
Změna programu vyhrazena

