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Pastorační kalendář arcidiecéze v roce 2022
Porada děkanů – čtvrtek 13. 1.–9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Plenární zasedání České biskupské konference – pondělí 24. 1. – středa 26. 1.
– Praha
Setkání řeholníků a řeholnic – středa 2. 2. – 9.30 hod. – Arcibiskupský kněžský
seminář Olomouc
Setkání kněží, kteří konají přípravu na biřmování – čtvrtek 3. 2. – 10 hod.
– Arcibiskupství Olomouc
Arcidiecézní setkání katechetů – pátek 11. 2. až neděle 13. 2. – Velehrad
Pastorační rada – čtvrtek 17. 2. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Setkání biskupů, kněží a jáhnů moravské provincie – pondělí 21. 2. až středa
23. 2. – Velehrad
Kněžská rada a sbor konzultorů – čtvrtek 24. 2. – 9.30 hod. – Arcibiskupství
Olomouc
Porada děkanů – čtvrtek 3. 3. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – sobota 5. 3. – 10 hod. – Olomouc
– katedrála
Exercicie pro biskupy – neděle 6. 3. – sobota 12. 3. – Řím
Duchovní obnova pro zaměstnance kurie – středa 16. 3. – 8.30 hod.
– Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
Kněžský den – úterý 22. 3. – 9.30 hod. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
Ekonomická rada olomoucké arcidiecéze – čtvrtek 21. 4.–15 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Plenární zasedání České biskupské konference – pondělí 25. 4. – středa 27. 4.
– Velehrad
Arcidiecézní pouť k sv. Janu Sarkanderovi – sobota 7. 5. – 10 hod. – Olomouc
– katedrála
Porada děkanů – neděle 8. 5. až úterý 10. 5. – Svatý Hostýn
Svátost biřmování – neděle 5. 6. – 10 hod. – Olomouc – katedrála
Setkání kněží jubilantů – čtvrtek 9. 6. – 10 hod. – Olomouc – katedrála,
Arcibiskupství
Ekonomická rada – čtvrtek 9. 6. – 15 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Noc kostelů – pátek 10. 6.
Jáhenské svěcení – sobota 18. 6. – 9.30 hod. – Olomouc – katedrála
Pouť kněží za vlastní posvěcení – úterý 21. 6. – 9 hod. – Svatý Hostýn
Světové setkání rodin – středa 22. 6. – neděle 26. 6. – Řím
Kněžské svěcení – sobota 25. 6. – 9.30 hod. – Olomouc – katedrála
Slavnost Výročí posvěcení katedrály – čtvrtek 30. 6. – 18 hod. – Olomouc
– katedrála
Dny lidí dobré vůle – pondělí 4. 7. – Velehrad
Národní pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi + Arcidiecézní pouť rodin – úterý 5. 7. –
10.30 hod. – Velehrad
Plenární zasedání České biskupské konference – středa 6. 7. – pátek 8. 7.
– Velehrad
Celostátní setkání mládeže – úterý 9. 8. – neděle 14. 8. – Hradec Králové
Porada děkanů – čtvrtek 8. 9. – 9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Pouť k sv. Václavovi, hlavnímu patronu olomoucké arcidiecéze – středa 28. 9. –
10 hod. – Olomouc – katedrála
Národní svatováclavská pouť – středa 28. 9. – Stará Boleslav
Ekonomická rada – čtvrtek 29. 9.–15 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Kněžská rada a sbor konzultorů – čtvrtek 13. 10.–9.30 hod. – Arcibiskupství
Olomouc
Kněžský den – úterý 18. 10.–9.30 hod. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
Pastorační rada – čtvrtek 20. 10.–9.30 hod. – Arcibiskupství Olomouc
Plenární zasedání České biskupské konference – pondělí 24. 10. – středa 26. 10.
– Králíky
Porada děkanů – neděle 6. 11. až úterý 8. 11. – Svatý Hostýn
Arcidiecézní setkání mládeže – pátek 18. 11. – sobota 19. 11.
Červená středa – středa 23. 11.
Duchovní obnova pro zaměstnance kurie – středa 7. 12. – 8.30 hod. – Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc
Ekonomická rada – čtvrtek 15. 12. – 15 hod. – Arcibiskupství Olomouc
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Snímek Leoš Hrdlička

Leden – únor 2022
19. 1. 1942 se narodil ve Velkých Opatovicích Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olomoucký (80. narozeniny)
22. 1. 1922 zemřel Benedikt XV., římský papež v letech 1914 až 1922 (100 let)

LIST Z KALENDÁŘE

30. 1. 1947 zemřel v Opavě ve věku 79 let Mons. Josef Martin Nathan, světící
biskup olomoucký (75 let)
11. 2. – Světový den nemocných – slaví se od roku 1993 z podnětu papeže Jana
Pavla II.
11. 2. 1932 se narodil v Nivnici P. Josef Hladiš, jezuitský kněz, od 1. 7. 2013 kaplan
na Velehradě, kde dříve působil jako farář v letech 1990 až 1996 (90. narozeniny)
19. 2. 1952 se narodil v Olomouci Otmar Oliva, český akademický sochař specializující se na tvorbu liturgických předmětů a úpravu chrámových prostor
(70. narozeniny)
21. 2. 1947 při příležitosti slavnostního otevření Univerzity Palackého v Olomouci
v zastoupení nemocného arcibiskupa ThDr. Leopolda Prečana hostil v arcibiskupském paláci prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše a vládní delegaci
světící biskup ThDr. Stanislav Zela (75 let)
22. 2. 1972 zemřel v Brně ThDr. Karel Skoupý, brněnský biskup v letech 1946 až
1972 (50 let)
(jpa)

Biskup Karel Skoupý

Předplatné 2022
Vážení čtenáři OLDINu,
předplatné arcidiecézního časopisu OLDIN můžete nadále objednávat na níže uvedených kontaktech. Děkujeme za Vaši
dosavadní přízeň, která nás povzbuzuje v další práci. Stálí odběratelé společně s novoročním dvojčíslem obdrží předpis předplatného s dalšími podrobnostmi. Cena poštovného byla s ohledem na nové sazby České pošty mírně navýšena. Odběratelů
1 až 2 kusů se tato změna netýká.
Bližší informace: Mgr. David Mikša, e‑mail: miksa.david@ado.cz, tel. 587 405 403
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Aktuality

ZPRAVODAJSTVÍ

Přihlášky do formace
trvalých jáhnů
Duchovním správcům nabízím
možnost oslovit ze svých spolupracovníků ty muže, o kterých se domnívají,
že jsou vhodní pro službu trvalého jáhenství, a jejichž služba by mohla být
za určitý čas potřebná. Tato nabídka
formace je jednou za tři roky. Podle zájmu by byla příprava zahájena v měsíci září 2022. Délka přípravy je tři roky
a je sestavená podle dokumentu ČBK
„Směrnice pro formaci, život a službu
trvalých jáhnů v České republice“.
Intelektuální formace je svěřena
CMTF UP v Olomouci v rámci bakalářského a následně magisterského studia
oboru „Teologické nauky“. Spirituální
formace probíhá jednou měsíčně v páteční večer v Arcibiskupském kněžském
semináři v Olomouci (mimo dobu velkých prázdnin). Do praxe uchazeče postupně uvádí jeho vlastní farář a určený
tutor (trvalý jáhen nebo kněz).
V den přijetí jáhenského svěcení má
mít kandidát alespoň 35 let, pokud je
ženatý, má žít nejméně 5 let v uspořádaném manželství, má být absolventem
teologické fakulty. Nejvyšší věk pro přijetí do formace je 55 let.
Zájemci o tuto službu se mohou do 31. 3. 2022 obrátit na P. Pavla Stušku (tel. 731 621 190, e‑mail:
rektorat.aks@ado.cz). Zde získají další
informace. Uzávěrka odevzdání přihlášky je 30. 4. 2022.
Děkuji kněžím za snahu oslovit ve farnostech muže, u kterých jsou předpoklady pro povolání k jáhenské službě.
P. Pavel Stuška
biskupský delegát
pro trvalé jáhny

Rekonstrukce morového sloupu
v Holešově bude stát půl milionu korun
V letošním roce čeká po dvaceti letech nákladná oprava morový sloup na
náměstí Dr. E. Beneše v Holešově. Důvodem jsou chátrající vápencové části
sloupu. Za restaurátorské práce zaplatí
město přes půl milionu korun. Opravy
by měly být hotovy do konce prázdnin.
Město k opravě barokního sloupu vybralo akademického sochaře a restaurátora Filipa Novotného z Prahy. Restaurátorské práce zahrnují čištění, zpevnění,
plastické rekonstrukce, barevnou retuš
a konzervaci.
(ps)
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Novoroční přání předsedy ČBK
Milí přátelé,
každému z vás přeju požehnaný nový rok, každý den v něm.
Vstupujeme do něj v závěru vánočních svátků, kdy jsme se otevřeli tomu, který přichází jako
Zachránce, tedy jako ten, kdo dává naději a který – když ho necháme působit ve svém životě
a ve svém srdci – proměňuje nás i naše vztahy.
Přeju vám, aby nový rok byl dobrý. Nebude
bez problémů, to může být jen v nebi. A proto
když narazíme na problémy, berme je jako ujištění, že jsme zatím ještě živí tady na zemi. Ale abychom se v nich neutopili, aby nás nepřeválcovaly,
bude vždycky dobré si osvěžit Vánoce a znovu
pozvat toho, který přichází jako Zachránce, Spasitel a Vykupitel i do našich konkrétních problémů, se kterými si občas nevíme rady.
Snímek František Ingr / Člověk a Víra
Stojí za to ho pozvat a nechat ho v sobě milovat, odpouštět nebo mu svěřit svou netrpělivost, aby on byl v nás ten trpělivý nebo
vytrvalý. A já věřím, že takto prožitý rok – ať nás v něm potká cokoliv – bude dobrý.
Přeju vám, aby na konci tohoto roku, až se budeme dívat zpátky, mohl každý říct:
Byly tam skvělé zkušenosti a to, co nás potkalo, nás nezlomilo, ale posílilo a naplnilo
novou nadějí.
Tak požehnaný nový rok.		
Jan Graubner
arcibiskup olomoucký,
předseda České biskupské konference

Papež zahájil přípravy na příští Svatý rok
Podle tiskového prohlášení Svatého stolce z 26. 12. 2021 pověřil papež František Papežskou radu pro novou evangelizaci koordinací příprav příštího jubilea
v roce 2025.
Na rok 2025 připadne 27. řádné jubileum v dějinách církve, 31. v pořadí, pokud
bereme v potaz také mimořádné jubilejní roky. Posledním Svatým rokem byl mimořádný Rok milosrdenství, který zahájilo otevření Svaté brány ve středoafrickém
Bangui 29. listopadu 2015 a jenž vyvrcholil o necelých dvanáct měsíců později ve Vatikánské bazilice. Vůbec první jubileum v církevní historii vyhlásil papež Bonifác VIII.
roku 1300. Svatý rok má být časem obrácení a smíření, solidarity a spravedlnosti ve
službě Bohu i bratrům. Věřící během něho mohou získat plnomocné odpustky pro
sebe i zemřelé.		
(aco)

Tříkrálový koncert přispěl na konto koledy
více než milionem korun
Tříkrálový koncert, který Česká televize uvedla v neděli 9. ledna 2022 od
18 hod. na podporu Tříkrálové sbírky, je za námi. Koncert je již tradičním poděkováním našim koledníkům, příznivcům, přátelům i podporovatelům Charity ČR.
Během koncertu se
ukázala štědrost dárců,
kteří poslali na konto sbírky 1 069 044 Kč. Koncert
sledovalo 279 tisíc dospělých diváků a osm tisíc
z řad dětí do 14 let.
Všem, kteří takto podpořili úsilí našich koledníků, organizátorů a interpretů koncertu, ze srdce
děkujeme.
Charita ČR

Kurz MiniFor
(Ministrantská formace)

Po více než třech letech odchází z České republiky dosavadní apoštolský nuncius arcibiskup Charles Daniel Balvo (1951), kterého papež František jmenoval
17. ledna 2022 apoštolským nunciem v Austrálii.
Američan Charles Balvo vstoupil do diplomatických služeb Svatého stolce v roce
1987. V České republice byl v pořadí pátým nunciem v novodobé historii.
Nuncius hraje významnou roli při výběru nových biskupů v katolické církvi.
Nový nuncius pro Českou republiku nebyl zatím jmenován.
(jpa)

V červenci začne nový kurz pro ministranty nad 14 let MiniFor. Přihlášky
posílejte do 20. 6. 2022. Ke stažení
jsou na http://ministranti.info/minifor-1
Program kurzu připravují bohoslovci
a stojí na dvou pilířích: teoretická část
(přednášky o liturgii, duchovním životě
a práce s ministranty ve farnosti) a praktická část (nácviky, služby při liturgii,
hry jako inspirace na schůzky apod.).
Velký důraz je kladen na prohloubení
osobního vztahu ke Kristu, a proto je
součástí kurzu vždy společná mše svatá, adorace a jiné. Nově se kurz skládá z týdenního kurzu o prázdninách
v termínu 10.–16. 7. 2022 a 4 víkendů
v průběhu školního roku 2022/2023.
Bližší informace o MiniForu naleznete
na internetových stránkách pro ministranty naší olomoucké arcidiecéze:
www.ministranti.info
P. Jiří Kupka

Noc kostelů 2022
Děkujeme všem, kdo jste se podíleli na programech loňské Noci kostelů. Budeme rádi, když se s námi opět zapojíte.
Termín: pátek 10. června 2022
Motto aktualizováno: Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci
své písni být se mnou! Modlím se k Bohu života mého. (Žalm 42,9)
Přihlašování kostela: od 1. 2. do 10. 6. 2022
Na www.nockostelu.cz vyplníme a odešleme elektronickou přihlášku. Obvykle to
činí duchovní správce nebo osoba jím pověřená. Někdy vyplňuje vlastník např. odsvěceného kostela či kaple. Poté budou editorovi uvedenému v přihlášce zaslány
přihlašovací údaje pro vkládání programu a aktualizaci informací o kostele.
Inspirace: Na www.nockostelu.cz
bylo v roce 2021 přihlášených v celé
republice více než tisíc kostelů s jejich
programy. Kliknutím na kostely se vám
otevřou tyto programy, kde se můžete
inspirovat.
Propagační materiály: Také letos
nabídneme propagační materiály. Plakáty A2-A5 a malé Bible od Gedeonů
jsou zdarma, ostatní za symbolický
příspěvek. V nabídce jsou pohlednice,
Evangelia sv. Lukáše, propisky, zápalky, pexeso, skládací kostel, přelepky data na banner a možná i banner! Vycházíme
z předpokladu, že v minulých letech jsme vždy sehnali nějaké dotace a mohli jsme
nabídnout propagační předměty s mírným doplatkem.
Objednání propagačních materiálů: Na webu Noci kostelů od 1. 2. 2022
Termín uzávěrky pro objednání materiálů a jejich vyzvednutí v arcibiskupském
paláci v Olomouci bude upřesněn.
Možnost dotace: vaše farnost jako právnický subjekt může podat žádost o finanční příspěvek na místně příslušnou obec nebo na váš Krajský úřad. Informace
najdete na jejich webových stránkách.
Dobrovolníci: příležitost se zapojit do pořádání Noci kostelů má každý, komu je kostel blízký, a kdo má touhu svědčit o Božím světle, jak se projevilo v posvátném prostoru.
I samotný prostor, známý či neznámý, a třeba jen nasvícený, má co nabídnout zvídavému a hledajícímu.
Těším se na spolupráci. Budeme vás průběžně informovat o vývoji či změnách.
S dotazy a podněty se obracejte: e‑mail: miksa.david@ado.cz, tel. 587 405 403.
David Mikša

Pozvánka na celostátní setkání mládeže v Hradci Králové
Celostátní setkání mládeže z celé České republiky se uskuteční od 9. do 14. srpna 2022 v Hradci Králové. Jsou zváni všichni mladí ve věku od 14 do 26 let. Starší
mládež zveme ke službě v přípravných týmech.
Více informací: www.celostatnisetkanimladeze.cz

Sbírka Haléř sv. Petra
Letos se koná sbírka Haléř sv. Petra v neděli 27. února. Z této sbírky Svatý otec
přispívá postiženým ve světě. V minulém roce činila tato sbírka za naši arcidiecézi
2 991 803 Kč. Děkujeme za dary.		
(aco)

biskupský delegát
pro ministranty a bohoslovce

Přihlášky do Arcibiskupského
kněžského semináře
v Olomouci
Prosím všechny kněze, aby věnovali zvláštní pastýřskou péči těm, kteří by
mohli mít povolání ke kněžství a výzvy
k podání přihlášek vždy oznamovali i v kostelech, kde se zdá, že žádný
kandidát není.
Prosím také, abyste nejprve zprostředkovali setkání možných kandidátů do semináře s P. Mgr. Jiřím Kupkou,
ředitelem Teologického konviktu, už
během ledna a února, tel. 732 524 904,
e‑mail: kupka.jiri@ado.cz
Postupně pak kontaktujte každého kandidáta, který uvažuje o kněžství, i když v tomto školním roce ještě nematuruje a nebude se hlásit
do semináře.
Přihlášky se vyzvedávají i odevzdávají u P. Jiřího Kupky při osobním rozhovoru s kandidátem. Přihlášky je třeba
odevzdat nejpozději do 31. 3. 2022.
P. Jiří Kupka
biskupský delegát pro péči
o kněžská povolání

Valná hromada
Matice velehradské
Zimní pouť – neděle 13. února – v 10
hod. mše svatá v bazilice, po ní následuje volební valná hromada Matice velehradské v Zimním sále Stojanova gymnázia.
(ps)
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Apoštolský nuncius Charles Balvo končí svoji misi
v České republice

ZPRAVODAJSTVÍ

Úmrtí tří osobností spjatých
s olomouckou arcidiecézí
Na konci loňského roku zemřely tři
výrazné postavy, které se zapsaly, každá svým způsobem, do historie moravské církve.
• Ve věku 93 let zemřela 18. prosince
malířka Bedřiška Znojemská (Božena
Krejčová), za komunismu opomíjená
umělkyně, která patřila mezi oceňované
tvůrce děl s náboženskou tématikou.
S jejími kresbami se věřící mohli v době
totality setkávat na stránkách Katolických novin. V roce 2018 byla její práce
oceněna Řádem sv. Cyrila a Metoděje.
• O čtyři dny později – 22. prosince – zemřel ve věku 84 let interpret divadla jednoho herce Miroslav Gabriel
Částek, dominikánský terciář, který se
svými představeními navštěvoval farnosti a kostely v celé republice a také
spolupracoval s Radiem Proglas.
• Ve věku 82 let zemřel 20. prosince
Mons. Anton Otte, český katolický kněz
německé národnosti, který celý život zasvětil křesťanskému usmíření mezi Čechy a Němci. Od roku 1991 zastupoval
katolické krajanské sdružení Ackermann
Gemeinde v ČR, díky kterému stovky našich kněží mohly absolvovat jazykový
kurz v bavorském Bamberku a na poutním místě Vierzehnheiligen. V roce 1996
byl vyznamenán Řádem T. G. Masaryka.
(jpa)

Zemřela fotografka papežské
návštěvy Jana Smahelová
Ve věku 61 let zemřela 1. prosince 2021 Jana Smahelová, dcera známého olomouckého fotografa Rudolfa Smahela a také fotografka, která
v roce 1995 zaznamenávala návštěvu
papeže sv. Jana Pavla II. v Olomouci.
Zesnulá byla
členkou Asociace fotografů.
Působila jako
odborná pedagožka na SUPŠ
v
Uhers kém
Hradišti (obor
užitá fotografie).
V letech 1997 až
2003 byla odbornou asistentkou na Katedře multimediálních komunikací v ateliéru Reklamní
fotografie na Univerzitě Tomáše Bati ve
Zlíně.
Uspořádala přes padesát společných a samostatných výstav v Praze,
Olomouci, Ostravě, Uherském Hradišti,
Zlíně, Hodoníně, Uherském Brodě, Lodži,
St. Pöltenu, Stockholmu.
(ado)
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Zemřel trvalý jáhen Oldřich Kovář
Ve věku 91 let zemřel 3. prosince 2021 ve Vsetíně trvalý
jáhen Mgr. Oldřich Kovář.
Narodil se 26. 2. 1930 v Púchově na Slovensku, jáhenské
svěcení přijal 21. června 1991 ve Vsetíně, kde také od té doby
působil jako trvalý jáhen ve farnosti, od 1. července 2010 už
jen jako důchodce. Byl nejstarším trvalým jáhnem olomoucké
arcidiecéze.
Poslední rozloučení se zesnulým se konaly 11. prosince 2021 ve farním kostele ve Vsetíně, po zádušní mši svaté
byl pohřben na místním hřbitově.
V olomoucké arcidiecézi v současné době působí 38 trvalých jáhnů, jediných
duchovních římskokatolické církve, kteří mohou současně žít v manželství. Jeden
z těchto trvalých jáhnů je ovšem řeholník.
Josef Pala

Zemřel P. František Opletal
Ve věku 91 let zemřel 15. prosince 2021 v Domově důchodců v Nových Hvězdlicích P. František Opletal, emeritní kanovník Katedrální kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích, který ač rodák z olomoucké arcidiecéze (narozen 3. 5. 1930 v Podomí
ve farnosti Krásensko), celý aktivní kněžský život prožil v litoměřické diecézi.
Původním povoláním byl učitel. V roce 1957 se neúspěšně pokusil o vstup do kněžského semináře, přijat byl teprve
v roce 1958 pod podmínkou, že bude studovat za litoměřickou diecézi. Kněžské svěcení přijal v Litoměřicích 23. června 1963. Působil v duchovní správě v Litoměřicích, sedm let
byl spirituálem zdejšího kněžského semináře (1975–1982),
poté administrátorem v Dolní Poustevně a od roku 1990 byl
dvacet let duchovním správcem v Liberci. Zde se aktivně věnoval opravám kostelů a také interiéru budovy arciděkanství
a začal také s generální opravou libereckého arciděkanského
kostela. Jako arciděkan působil do 30. června 2010, kdy byl
emeritován, a následně se vrátil na rodnou Moravu. K 31. říjnu
2011 byl na vlastní žádost exkardinován z litoměřické diecéze a následně inkardinován do olomoucké arcidiecéze.
P. František Opletal byl autorem několika knižních publikací: Věřím v Boha – dva díly (Matice cyrilometodějská, Olomouc 1994); Z pramenů
duchovního života (Matice cyrilometodějská, Olomouc 1999); Rozjímání nad žalmy
(Matice cyrilometodějská, Olomouc 2002).
Poslední rozloučení se zesnulým knězem se uskutečnilo 22. prosince 2021
v kostele sv. Václava v Ruprechtově a pak byl pohřben do rodinného hrobu na tamním hřbitově. Pohřební obřady za zesnulého vykonal olomoucký pomocný biskup
Antonín Basler.		
Josef Pala

Pouť ve Strážnici k oslavě světového dne nemocných
Pouť nemocných a všech, kdo jim pomáhají, pořádá v pátek 11. února 2022,
u příležitosti svátku Panny Marie Lurdské a Světového dne nemocných, farnost
Strážnice společně s místní komunitou piaristů a Charitou.
Mše svatá s udělováním svátosti pomazání nemocných začíná v 18 hod. a jejím
hlavním celebrantem a kazatelem bude P. Martin Uher, kněz a také lékař pracující
v oblasti dětské intenzivní péče a v záchranné službě. Od 17 hod. bude nabídnuta
příležitost ke svátosti smířeni a v 17.20 hod. začne modlitba růžence pod vedením
zaměstnanců Charity.		
(ado)

Valná hromada Matice svatohostýnské
Na neděli 1. května se připravuje volební valná hromada Matice svatohostýnské (MSH). Do jedenáctičlenného výboru na období 2022–2027 bude voleno
deset členů, jedenáctý člen je jmenován přímo protektorem MSH. Do kontrolní
komise MSH bude voleno celkem pět členů.
Zájemci o členství ve výboru a kontrolní komisi MSH si mohou stáhnout přihlášku na internetové stránce www.hostyn.cz a následně ji poslat poštou na adresu
spolku Matice svatohostýnské, a to do 31. března 2022.
(ps)

Hlasy a ohlasy
Žáci Církevní ZŠ ve Veselí nad Moravou
pomáhali seniorům i Charitě
Seznamování se s křesťanskými Vánoci, Tříkrálová sbírka nebo výroba dárků pro seniory zaplnily čas žákům a pracovníkům
Církevní ZŠ ve Veselí nad Moravou v posledních týdnech.

Dárečky pro Zdislavu
Ani v předvánočním čase děti ze školní družiny Sluníčka nezapomněly na seniory ze stacionáře Zdislava ve Veselí nad Moravou.
Připravily pro ně vánoční svícen, upekly vánoční sušenky a perníčky
a předaly přání do nového roku.

NAPSALI JSTE NÁM

Projektový den „Poselství křesťanských Vánoc“
V předvánočním čase proběhl projektový den, během kterého měly
děti možnost se blíže seznámit s křesťanským vnímáním vánočních
svátků. Aktivity žáků prvního stupně byly motivovány vánočním příběhem, vyráběli leporelo, vytvářeli živé obrazy, tvořili betlémky. Šesťáci
se dozvěděli něco více o Izraeli, vánočním příběhu a o tříkrálové tradici
a nazdobili v parku stromeček pro zvířátka. Sedmáci a osmáci navštívili kostel sv. Bartoloměje a kostel sv. Andělů strážných a seznámili se
s historií a interiérem těchto staveb. Žáci vyráběli vánoční přání, vyslechli si povídání P. Václava Škvařila, navštívili výstavu o andělech na
Panském dvoře a soutěžili ve vánočním kvízu. Projekt probíhal ve spolupráci s farností Veselí nad Moravou.
Projektový den „Poselství křesťanských Vánoc“

Tříkrálová sbírka
Dne 6. ledna se uskutečnila Tříkrálová sbírka, kterou pořádali členové žákovského parlamentu. Vybraná částka 12 859 Kč byla předána
Charitě ve Veselí nad Moravou. Všem dárcům děkujeme.
Vánoční bohoslužba slova
V novém roce jsme se sešli v kostele sv. Andělů strážných při vánoční bohoslužbě slova, kterou sloužil pan děkan Václav Vrba. Všem
přítomným požehnal a popřál do nového roku. Slavnostní bohoslužbu
zpěvem doprovázel žákovský pěvecký sbor.
CZŠ Veselí nad Moravou

Tříkrálová sbírka

Myslela jsem na sebevraždu, utrpení mě ale naučilo žít a pomáhat
Stala jsem se obětí sexuálního zneužívání, dostala jsem ale mnohonásobně víc, a za to jsem vděčná, vrací se pro
rubriku Zkušenosti s Bohem do své bolestné minulosti Klára.
Jako dítě a puberťák jsem žila normálním životem bez hlubšího vztahu

s Bohem. Obrovský zlom přišel s mým
15. rokem, popsala bych ho jako most,
po kterém jsem přešla ze starého života
do života nového. Přišla totiž velká rána,
která mi změnila život: stala jsem se
obětí sexuálního zneužívání a psychického týrání. Psychickou bolest a stud
jsem nezvládala a začala jsem se sebepoškozovat a přemýšlela o ukončení
života. Vzpomínám, jak jsem s pláčem
obviňovala Boha za to, co se mi stalo
a že to dopustil.
Dnes Bohu za tuto zkušenost děkuji. Jsem mu za ni vděčná, protože právě
ona mě naučila, jak žít. Právě díky tomu,
co se stalo, jsem našla sama sebe. Řeknu ještě tolik: Nelituji toho a kdybych to
mohla změnit, neudělala bych to. Klidně bych si tím prošla znovu, jen abych
poté mohla pocítit to vítězství, tu Boží
přítomnost. I když jsem toho hodně
ztratila, dostala jsem mnohonásobně
víc, a za to jsem vděčná. Troufám si

říct, že od té doby jsem Bohu blíž, každým okamžikem zakouším střípek jeho
lásky.
Nejcennější hodnota je pro mě žít
pro druhého, žít s lidmi a pro lidi mě v životě naplňuje. Být služebnicí Boží můžu
uplatnit ve svém povolání, a především
v politice. Chtěla bych ať už v politice,
anebo kdekoli jinde zastávat pravdu,
lásku a mír, udržet si své hodnoty a navždy zůstat služebníkem, který slouží
lidem. Ráda bych pokračovala v duchovním růstu. Vím, že je přede mnou
dlouhá cesta, ale ráda opráším boty
a na tu dlouhou pouť vyjdu. Chtěla bych
žít jako správný křesťan, chtěla bych
jednat podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí, abych mohla jít vzpřímeně
a sama sobě se beze studu podívat do
očí. Abych se zastávala slabších, hájila
Pravdu, Mír a Lásku. Abych vždy jednala čestně a spravedlivě ve jménu Boha
Otce.
Klára

7

KDY – KDE – CO

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Bohoslužby na Svatém Hostýně

Studentský Velehrad

V zimním období (do neděle 24. dubna 2022) jsou slouženy
mše svaté:
ve všední dny
7.15, 9.30
v sobotu
7.15, 9.30, 11.15
v neděli
7.15, 9.30, 11.15, 14.45
Každou neděli v 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
V zimním období je bazilika uzavřena – od pondělí do pátku
od 15.30 do 18.40 hod. a o sobotách a nedělích od 16.00 do
18.40 hod.
Pondělní úklid baziliky, která je v tuto dobu uzavřena, probíhá
od 11.00 do 14.00 hod. Pokud na pondělí připadne nějaký významný svátek, tak se úklid přesunuje na následující všední
den.

Koná se opět – po dvou letech – od 5. do 8. května 2022.
Mottem je verš „Člověk soudí podle zdání, Hospodin však vidí
do srdce“ (1 Sam 16,7).
„Chceš zažít nezapomenutelnou akci plnou přednášek,
workshopů a modliteb a všechny tyto zážitky sdílet se skvělou partou věřících lidí? Přijeď na Studentský Velehrad a nezapomeň pozvat i své kamarády,“ povzbuzují pořadatelé z pořádajícího Vysokoškolského katolického hnutí.

Možnost ubytování v Kroměříži
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž nabízí možnost ubytování v prostorách domova mládeže. Kapacita ubytování je
ve třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích až pro 300 osob.
Možnost snídaní, obědů a večeří ve školní jídelně za přijatelné
ceny. V budově jsou k dispozici také samostatné kuchyňky,
klubovny i tělocvična. Pro přednášky je zde velká aula až pro
200 osob. Součástí školy jsou dvě kaple.
Ubytování je vhodné pro větší skupiny od 60 osob, ceny jsou
stanoveny dohodou a odvíjí se od počtu osob ve skupině.
Ubytování je možné v době prázdnin, případně víkendů.
Všechno pod jednou střechou, v centru historického města,
vedle Arcibiskupského zámku a zahrad.
Bližší informace: tel. 573 501 133, e‑mail: babukova@agkm.cz;
kosarek@agkm.cz

Únorový Nezbeda a Cvrček
V únorovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou osud našeho vynálezce Josefa Božka, povídku Bledule, rozhovor
s P. Romanem Vlkem Boží projekt Vlčí doupě a příběh s volitelným koncem Lenivý auťák.
Únorový Cvrček učí malé čtenáře děkovat za zimní radovánky a zároveň se odpovědně chovat ke svému zdraví.
Bližší informace: www.casopisnezbeda.cz
Rádi zašleme na požádání zdarma starší ukázkové
výtisky.
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Nabídka ČBK pro lidi ve službách církve
Naučte se, jak na vztahy, sociální sítě, financování církevních
projektů a mnoho dalšího. ČBK nabízí jednodenní kurzy, prezenčně nebo on‑line (dotované ceny).
Tři tipy na úspěšné kurzy, na které se „stojí fronta“:
• Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů
• Koomunikace na sociálních sítích
• EU – příležitosti, které přináší a jak je využít
Kompletní nabídka a obsahy kurzů: tel. 220 181 305, e‑mail:
vzdelavani@cirkev.cz, www.cirkev.cz/vzdelavani

Nabídka papežských citátů
Národní centrum pro rodinu spolupracuje na nové aktivitě pro
inspiraci a pro povzbuzení rodin a nabízí zájemcům k odebírání citáty papeže Františka k Roku rodiny ve formě e‑mailů.
Přihlášky: www.vira.cz/rok‑rodin

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Nabídka studia teologie, učitelství náboženství
a sociálních programů

Školení lektorů snoubenců

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci se těší na nové studenty v akademickém roce
2022/2023.
Přihlášky ke studiu přijímá do 15. března 2022
Přihlášky k postgraduálnímu studiu přijímá do 31. května 2022.
Bližší informace: www.cmtf.upol.cz; www.studujcmtf.cz

Zveme všechny manželské páry, které by se rády zapojily do
služby přípravy snoubenců na základní školení lektorů snoubenců, které se koná ve dnech 22. až 24. dubna na Svatém
Hostýně.
Bližší informace: Mgr. Petra Girašková, Biskupské nám. 2,
772 00 Olomouc, e‑mail: giraskova.petra@ado.cz

Setkání žen v obtížných životních situacích
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání. Jde o bezpečný prostor, kde se každá žena
může cítit přijímaná taková, jaká je.
8. února: Daniel Soukup: Tma a světlo v lidských životech,
svátcích a tradicích Farní dům, Olomouc
8. března: Kříže našich životů: Na křížové cestě umělce K.
Stádníka (katedrála Olomouc)
Bližší informace: Bc. Marcela Řezníčková,
e‑mail: reznickova.marcela@ado.cz

Přirozené plánování rodičovství
Jarní kurz přirozeného plánování rodičovství vedou manželé
Kolčavovi. Začínáme 5. dubna v Olomouci na biskupské kurii
v 17.30 hod. Další termíny: 19. dubna, 3. května a 17. května
Přihlášky a informace: Mgr. Markéta Matlochová, e‑mail:
matlochova.marketa@ado.cz, tel. 587 405 250

SMS služba modlitby
Nabízíme vám možnost zasílat nám vaše osobní prosby, za
které chcete, aby se pracovníci Centra pro rodinný život společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého kříže v Olomouci.
Za vás a vaše úmysly bude každý čtvrtek sloužena mše svatá.
Své úmysly můžete posílat: SMS zprávou na tel. číslo
731 731 800 (tento způsob je anonymní)e‑mailem na rodina@ado.cz, https://rodinnyzivot.cz/sms‑sluzba/

Duchovní vzdělávání na Svatém Hostýně v roce 2022
14.–20. 3. Ignaciánské exercicie, vede P. Richard Greisiger, SJ
22.–24. 4. Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád
29. 5. – 3. 6. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východního obřadu, téma: Vnitřní uzdravení
13.–15. 6. Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Milan Palkovič
25. 7. – 1. 8. Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených, vede P. Augustýn Kovačík
2.–6. 8. Ignaciánské duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek, SJ
8.–13. 8. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východního obřadu, téma: Pro mladé
14.–17. 8. Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád
4.–10. 9. Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací, vede P. Antonín Klaret Dabrowski, OFM
3.–5. 10. Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Milan Glaser, SJ
27.–30. 10. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východního obřadu, téma: O mši svaté
6.–11. 11. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východního obřadu, téma: Vnitřní uzdravení
14.–20. 11. Duchovní cvičení pro všechny, vede P. Milan Glaser, SJ
25.–27. 11. Duchovní obnova pro hasiče a nejen členy MSH, vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký – I. skupina
2.–4. 12. Duchovní obnova nejen pro členy MSH, vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký – II. skupina
12.–18. 12. Ignaciánské exercicie, vede P. Richard Greisiger, SJ
Přihlášky: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 72 Chvalčov, tel. 573 381 693, e-mail:matice@hostyn.cz, www.hostyn.cz
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SYNODA 2021–2023

Synoda: Synodální cesta
Vytvořit synodu znamená jít společně po stejné cestě. Podívejme se
na Ježíše, který se na cestě nejprve
setkává s bohatým člověkem, pak
naslouchá jeho otázkám a nakonec
mu pomáhá rozpoznat, co má dělat,
aby měl věčný život.
Setkávání, naslouchání, rozlišování: tři slova synody, na která bych
se rád zaměřil.
Papež František
Loni v říjnu zahájil papež František celosvětovou synodu na téma
„Za synodální církev: společenství,
spoluúčast a poslání“. Cílem synody je zapojení všech pokřtěných
katolíků do života církve a skrze
naslouchání lidem a Duchu Svatému vyjádřit názory i podněty k rozvoji církve.
Po celém světě lidé všeho věku ve
skupinkách sdílejí svůj pohled a diskutují o dalším směřování církve. Po této
synodální cestě již několik týdnů kráčí
i církev u nás.
Dvouletý synodální proces – nazvaný Společnou cestou laiků, duchovních
a papeže – je rozdělen do tří fází:
• místní (diecézní) – od října 2021 do
poloviny srpna 2022
• kontinentální – navazuje na diecézní
• univerzální – generální shromáždění
synody se sejde v Římě v říjnu 2023
Celý synodální proces spočívá v konzultacích a rozlišování. Jeho vyvrchole-

ním je shromáždění synody v Římě. Jak
zdůrazňuje sekretář synody, jde o to, aby
se do celého procesu více angažoval lid
Boží.
„Už první reakce naznačují, že nám
diecézní fáze synody může dopomoci
k tomu, abychom se vymanili z rezignovanosti a ztráty zápalu pro život církve
a objevili novou spontánnost a otevřenost vůči Duchu Svatému,“ zdůrazňuje
ThLic. Prokop Brož, Th.D., emeritní děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, vedoucí sedmičlenného
národního synodálního týmu jmenovaného našimi biskupy.
Olomouckou arcidiecézi zde zastupuje ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D.,

Snímek Martina Řehořová / Člověk a Víra
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odborný asistent na Katedře systematické teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci.
Tento tým připravuje diecézním koordinátorům materiály, aby v jednotlivých farnostech i dalších společenstvích mohli zrealizovat fázi synodální
cesty v místní církvi.
Iniciativa vzešlá od papeže Františka spojuje lidi v jednotlivých farnostech skrze rozhovory na jedno z deseti
témat:
• Na společné cestě
• Naslouchat
• Ujmout se slova
• Slavit
• Spoluzodpovědnost za misijní poslání
• Vést dialog v církvi a ve společnosti
• S jinými křesťanskými denominacemi
• Autorita a spoluúčast
• Rozlišovat a rozhodovat
• Formovat se v duchu synodality
V olomoucké arcidiecézi od loňského října pracují diecézní a farní koordinátoři. V mnoha farnostech již aktivně
působí vytvořené synodální skupinky
a některé z nich mají za sebou už několik setkání.
SYNODÁLNÍ KROUŽKY
VE FARNOSTECH
Těchto skupin je již více než pět stovek. Dva farní zástupci (koordinátoři)
se s námi podělili o první zkušenosti se
synodální prací. První z nich je Markéta

SETKÁNÍ VE VELKÉ FARNOSTI
Podobné zkušenosti má i František
Chvatík, koordinátor synodálních skupinek ve zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba. Na rozdíl od těch pěti hulínských
jich má ve Zlíně třiadvacet, celkem přes
110 lidí. Tyto skupinky tvoří většinou farníci, kteří jsou celoročně zapojeni do práce ve farnosti (různá společenství, kurzy,
modlitební skupiny, lektoři, animátoři).
„Na prvním seznamovacím setkání
si přítomní položili základní otázku synody: Je naše farnost společenstvím, které se snaží společně prožívat svoji víru
a k jakým krokům nás vybízí Duch Svatý.
Cílem tohoto setkání byl výběr nosného
tématu, kterému se bude skupinka věnovat. Druhé a třetí setkání je zaměřeno na
sdílení a reflexi k vybranému tématu. Po
krátké úvodní modlitbě následuje v první
části osobní sdílení členů skupinky, ve
druhé části se vyjadřujeme k tomu, co se
mě dotklo ve sdílení ostatních. Cílem je
společně hledání, k čemu konkrétnímu
nás Duch Svatý vede, a co by to mohlo
znamenat pro cestu v naší farnosti. Námětů je skutečně hodně, protože naše
farnost je velká.
Zde bych pro téma č. 2 (Naslouchání) uvedl alespoň některé z podnětů. Žijí

Modlitba za průběh synody
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.

SYNODA 2021–2023

Večeřová z farnosti Hulín, která má na
starosti kromě místních tří skupin ještě
další dvě – v Záhlinicích a v Pravčicích.
Těchto pět skupinek tvoří přes padesát
farníků, a jak říká, jsou všichni „namícháni“ – senioři i maminky s dětmi, muži, ale
většinu z nich tvoří ženy.
Na otázku – jak se k této práci dostala, odpovídá: „Na pastorační radě farnosti, kde se jednalo o zřízení synodálních
kroužků, jsem velice ráda přijala úkol
stát se koordinátorkou těchto kroužků.
Se skupinkou, kterou ještě navíc sama
vedu, jsme se sešli od loňského října už
desetkrát.“
Jak takové setkání vypadá?
„Scházíme se na faře. Naše první
schůzky byly plné očekávání, vzájemného seznamování a sbližování. Po úvodní modlitbě za zdar synody, čteme text
z evangelia, o němž pak vedeme debatu. Následuje chvíle ticha – s chválovou
hudbou. Tato ztišení na nás velice působí
a přibližují k Duchu Svatému. Po tomto
úvodu se cítíme mnohem otevřenější, už
se tolik neostýcháme mluvit. Každý má
možnost se zapojit. Ale nikoho nenutíme.
K tomu, aby „se někdo otevřel“, potřebuje
určitý čas. A každý jej má jiný. Učíme se
společně modlit, naslouchat, ale i hovořit. Není to pokaždé jednoduché.“

Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.
mezi námi skupiny lidí, o které se nikdo
nezajímá. Jsou to např. ženy po aborci,
rozvedené ženy, ale i muži, kteří žijí sami,
dále skupina v ěřících žijících v občanském manželství. Zde postrádáme osobní svědectví lidí, kteří podobné situace
sami zažili a jsou pak ochotni těmto lidem pomoci, přijmout je mezi sebe. Chybí také svědectví o tom, jak Bůh působí
v našich životech…“
V jednotlivých kolech mluví každý
člen maximálně tři minuty. Ostatní ho
mají aktivně poslouchat. Znamená to,
aby nepřemýšleli při sdílení těch druhých, co chtějí vlastně říci oni, ale aby se
opravdu snažili vcítit do toho druhého
a porozumět tomu, co říká.
Mezi rozmluvami je vždy chvíle ztišení, kdy se mají členové zamyslet nad tím,
co poslouchali.

Jak se oba koordinátoři shodli, velkým přínosem pro ně byl právě loňské
říjnové diecézní setkání v Olomouci.
„Zjistili jsme, že to mluvení a poslouchání funguje. Zjistili, že to není
nějaký nesmysl, ale návod z jezuitské
spirituality použitelný ve farnostech, podle něhož lidé nekritizují ani neradí, ale
diskutují.“
A paní Markéta k tomu ještě dodává: „Pro mě bylo velikou radostí, že mám
okolo sebe lidi, se kterými mne spojuje
touha více poznávat Boha. Společně se
učíme sdílet naše radosti i problémy.
Byla jsem mile překvapena, že i u nás se
našli lidé, kteří se nadchli pro synodální
myšlenku obrody církve. Chtěli by udělat
něco pro církev a chtěli by, aby církev byla
živá.“
Josef Pala
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Hejtman, primátor a biskup:
„Přišli jsme jako tři králové, kteří spolupracují.“
U olomoucké katedrály svatého Václava započal
6. ledna 2022 tradiční průvod tří králů, jehož cílem
bylo upozornit veřejnost na probíhající Tříkrálovou
sbírku. Na koních mohli přihlížející spatřit hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka, primátora Statutárního města Olomouc Miroslava Žbánka
a pomocného biskupa a generálního vikáře olomoucké arcidiecéze Josefa Nuzíka.
V katedrále svatého Václava se představitelé tří
králů poklonili narozenému Ježíši v jeslích. Koledami je zde a také na každém dalším stanovišti doprovázel sbor opery a operety Moravského divadla
Olomouc. Před katedrálou poté králové nasedli na
koně a vyrazili směrem k arcibiskupskému paláci,
kde už na koledníky čekal olomoucký arcibiskup
Jan Graubner.
Snímky Pavel Langer / Člověk a Víra

Naším největším darem je informace
o spolupráci
„Já bych si moc přál, aby ta hvězda,
která vedla naše kroky a zvěstovala dobré zprávy pro celé lidstvo, byla nejenom
pro Olomoučany dobrou zprávou, že
rok 2022 bude rokem, kdy se vypořádáme s problémy, jako je pandemie nebo
ekonomická krize a že ta naše cesta od
vás zpátky bude radostná,“ řekl primátor
města Olomouce Miroslav Žbánek, který představoval Kašpara.
Josef Suchánek, představující Melichara konstatoval, že se dnes nacházíme v bohatě žijící společnosti: „Proto
jsou naše dary skromné. Našim největším darem je informace o spolupráci.
Přišli jsme v této sestavě jako tři králové,
kteří spolupracují, a to může být velký
dar nejen pro obyvatele města, ale i ce-

lého kraje,“ dodal hejtman Olomouckého
kraje.
Josef Nuzík, představitel Baltazara požehnal všem věřícím i nevěřícím
a připomněl symbolický význam jmen
jednotlivých tří králů: „Kašpar v překladu znamená strážce pokladu, Melichar
můj král je světlo a Baltazar ochránce
života. I s tímto poselstvím, které se šíří
prostřednictvím Tříkrálové sbírky do celé
společnosti, chceme vyslat poselství, že
díky Bohu a Ježíši má v sobě každý poklad, má také světlo a život, který jsme
dostali od narození až do přirozené smrti,“ doplnil pomocný biskup a generální
vikář.
Vzájemný respekt vědy a víry
Další zastávkou průvodu byl rektorát Univerzity Palackého v Olomouci.

Tři krále zde přivítal rektor univerzity
Martin Procházka. „Vážený pane rektore, jsem moc rád, že jsem dnes mohl
za vámi přijet, ačkoliv jsem si myslel,
že neprojdu touto bránou na koni. Chtěl
bych vám přinést přání všeho dobrého
do nového roku, aby se mé alma mater
stále dařilo,“ popřál univerzitě hejtman
Suchánek.
„Dovolte mi, abych všem pracovníkům a studentům Univerzity Palackého
poděkoval nejenom za veškerou práci,
kterou odvádí šířením znalostí, ale také
za šíření víry a hodnot, které jsou pro
každého občana naší země důležité
a jsou pilířem naší společnosti. Zároveň
bych vám popřál, ať vaše úsilí v tomto roce sklízí co největší ohlas u vašich
studentů,“ sdělil své poselství primátor
Žbánek.
Pozdrav za arcibiskupství pronesl
pomocný biskup a generální vikář arcidiecéze Nuzík: „Těší mě, že vám jako tři
králové můžeme přinést to, co tři králové nosí. To jest přání božího požehnání.“
Rektor univerzity Procházka poděkoval
za vzácnou návštěvu a zdůraznil důležitost propojení a vzájemný respekt vědy
a osobní víry každého člověka.
Hvězda, která symbolizuje světlo,
naději a budoucnost lidstva
Předposlední zastávkou, kde tři králové sdělili své poselství, bylo olomoucké
Horní náměstí. Spolu se třemi králi zde
zazpívaly koledy i děti z mateřské školky
Ovečka. „Rád bych všechny přivítal tady
na olomouckém náměstí u vánočního
stromku, který dnes už sice pozbývá svůj
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symbol, avšak přesto na něm stále ještě
září vánoční hvězda. Hvězda, která symbolizuje světlo, naději a budoucnost celého lidstva. Já bych moc přál zejména
dětem, které dnes přišly a které nám tady
zazpívaly koledy, aby pro ně budoucnost
byla co nejlepší. Aby si spolu s námi uvědomovaly, jak důležité je poselství Vánoc,
že to nejsou pouze vánoční dárky, a také
aby pospolitost, kterou v období Vánoc
zažíváme, vydržela i po celý rok,“ zaznělo
z úst primátora.
Svou cestu Olomoucí tři králové zakončili před budovou Krajského úřadu
Olomouckého kraje. Spolu s nimi zde zazpívaly také děti z dětské skupiny Lištička Charity Olomouc. Představitelé králů
na tomto místě opět vyzdvihli spolupráci jednotlivých institucí, které stojí za letošním průvodem. Spolupráce je podle

nich hodnotnější než mnohé hmotné
dary.
Záměrem letošního průvodu byla
absence kasičky. Cílem bylo upozornit

veřejnost, že existují i jiné možnosti, jak
přispět na Tříkrálovou sbírku.
Šimon Hauser
Charita Olomouc

Nabídka duchovních cvičení na Velehradě 2022
4.–6. 3. Postní duchovní obnova pro všechny • P. Radek Sedlák
11.–13. 3. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty • P. Pavel Hofírek
18.–20. 3. Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství • Mons. Vojtěch Šíma
21.–23. 3. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty • P. Pavel Hofírek
25.–27. 3. Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské • P. Miroslav Herold, SJ
7. 4. Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity • Mons. Vojtěch Šíma
9.–11. 5. Duchovní obnova pro seniory • P. Miroslav Jáně
20.–22. 5. Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě • P. Marián Pospěcha
17.–21. 7. Duchovní cvičení pro všechny • Mons. Aleš Opatrný
21.–24. 7. Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky • Mons. Aleš Opatrný
2. 8.–6. 8. Duchovní cvičení pro všechny • Mons. Josef Žák
7. 8.–12. 8. Duchovní cvičení pro vysokoškoláky • P. Michal Altrichter, SJ
15.–9. 8. Letní katechetický mini kurz • Centrum pro katechezi Olomouc
14.–17. 9. Duchovní cvičení pro všechny • P. Miloslav Kabrda
25.–28. 9. Duchovní obnova pro seniory • P. Jan Mach
3. 11. Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity • Mons. Vojtěch Šíma
11.–13. 11. Duchovní obnova pro všechny • P. Pavel Hofírek
24.–27. 11. Adventní duchovní obnova pro všechny • Mons. Vojtěch Šíma
4.–8. 12. Adventní duchovní obnova pro všechny • P. Antonín Dąbrowski, OFM
Bližší informace: www.stojanov.cz, Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, e‑mail: velehrad@
stojanov.cz, tel. 572 571 420, 733 741 896

Snímek Jiří Husek
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Knižní nabídky

NOVÉ KNIHY

Služebníci užiteční: nová kniha
o kněžích z Prostějovska
Na začátku ledna vyšla v nakladatelství Kauli Publishing v Praze zdařilá
kniha „Služebníci užiteční“ s podtitulem
„Medailony duchovních pochovaných ve
Vrahovicích“. Je druhým vydáním publikace se stejným názvem z roku 2020,
jejíž náklad byl rychle rozebrán. Proto
úzce navazuje na její obsah.
Pro nové vydání autoři, prostějovští
historici Pavel a Václav Markovi, medailony kněžských osobností podstatně
přepracovali, doplnili a upřesnili. Nejde
však jen o revizi textů, ale o velmi podstatné rozšíření a zapracování nových
údajů zjištěných dalším zkoumáním tématu. Nová, dosud neznámá fakta se

týkají především osobnosti P. Ignáce
Böhma, P. Ondřeje Sedláčka a P. Jaromíra Toboly. Doplněna byla i data o dalších
duchovních. Medailon P. Josefa Střídy
byl obohacen o velmi mnoho zajímavých vzpomínek jeho dosud žijících pamětníků. U P. Aloise Langa se podařilo
téměř vyčerpávajícím způsobem zmapovat jeho literární činnost a zasadit do
kontextu doby jeho života.
Knížka je podstatně rozšířena
i v části poznámkového aparátu, který je
obohacen o další archivní, knižní a časopisecké materiály. Obsahuje 171 stran
textu, anglické resumé, jmenný rejstřík,
seznam použitých pramenů a literatury,
stručné informace o autorech a 111 většinou barevných, s výjimkou P. Josefa
Střídy dosud nepublikovaných fotografií
v obrázkové příloze. Kniha je k dispozici
na e‑shopu na internetových stránkách:
www.Kauli‑Publishing.cz
(ado)
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Exerciční hnutí na Moravě a ve Slezsku v období 1850–2020
Na konci roku 2021 se do rukou veřejnosti dostala nová publikace z pera Dr. Jana
Larische, mapující exerciční hnutí na Moravě a ve Slezsku od roku 1850 až do současnosti. Autor v ní popisuje rozvoj tohoto hnutí v jeho
třech základních pilířích: exercicie pro kněze, exercicie
pro laiky a lidové misie a to nejen v olomoucké arcidiecézi
a v brněnské diecézi, ale také v rakouské (od roku 1918
československé) části vratislavské diecéze a od roku
1996 také v nově zřízené ostravsko‑opavské diecézi.
Nejprve byly od poloviny 19. století exercicie nabízeny
kněžím a postupně se staly součástí jejich celoživotní formace. Následovaly lidové misie, které se sice vzhledem
k okolnostem a dle akcentů diecézních biskupů začaly
dostávat do širšího povědomí života místních církví až na
přelomu 19. a 20. století, avšak v první polovině 20. století s výjimkou období válečného stavu se staly součástí
životního rytmu farních společenství. Uzavřené exercicie
pro laiky se začaly postupně prosazovat od konce 19. století, zlaté období pak nastalo po vybudování exercičních domů ve 20. letech a zejména po zavedení Katolické akce v moravských diecézích.
Rozvoj exercičního hnutí byl utlumen válečnými událostmi v období 1938–1945
a znovu obnoven po nastolení míru v roce 1945, ale s nástupem komunistické totality v Československu v roce 1948 byl nekompromisně ukončen. Vládnoucí režim
umožnil jen konání kněžských exercicií a to v naprosto omezené a přísně kontrolované míře. S výjimkou období 1968–1970 trval tento stav až do roku 1989.
Teprve společenské změny započaté událostmi listopadu 1989 umožnily normalizovat náboženský život včetně obnovení konání exercicií a lidových misií. S výjimkou kněžských exercicií však bylo potřeba začít úplně od počátku. Postupně se vytvořila síť exercičních domů, které začaly nabízet exercicie pro kněze i laiky. V ohledu
lidových misií však byla situace komplikovanější. Po čtyřiceti letech totality chyběly
nejen základní informace a obecná zkušenost, ale také připravené misijní týmy. Ty
se postupně vytvářely a stále vytvářejí. Jejich počet a také faktické možnosti jejich
jednotlivých členů jsou ohraničeny dalšími úkoly a povinnostmi, ale i přes tato omezení se i tento prostředek obnovy Božího lidu stal a stává plnohodnotnou součástí
života místních církví.
Publikace jako celek umožňuje čtenáři se blíže seznámit jak s fenoménem exercicií a lidových misií, tak s jejich konkrétní praxí, a může pomoci poodhalit kořeny,
ze kterých mimo jiné čerpaly vnitřní sílu ke křesťanskému životu generace našich
předků.		
Jan Larisch

Návrat ztraceného syna
Roku 1983 Henri J. M. Nouwen poprvé zahlédl reprodukci slavného Rembrandtova obrazu, na němž otec objímá marnotratného syna. Výjev ho naprosto uchvátil… Záhy se mu naskytla příležitost odjet do Petrohradu a strávit pár dní v tichu před originálem.
Jednotlivé postavy na obraze k němu promlouvaly
tak mocně, že o nich musel rozjímat po mnoho
dalších let. Postupně se našel v obou synech, přičemž ale zjistil, že „ztracenější“ je ten starší, ačkoli se nikdy nevzdálil z otcova domu. A nakonec
největší výzvou bylo pro autora povolání stát se
milosrdným otcem, který už neřeší sebe, ale má
otevřené srdce i náruč pro všechny „ztracené“.
Kniha vychází v novém překladu Kateřiny Lachmanové, která knihu doporučuje jako výbornou pomůcku pro duchovní obnovy a exercicie.
Knihu lze objednat: Nakladatelství Paulínky, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1, tel.
224 818 757, e-mail:, objednavky@paulinky.cz,
www.paulinky.cz

Otec Amorth jak ho neznáte

V letošním roce si připomínáme 80. výročí mučednické smrti jaktařského faráře
P. Aloise Šebely. Narodil se 26. ledna 1880 v Ruprechtově nedaleko Vyškova. Po
středoškolských studiích v Kroměříži nastoupil do kněžského semináře v Olomouci
a 5. července 1902 byl vysvěcen na kněze.
Na své první místo nastoupil do farnosti Stará Ves u Rýmařova a v roce 1904 se
stal farním vikářem v Kateřinkách u Opavy.
V květnu 1908 byl jmenován vikářem Kolegiátní kapituly sv. Mořice v Kroměříži.
Stal se tak jedním z nejbližších spolupracovníků probošta kapituly ThDr. Antonína
Cyrila Stojana. Vzdělaný a obratný řečník vnášel svým nadšením do života katolických spolků nové impulsy, později v nich zastával i vedoucí funkce. Byl zván jako řečník na schůze místních Katolických národních jednot, spolků křesťansko‑sociálních
a jiných, jejich členy vzdělával a motivoval k zodpovědné katolické práci.
K 1. únoru 1915 musel narukovat jako polní kurát a zúčastnil se bojů na italské
frontě. K 1. červnu 1918 byl z armády ze zdravotních důvodů propuštěn a vrátil se do
Kroměříže. Nezůstal stranou sílícího volání českého národa po politické samostatnosti. Když v úterý 29. října zpráva o novém státu dorazila do Kroměříže, patřil jako zástupce křesťansko‑sociální
strany k těm, kteří v celém kroměřížském okrese aktivně
napomáhali převzetí moci.
Jako předseda Křesťansko‑sociálního vzdělávacího
spolku v Kroměříži organizoval P. Šebela v letech 1922–
1924 stavbu Lidového domu, zapojil se do činnosti místní
jednoty Orla, v letech 1918–1926 působil jako místopředseda Rolnické Zádruhy pro okres Kroměříž a okolí. V roce
1919 založil v Kroměříži Konzumní družstvo a jako předseda ho vedl až do roku 1924, podobně vzniklo v roce
1920 Stavební družstvo, ve kterém byl až do roku 1928
místopředsedou. Politicky se angažoval v nově vzniklé Československé straně lidové. V komunálních volbách v roce 1923 byl zvolen za ČSL do zastupitelstva města
Kroměříže a čtyři roky v něm působil jako předseda městské finanční komise.
Na počátku roku 1928 byl P. Alois Šebela jmenován farářem ve farnosti Jaktař
u Opavy. S jaktařským farním společenstvím se zúčastnil I. eucharistického sjezdu
ve dnech 26.–28. května 1928 v Opavě. O rok později v září 1929 oslavila farnost
Jaktař pod jeho vedením na místní poměry velkolepým způsobem milénium smrti
sv. Václava.
Do roku 1938 zvládl farář Šebela generální opravu fary, kostela i hřbitova, k prohloubení duchovního života farníků zavedl duchovní obnovy a v roce 1937 nabídl
farnosti lidové misie. V závěru 30. let převzal na svá bedra organizaci tradičních
Slezských poutí na Svatý Hostýn a na Velehrad, v roce 1938 patřil k hlavním organizátorům II. eucharistického sjezdu v Opavě.
Zapojil se také do činnosti ryze kněžských spolků. Byl členem Jednoty katolického duchovenstva olomoucké arcidiecéze a také svépomocného sdružení Unitas,
založeného v roce 1924. Tento spolek vedl nejprve jako zástupce ředitele, od roku
1928 až do svého zatčení jako ředitel, a podle výsledků činnosti sdružení je nutno
říci, že velmi úspěšně.
Po podpisu mnichovské dohody raději den před příchodem německých vojsk
8. října opustil svou farnost v zabraném území, odstěhoval se do Kroměříže a uchýlil
se do soukromí. Na jaře 1941 byl jmenován čestným kanovníkem Kolegiátní kapituly
sv. Mořice v Kroměříži.
V neděli 5. října 1941 byl P. Alois Šebela zatčen v rámci „Akce Kroměříž“ a 7. října
převezen do věznice brněnského gestapa, kde byl vězněn bez soudu necelé čtyři
měsíce.
Podle dochovaných svědectví spoluvězňů zde P. Šebela mimo jiné připravoval
na poslední cestu řadu odsouzených. Pro všechny byl pevnou oporou jako statečný
muž a ryzí kněz. Koncem ledna 1942 byl poslán do koncentračního tábora Osvětim.
Stal se vězeňským číslem 26268. V táboře přežil jen deset dní – zemřel již 9. února 1942. Urna s jeho popelem byla odeslána do Kroměříže a následně uložena do
kněžského hrobu na kroměřížském hřbitově.
80. výročí smrti P. Aloise Šebely si připomeneme v neděli 13. února při mši
sv. v proboštském kostele sv. Mořice v Kroměříži. V neděli Dobrého pastýře 8. května 2022 bude veřejnosti prezentována také publikace P. Alois Šebela, kněz mnoha
funkcí a rolí, čestný kanovník a mučedník, která podrobněji pojednává o životě tohoto kněze.		
Jan Larisch

Svědectvío prosté, avšak skálopevné víře paulínského kněze, jemuž se
podařilo přimět církev jak doma v Itálii,
tak ve světovém
měřítku, aby nejen znovu začala
brát vážně biblické učení o působení andělů i démonů v dějinách
spásy, ale především aby se ve
službě exorcistů
zapojila do boje
proti Zlému.

Jak přečíst Bibli za jeden rok
Přečíst celou Bibli je skvělý záměr, ale
nikoli snadný.
Proto nabízíme
drobnou
pomůcku – promyšlený „plán
četby“ na jeden
rok: s jeho pomocí snáze vytrváme a získáme tak plastičtější a ucelenější pohled
na biblické poselství.

Expedice Bible:
základní výbava
Nepřipadá vám Bible jako džungle?
Nepřehledná, velká, plná nástrah? Pak
se vám bude hodit průvodce, podobně
jako při putování neznámou krajinou.
Tato příručka upozorňuje na to, co
v „biblické krajině“ stojí za „návštěvu“, varuje před nástrahami, jaké mohou číhat
ve špatném stylu čtení, a též napovídá,
jak vytěžit z „návštěvy biblické džungle“
co nejvíc. Kromě toho vlévá nadšení, je
srozumitelná
a stručná. Jinými slovy, mohla
by se též jmenovat: „Co jste
chtěli
vědět
o Bibli, a báli
jste se zeptat,
protože víte, že
byste to měli už
dávno vědět.“
Knihy lze objednat: Nakladatelství
Paulínky, Jungmannovo nám. 18, 110 00
Praha 1, tel. 224 818 757, e-mail:, objednavky@paulinky.cz, www.paulinky.cz
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P. Alois Šebela

Z DI ÁŘE ARCIBISKUPST VÍ

ÚNOR 2022
2. 2. středa
9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář
– mše svatá a setkání s řeholníky a řeholnicemi
• arcibiskup Jan Graubner a biskup Antonín Basler
10. 2. čtvrtek
9.00 hod. • Holešov – děkanátní rada • arcibiskup Jan
Graubner
12. 2. sobota
8.30 hod. • Velehrad – přednáška a mše svatá pro katechety • arcibiskup Jan Graubner

13. 2. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá
k XXX. Světovému dni nemocných • biskup Josef
Nuzík
10.00 hod. • Velehrad – zimní pouť k výročí úmrtí
sv. Cyrila a valná hromada Matice velehradské
• arcibiskup Jan Graubner
16. 2. středa
9.00 hod. • Uherské Hradiště – děkanátní rada
• biskup Antonín Basler
21. 2. pondělí až 23. 2. středa
Velehrad – setkání biskupů, kněží a jáhnů moravské
církevní provincie • arcibiskup Jan Graubner, biskup
Antonín Basler, biskup Josef Nuzík
27. 2. neděle
10.00 hod. • Zubří – biřmování • biskup Antonín Basler

Uzavřeno k 21. 1. 2022
Změna programu vyhrazena
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Snímek Jitka Václavíková

