
A
rc

ib
is

ku
ps

tv
í o

lo
m

ou
ck

é 
• 

B
is

ku
ps

ké
 n

ám
ěs

tí 
2,

 7
71

 0
0 

O
lo

m
ou

c 
• 

w
w

w
.a

do
.c

z

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

Arcibiskup Graubner 
o setkání s papežem: 
Pastýř, kterému jde 
o každého člověka
Návštěva českých a morav-
ských biskupů Ad limina apo-
stolorum 11. listopadu 2021 
vyvrcholila setkáním se Sva-
tým otcem. Odehrávala se for-
mou velmi neoficiálního a ote-
vřeného dialogu, který trval 
více než dvě hodiny, potvrdil 
předseda České biskupské kon-
ference, arcibiskup Jan Graub-
ner, při setkání s novináři v čes-
kém centru Velehrad nedaleko 
Vatikánu…                    (strana 5)

Na návštěvě u nejstaršího 
kněze
Jezuitský kněz P. Vlastimil Ovčáčík, 
který žije na odpočinku v kněžském 
domově Marianum na Velehradě, je 
v současné době nejstarším knězem 
v olomoucké arcidiecézi. Na konci 
letošního roku oslaví své 92. naro-
zeniny. Při této příležitosti jsme ho 
požádali, aby s námi zavzpomínal 
na svůj dlouhý život.       (strana 12)

Pastýřský list Vánoce 2021
Milé sestry a drazí bratři,
Bůh, který oznámil pastýřům radostnou 
zvěst o narození Spasitele, ať vás naplní 
radostí a učiní vás zvěstovateli svého evan-
gelia!                                                       (strana 2)
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PROSINEC 2021 – LEDEN 2022
3. prosinec – Mezinárodní den zdravotně postižených – vyhlášen v roce 1993 OSN
3. 12. 1621 se narodil Bohuslav Balbín, český jezuitský vlastenecký kněz, literát, his-

torik (400 let)
4. 12. 1871 se narodil ThDr. Jan Evangelista Sedlák, český katolický kněz, historik 

(150 let)
5. prosinec – Mezinárodní den dobrovolníků – slaví se z rozhodnutí OSN na počest 

těm, kteří dobrovolně pomáhají trpícím
8.  12.  1946 přijal v Praze biskupské svěcení nově jmenovaný pražský arcibiskup 

ThDr. Josef Beran (75 let)
10. prosinec – Den lidských práv – výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv 

Valným shromážděním OSN v roce 1948 – slaví se od roku 1950
17. 12. 1936 se narodil papež František (85. narozeniny)
28. 12. 1929 se narodil v Kunovicích u Valašského Meziříčí P. Vlastimil Ovčáčík, je-

zuitský kněz žijící na odpočinku na Velehradě, nejstarší kněz v olomoucké arci-
diecézi (92. narozeniny)

19. 1. 1942 se narodil ve Velkých Opatovicích Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomoc-
ný biskup olomoucký (80. narozeniny)

22. 1. 1922 zemřel Benedikt XV., římský papež v letech 1914 až 1922 (100 let)
30. 1. 1947 zemřel v Opavě ve věku 79 let Mons. Josef Martin Nathan, světící biskup 

olomoucký (75 let)   (jpa)
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Milé sestry a drazí bratři,
Bůh, který oznámil pastýřům radost-

nou zvěst o narození Spasitele, ať vás na-
plní radostí a učiní vás zvěstovateli svého 
evangelia!

V tyto dny často hledíme do betléma, 
který má kouzelnou atmosféru. I když se 
různá zobrazení v  mnohém liší, jedno 
mají společné. Středem celé scenérie je 
vždy malé dítě. Všichni ostatní jsou méně 
důležití, nejen dospělí rodiče nebo vypa-
rádění králové s  bohatými dary, či sami 
zpívající andělé. To malé dítě je ze všech 
nejchudší, nemá nic jen plenky a přece je 
důležitější než všichni. Každému se líbí ta 
tichá harmonie a pohoda svaté noci. Ne-
jeden z nás si ji spojuje s dětskou předsta-
vou rodinné idylky.

Ta ideální atmosféra však není pohád-
ková. Podobnou je možné zakusit v mno-
ha rodinách, v nichž vládne láska a poko-
ra. Promiňte, laskavě, ale láskou nemyslím 
sladký pocit a  pokoru si nepředstavuji 
jako ušlápnutost nebo podceňování sebe. 
Právě v betlémě vidím krásnou lásku to-
lika lidí, kteří nemyslí na sebe, ale jsou 
uchváceni malým dítětem, k  němuž 
spěchají a  s  nímž se dělí o  svůj majetek. 
Nehledají sebe, ale dobro toho Novoro-
zeného. Jejich pokora se nevymlouvá na 
chudobu, ale dává z mála, neschovává se 
za nedostatek talentů, ale zpívá z radosti 
a pro radost.

Ten pohled nabízí důležité poučení. 
Ne, žádné školské poučky. On přitahuje 
a probouzí touhu k následování, protože 
vyzařuje lásku. Láska napodobuje a  při-
podobňuje se. Jen nespěchejte a  vychut-
nejte si ten pohled. Věřím, že pak najdete 

Benedikt XV. se narodil v Miláně 21.  listopadu 1854 ve 
šlechtické rodině. Chtěl se stát právníkem (v roce 1875 zís-
kal doktorát práva), později však přešel na teologii a  poté 
vstoupil do kněžského semináře. Od svého vysvěcení (1878) 
se však věnoval dráze diplomatické, vstoupil do diplomatic-
kého sboru Svatého stolce. Prošel různými stupni, až dosáhl 
hodnosti substituta státního tajemníka. V  prosinci 1907 se 
stal boloňským arcibiskupem, o sedm let později kardinálem.

Již od počátku svého pontifikátu byl Benedikt XV. tvrdě 
konfrontován s  realitou běsnícího konfliktu první světové 
války, kterou se snažil svými iniciativami ukončit. V celém 
konfliktu vyhlásil neutralitu a  opakovaně vyzýval k  ukon-
čení bojů a  k  nepoužívání některých mimořádně krutých 
zbraní (např. bojových plynů).

Významnou část svého pontifikátu věnoval tzv.  třetí-
mu světu. V roce 1917 založil Kongregaci orientálních církví. V listu Maximum illund 
z roku 1919 formuluje jako první papež v historii zásady a metody misijní práce.

Nejvýznamnější událostí jeho pontifikátu bylo vydání nového Kodexu kanonického 
práva v roce 1917, který představuje první souhrnnou kodifikaci hlavních zákonů a před-
pisů římskokatolické církve. Papež Benedikt XV. zemřel 22. ledna 1922.  Josef Pala
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nové zalíbení v podobném postoji. Tomu 
děťátku dělají malíři či sochaři často star-
ší hlavičku, aby napověděli jeho věčnou 
moudrost a božskou moc, ale všechny údy 
má tak slabé, abychom vnímali pokoření 
všemohoucího Boha, který se pro nás stal 
slabým člověkem. Slovo se stalo tělem. 
Opustilo slávu nebe a  vzalo na sebe náš 
osud. Přišlo nás vykoupit z  otroctví hří-
chu a nabídnout nebeské dědictví. Bůh se 
stává člověkem, aby mě učinil bohem. Ne, 
nemohu dál. Naplňuje mě úžas. Musím 
mlčet. Ale to mlčení je tak šťastné!

Té idylce se může blížit každá rodina, 
v  níž vládne láska, kde nejsou lidé slepí 
a dovedou vidět ty druhé, vidět jejich kva-
lity a  žasnout. Bez obdivu nedokážeme 
milovat, protože, co nemá v našich očích 
cenu, nevzbuzuje zalíbení, neprobouzí 
lásku. Bez obdivu necítíme vděčnost a cí-
tíme se chudí, někdy nespokojení a ukřiv-
dění, nebo se dokonce necháme sžírat 
závistí kvůli těm, kteří mají něco navíc. 
Cesta ke štěstí je však jednoduchá: umět 
vidět a žasnout, nebát se děkovat, mnoho 
děkovat.

Nejraději vzpomínám na lidi, kteří 
vyzařovali štěstí a radost, protože doved-
li být spokojení s tím, co měli. Myslím na 
paní, která mnoho neměla. Když se jiní 
chlubili a snad se snažili v ní probudit zá-
vist, smála se a říkala: Jsem sice chudá, ale 
ne hloupá. Přece si nebudu kazit radost 
závistí. Já se raduji s  druhými z  toho, co 
mají oni, a tak jsem bohatší o radost.

Betlémská pokora umí tiše naslou-
chat. Krásnou atmosféru dovedou dělat 
v  rodinách ti, kteří umí naslouchat, kte-
ří naslouchají trpělivě, neskáčou do řeči 

a  nechají domluvit. Nepřipravují si svou 
odpověď, dokud druhý mluví. I když mají 
jiný názor, snaží se pochopit postoj dru-
hého, nebo v  něm hledat aspoň zrnka 
pravdy. Ten druhý se cítí milovaný, a pro-
to se neježí, snadněji se disponuje k  na-
slouchání.

Obdiv probouzí úctu, která chrání lás-
ku. Bez úcty je láska ohrožená jako brýle 
v kapse bez futrálu. Mnoho záleží na úhlu 
pohledu. Člověk namyšlený, který se dívá 
na druhé spatra, který si myslí, že ti druzí 
mu nesahají ani po kolena, si bude těž-
ko druhých vážit. Za to pokorný pohled 
lásky umí objevit hodnoty druhého. Kdo 
dovede vidět očima víry, ten ví, že všichni 
v rodině byli stvořeni k obrazu Božímu, že 
už od křtu jsou chrámem Ducha Svatého.  
On ví, že jak se chová k  druhým, tak se 
chová k  Bohu. Úcta dělá naše vztahy 
ušlechtilými a vede nás k takovému ovlá-
dání, že nezraňujeme, neurážíme, nemlu-
víme o chybách jiných.

Pořídit si do rodiny betlém a najít za-
líbení v pohledu na něj může být velkým 
přínosem pro rodinu, protože může in-
spirovat a  přispět ke zrání každé rodiny 
až k proměně ve svatou rodinu, moderní 
svatou rodinu, která žije krásnými vzta-
hy a zakouší přítomnost Ježíše uprostřed 
nás, je světlem pro okolí a nadějí pro další 
generace.

Děkuji všem, kteří přijali mou advent-
ní výzvu ke společné chvíli v rodině. Dnes 
vám přeji nový objev posvátné atmosféry 
betléma a radost z Ježíše jako milého hos-
ta vaší domácnosti.

K tomu všem žehná

	  arcibiskup Jan

Před 100 lety zemřel  
papež Benedikt XV.

Konkláve po smrti papeže Pia X. se sešlo v prvních válečných týdnech. 
Zúčastnilo se jej 57 kardinálů, tedy naprostá většina z počtu 65 oprávně-
ných. Volba nebyla jednoduchá, nový papež – boloňský arcibiskup Gia-
como della Chiesa – byl zvolen až v desátém kole 3. září 1914. Jméno 
Benedikt si zvolil z důvodu, že chtěl navázat na velkého papeže barokní 
doby Benedikta XIV., který byl papežem v letech 1740 až 1758 a rovněž 
pocházel z Boloně.
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Těžko mluvit krátce o  setkání, které 
trvalo více než dvě hodiny, předeslal arci-
biskup Graubner na brífinku bezprostřed-
ně po návratu z Apoštolského paláce.

„Témat byla celá řada a  setkání bylo 
opravdu velmi neoficiální. Na začátku se 
řeklo, že se odloží všechny projevy a bu-
deme spolu povídat. To nejsilnější, co 
si z  toho odnáším, je opravdový dialog, 
opravdové bratrské setkání ve vzájemném 
naslouchání, respektu a otevřenosti. Bylo 
to setkání velmi povzbudivé. Musím říci, 
že papež se v této chvíli, která byla z jeho 
strany – řekl bych – dosti uvolněná, uka-
zoval opravdu jako pastýř, kterému jde 
o  každého člověka. Je vidět, že to neje-

Arcibiskup Graubner o setkání s papežem:  
Pastýř, kterému jde o každého člověka

Osmdesátiny olomouckého emeritního světícího  
biskupa Josefa Hrdličky

Návštěva českých a moravských 
biskupů Ad limina apostolorum 
11.  listopadu  2021 vyvrcholi-
la setkáním se Svatým otcem. 
Odehrávala se formou velmi ne-
oficiálního a otevřeného dialogu, 
který trval více než dvě hodiny, 
potvrdil předseda České biskup-
ské konference, arcibiskup Jan 
Graubner, při setkání s  novináři 
v českém centru Velehrad neda-
leko Vatikánu.

Ve středu 19. ledna 2022 oslaví své 80. narozeniny emeritní 
olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička.
Jubilant pochází z Velkých Opatovic, kde se narodil 19. led-
na  1942. Po maturitě na jedenáctileté střední všeobecné 
škole v  roce 1959 pracoval osm let jako dělník v Adamov-
ských strojírnách a  v  šamotce ve Velkých Opatovicích.  
Pro své náboženské přesvědčení nebyl totiž doporučen 
k vysokoškolskému studiu, které mohl zahájit až v roce 1967  
na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v  Litoměřicích. 
Ukončil jej v Olomouci. Zde také v katedrále sv. Václava při-
jal 1. července 1972 kněžské svěcení z rukou litoměřického 
biskupa ThDr. Štěpána Trochty. Působil v duchovní správě  
v Ostravě, Hoštejně, Hynčině, Maletíně a Mírově. Od 1. 3. 1986 
byl duchovním správcem farností Liptaň, Pitárné, Třemešná  
a Vysoká v okrese Bruntál.

Snímek Vatican Media

nom říká v oficiálních projevech nebo do-
kumentech, ale že tím skutečně žije: Být 
blízko lidem. A o tom jsme v podstatě ho-
vořili z nejrůznějších aspektů.“

Papež František zahájil setkání s  čes-
kými a moravskými biskupy komplimen-
tem: „Praha je prý nejkrásnější město 
v  Evropě“  – prozradil dále při setkání 
s novináři předseda České biskupské kon-
ference. „Ale to prý slyšel jen od druhých, 
sám tam nikdy nebyl – ale prý tomu věří,“ 
dodal s úsměvem olomoucký arcibiskup. 
A na pobídku, aby se na tu krásu tedy při-
jel podívat, odvětil: „Až na to přijde čas.“

Arcibiskup Graubner prozradil, že se 
hovořilo rovněž o  očekávaných nomina-

cích pro některé české a moravské biskup-
ské stolce. Jak řekl, papež František v této 
souvislosti vyzýval k modlitbě a spoluprá-
ci s Kongregací pro biskupy.

K  celkovému průběhu návštěvy ad 
limina předseda České biskupské konfe-
rence konstatoval, že na většině míst za-
kusili skutečnou synodalitu.

„Odnáším si především to, že na větši-
ně úřadů nás opravdu přijali s otevřenos-
tí, ochotou naslouchat, být k  službě, být 
k  dispozici. S  tím, že tady nejde o  jakési 
poroučení nebo plnění příkazů, ale sku-
tečně o naslouchání Duchu Svatému. To si 
odnáším jako nejsilnější dojem a byl bych 
rád, kdyby se nám podařilo přenášet tuto 
atmosféru také do našich diecézí, našich 
farností.“

Arcibiskup Graubner dále navázal 
na probíhající synodální proces. „Pa-
pež zdůrazňoval, že nejde o  to, něco 
vyřešit, ale především, abychom ten-
to proces žili,“ protože  – dodal dále 
předseda českého episkopátu  – kaž-
dá skupina ve farnosti, která se syno-
dální cestě otevře, každý, kdo vykročí 
na cestu otevřenosti, bude trpělivě 
a  v  lásce naslouchat druhému a  bude 
chtít poznat, co je Boží vůle, udě-
lal veliký krok k  uzdravení církve ve 
svém konkrétním prostředí. „Papež 
říká, že výsledkem synody nemá být 
dokument, který skončí v  knihovně, 
ale chce, aby tento proces probíhal a   
uzdravoval.“  (Vatican News)

Papež Jan Pavel  I I .  ho jmenoval 
17.  3.  1990 titulárním biskupem thunu-
drumským a  pomocným biskupem olo-
mouckým. Biskupské svěcení přijal v Olo-
mouci 7.  dubna  1990 spolu s  druhým 
nově jmenovaným světícím biskupem 
olomouckým, dnešním arcibiskupem Ja-
nem Graubnerem, z  rukou arcibiskupa 
ThDr. Františka Vaňáka.

Biskup Josef Hrdlička působil dlou-
há léta v  České biskupské konferenci 
jako člen Komise pro liturgii a  také jako 
biskup  – delegát vedl Radu pro kulturu 
a památky. Za své biskupské heslo si zvolil 
slova z Janova evangelia: Vos dixi amicos - 
Nazval jsem vás přáteli.

Za 27 let své aktivní biskupské služby, 
při níž hojně navštěvoval farnosti olo-
moucké arcidiecéze, kde měl vždy mož-
nost oslovit nejen věřící, ale i  lidi, kteří 
víru teprve hledají, působil a  stále i  jako 
emeritní biskup působí také literárně. Je 
autorem překladů z  anglické duchovní 
poezie: Démant a slza (1999, 2007), Svíce 
uvnitř /G. M. Hopkins/ (2002), Souzvuk 
barev /G. K. Chesterton/ (2004), Celá 
krásná /Pocta evropské poezie Matce 
Boží/ (2004), Hořící dítě a  jiné básně /
Robert Southwell/ (2008), Život Mariin / 
R. M. Rilke/ (2009), Jsem výšleh z  ohně 
k ohni /G. M. Hopkins/ (2016).

Náboženskou literaturu obohatil 
o  několik svých děl: Stručná homiletika 
(1991), Vím, komu jsem uvěřil (1997), 
Strmou stezkou – biblické podněty k rozjí-
mání při cestách přírodou (1997), Novéna 
k  služebníku Božímu P.  Antonínu Šurán-
kovi (2001), Věřím, věříme (2001), Pane,  
Ty máš slova věčného života – krátké ho-
milie pro feriální dny v  mezidobí (2002), 
Pane, ty víš všechno – náměty pro krátké 
homilie ve všední dny v době postní a ve-
likonoční (2004), Vyprávěj mi o  Ježíši 
(2006), Probuď se, citero a harfo – úvahy 
a  meditace nad žalmy (2006), Silná jako 
smrt je láska (2008).

Je autorem 26 cyklů rozhlasových po-
řadů Dialog víry a hudby (2003–2005) – 
kompaktní disk MP3.

Biskup Josef Hrdlička po dovršení 
kanonického věku 75  let požádal pape-
že o  uvolnění z  biskupského úřadu.  
Papež František jeho žádosti k 1. 2. 2017  
vyhověl.

Na našeho jubilanta vzpomínají 
v tyto dny v modlitbách věřící olomouc-
ké arcidiecéze a  přejí mu hojnost síly 
a  darů Ducha Svatého do další pasto-
rační činnosti.

AD MULTOS ANNOS! 
 Josef Pala

Snímek František Ingr / Člověk a Víra

Snímek Leoš Hrdlička
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AKTUALITY
Předseda ČBK Jan Graubner:  

Prosím, nechejte se z ohledu na ostatní očkovat
Přinášíme prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy Čes-
ké biskupské konference, ze dne 18. 11. 2021 ke zhoršující se situaci pandemie 
covid-19 v naší zemi.

Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, 
ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, 
pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie 
výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání 
k větší ohleduplnosti k druhým.

Vím, že téma očkování rozděluje společnosti, a nechci přispět k ještě většímu roz-
kolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve 
skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní 
a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali 
vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čis-
tým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z  lásky 
k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.

Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale 
i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, 
ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost 
a ohleduplnost k druhým.

Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře 
prožitý advent i svátky Narození Páně.   arcibiskup Jan Graubner

V Pitíně si lidé připomněli  
výročí úmrtí arcibiskupa Josefa Karla Matochy

Před šedesáti lety 2.  listo-
padu  1961 zemřel, po jedenácti 
letech internace za zdmi arci-
biskupského paláce, olomoucký 
arcibiskup Josef Karel Matocha. 
Pohřben byl v  rodném Pitíně. 
Uctít jeho památku, kromě vě-
řících, přišel také arcibiskup Jan 
Graubner, který zde spolu s dal-
šími kněžími 6.  listopadu  2021 
celebroval mši svatou. Potom 
se všichni přítomní pomodlili 
u jeho hrobu.  (ado)

Vatikán schválil zahájení procesu blahořečení P. Martina Středy
Na květnovém plenárním zasedání České bis-
kupské konference schválili čeští a  moravští 
biskupové žádost předloženou brněnským bis-
kupem Vojtěchem Cikrlem o zahájení beatifikač-
ního procesu jezuitského kněze P. Martina Stře-
dy. Nyní obdržel biskup Cikrle kladné vyjádření 
také z vatikánské Kongregace pro svatořečení.

V  návaznosti na kladné vyjádření Vatikánu se za-
čnou připravovat další procesní kroky, které povedou 
k zahájení diecézní fáze kanonizačního řízení P. Martina 
Středy, které vede Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova.

P. Martin Středa, SJ, je uctívaný obránce Brna, jehož du-
chovní opora veliteli vojsk i obráncům Brně přispěla k vítězství nad švédskými vojsky v roce 
1645. Na památku této události se kolem 15. srpna konají oslavy Dne Brna. V roce 2020 po-
žehnal biskup Vojtěch Cikrle sochu P. Martina Středy, která stojí před jezuitským kostelem 
v Brně, v němž je P. Středa také uložen k věčnému odpočinku.	  Martina Jandlová

Trvalí jáhni se při rekolekci zamýšleli nad péčí o rodinu
Po neplánovaně dvouleté pauze se v sobotu 30. října 2021 setkali na Svatém 
Hostýně trvalí jáhni olomoucké arcidiecéze a jejich rodiny. Rekolekcí je do-
provázel arcibiskup Jan Graubner.

Jako téma zvolil život ze svátosti manželství a péči o rodinu, která je zvlášť při službě 
církvi vystavena vyššímu tlaku. Jedinečnými okamžiky této rekolekce byly chvíle spo-
lečného ticha na závěr jednotlivých zamyšlení. Celé setkání pak poskytlo také prostor 
k  osobním rozhovorům. K  dispozici byli účastníkům rovněž MUDr.  Jitka Krausová 
a spirituál kněžského semináře P. Vladimír Schmidt.

Na sobotní setkání pak navázalo udělení služby akolyty sedmi kandidátům jáhenské 
služby při nedělní mši svaté v poutní bazilice.

V olomoucké arcidiecézi v  současné době působí 39 trvalých jáhnů, jediných du-
chovních římskokatolické církve, kteří mohou současně žít v manželství. Jeden z těchto 
trvalých jáhnů je ovšem řeholník. K přijetí jáhenského svěcení se nyní připravuje sedm 
mužů, zahájení další formační skupinky se předpokládá v září roku 2022.

 Pavel Černuška

Arcibiskup Jan Graubner poblahopřál novému vedení  
Ekumenické rady církví ČR

Na valném shromáždění Ekumenické rady církví České republiky byl předsedou 
zvolen biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Mgr.  Tomáš  
Tyrlík (1969). Nově zvolenému předsedovi poslal své blahopřání také předseda 
České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner.

„Dovolte, abych jménem svým 
i  jménem České biskupské konference 
upřímně poblahopřál Vám, sestře mís-
topředsedkyni Procházkové a  bratru 
místopředsedovi Čopovi ke zvolení do 
vedení Ekumenické rady církví v ČR 
a ujistil Vás svou modlitbou.

Věřím, že i nadále budeme ve vzá-
jemné úctě a  respektu rozvíjet spolu-
práci pro dobro společnosti, v  níž ži-
jeme a jíž máme sloužit jak hlásáním 
Evangelia, tak konkrétními skutky  
lásky.“

První místopředsedkyní se stala 
superintendentka Evangelické církve 
metodistické Mgr. Ivana Procházková, Th.D. (1971), která je tak první ženou, která za-
sedne v nejužším vedení Ekumenické rady církví. Druhým místopředsedou byl pak zvo-
len biskup Mgr. Marián Čop (1973) z Evangelické církve augsburského vyznání v Čes-
ké republice a náhradníkem předsednictva nový synodní senior Českobratrské církve 
evangelické Pavel Pokorný (1960).

Ekumenická rada církví ČR sdružuje 16 křesťanských církví a Federaci židovských 
obcí. Zastupuje jednotlivé církve ve vztahu ke státu a koordinuje mezicírkevní spolu-
práci. Jedním z nejdůležitějších úkolů, které tato organizace plní, je společná duchovní 
služba v  armádě, vězení, policii nebo nemocnicích, která je uskutečňována společně 
s Českou biskupskou konferencí.   Josef Pala

Opatření pro bohoslužby se 
v nouzovém stavu nemění

Vláda ČR 25. listopadu 2021 vyhlásila 
po celém území ČR opětovně nouzový 
stav kvůli stále zhoršující se situaci 
pandemie covid-19. Vláda v  demi-
si jej vyhlásila na 30  dní s  platností 
od 26.  listopadu  2021 18.00 hod. do 
25. prosince 2021 23.59 hod.

Bohoslužby nadále spadají do pod-
mínek podle práva shromažďovacího, jak 
tomu bylo u předchozích úprav. Platí tedy 
tyto podmínky podle bodu 15 Usnesení 
Vlády ČR ze dne 25. listopadu č. 1066:

15. právo pokojně se shromažďovat 
podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shro-
mažďovacím, ve znění pozdějších předpi-
sů, tak, že

a) koná-li se shromáždění mimo vni-
třní prostory staveb, jeho účastníci se 
mohou shromažďovat ve skupinách po 
nejvýše 20 účastnících a dodržují roze-
stupy mezi skupinami účastníků alespoň 
2 metry,

b) koná-li se shromáždění ve vnitřních 
prostorech staveb, jeho účastníci musí 
dodržovat, s  výjimkou osob ze společné 
domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru 
a před vstupem do vnitřního prostoru si 
dezinfikují ruce.

Samozřejmě i nadále platí dřívější po-
vinnost nošení respirátorů či nanorušek.

  (čbk)

Nový Katalog
V říjnu 2021 byl vydán nový Katalog ar-
cidiecéze olomoucké, který zazname-
nává údaje k 1. 10. 2021.

Ze statistických dat vybíráme:
Rozloha arcidiecéze: 10 018 km2

Počet obyvatel: 1 359 847
Počet katolíků: 568 000
Arcidiecéze má 21 děkanátů, které 

tvoří celkem 418 farností, z  nichž je 228 
neobsazených.

V  olomoucké arcidiecézi působí cel-
kem 329 kněží, z nichž je 85 kněží řehol-
ních.

Kněžím pomáhá v duchovní správě 39 
trvalých jáhnů.

V olomouckém kněžském semináři 
se připravuje na kněžství 11 bohoslovců 
z naší arcidiecéze. V přípravném roční-
ku Teologického konviktu v  Olomouci 
studují čtyři studenti z  olomoucké arci- 
diecéze.  (jpa)

Snímek František Ingr / Člověk a Víra

Na snímku zleva: Tomáš Tyrlík (předseda), Iva-
na Procházková (1. místopředsedkyně), Marián 
Čop (2. místopředseda)

Snímek Adéla Rozbořilová, Český bratr

Činnost CMKA epidemie  
omezila i rozšířila, zní  

po valné hromadě spolku
Při valném shromáždění Cyrilo-
metodějské křesťanské akademie 
(CMKA), které se uskutečnilo v  so-
botu 20.  listopadu  2021 v  Olomou-
ci, zhodnotili její členové dosavadní 
činnost probíhající i  za protiepide-
mických omezení a docenili zejména 
nové formy vzdělávání, které pande-
mie přinesla.

V  lednu roku 2021 se s  ohledem na 
nezbytnost a  neodkladnost rozhodnu-
tí valného shromáždění CMKA ve věci 
volby orgánů a  s  ohledem na mimořád-
nou situaci pandemie covid-19 vyhlási-
lo hlasování o volbě orgánů CMKA „per 
rollam“. Tato mimořádná korespondenční 
forma umožnila širokému okruhu členské 
základny bezpečně se zúčastnit voleb, a to 
v  nebývalém rozsahu počtu hlasujících. 
Volební účast, výsledek i  podpora navr-
žených kandidátů potvrdily podporu re-
forem uskutečněných prezidiem CMKA 
v uplynulém volebním období.

Po zlepšení pandemické situace 
a  ukončení omezení se uskutečnilo řád-
né valné shromáždění CMKA v  sobotu 
20.  listopadu  2021. Přestože bylo ovliv-
něno zhoršenou pandemickou situací 
a souvisejícími omezeními, uskutečnilo se 
v řádné formě a proběhlo dle navrženého 
programu. V souladu s ním také schváli-
lo výroční zprávu prezidenta o  činnosti 
CMKA za rok 2020, program činnosti na 
rok 2021, zprávu o  hospodaření za rok 
2020, návrh rozpočtu na rok 2021 a zprá-
vu revizní komise CMKA za rok 2020.

Ve výroční zprávě prezidenta o  čin-
nosti CMKA se mimo jiné zmiňuje, že 
protipandemická omezení nejen výrazně 
ovlivnila dosavadní formy činnosti, ale 
také se stala příležitostí k  hledání a  roz-
voji nových, distančních vzdělávacích 
forem. CMKA touto novou formou rea-
lizuje kurz „Teologie v praktickém životě 
křesťana“ a projekt „Mobilní univerzity“.

 P. Jiří Koníček, prezident CMKA
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Zemřel jezuita P. Antonín Krejčiřík
Ve věku 88  let zemřel 18.  listopadu  2021 v  uherskohradišťské nemocnici 
jezuitský kněz P. Antonín Krejčiřík, který žil na odpočinku v kněžském do-
mově Marianum na Velehradě.

Narodil se 28.  června  1933 ve Starém Městě u  Uherského 
Hradiště. V letech 1945 až 1949 navštěvoval gymnázium na Ve-
lehradě, kde 7. září 1949 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Sdílel 
osud mnoha řeholníků té doby a od roku 1950 do roku 1956 byl 
internován v Bohosudově, Hájku, Uherském Hradišti, Ostravě, 
Jáchymově a  Valdicích. Poté pracoval jako dělník v  Uherském 
Hradišti. Vojenskou službu vykonával v  letech 1961 až 1963, 
v  roce 1965 maturoval v  Uherském Hradišti. Přitom pracoval 
jako vedoucí provozu skladu ve Starém Městě.

Politické uvolnění roku 1968 mu umožnilo nastoupit studium 
teologie v Litoměřicích, které ukončil roku 1971. Kněžské svěcení přijal 22. srpna 1970 
z rukou biskupa Štěpána Trochty v Litoměřicích. Následovala duchovní správa v úlo-
ze kaplana či administrátora ve farnostech Kozlovice, Valašské Meziříčí, Velké Heral-

tice, Bruntál, Jelení, Mezina, 
Moravský Kočov, Horní Be-
nešov, Karlovec a  Leskovec. 
Poslední sliby v  Tovaryšstvu 
složil 8.  září  1984 v  Brně. Po 
sametové revoluci byl do roku 
1996 regionálním představe-
ným komunity v  rozptýlení 
na Opavsku. Od roku 1992 
byl farářem v  Bruntálu, kde 
se zasloužil o  obnovu pout-
ního místa s  kostelem Panny 
Marie Pomocné a  venkovní 
křížovou cestou na Uhlířském 
vrchu. Byl rovněž místoděka-
nem bruntálského děkanátu.

Od roku 2003 byl členem velehradské jezuitské komunity a kaplanem poutního mís-
ta. V  letech 2005 až 2007 byl navíc excurrendo administrátorem farnosti Buchlovice. 
Poslední roky života prožil v kněžském domově Marianum na Velehradě.

Lidé si otce Antonína pamatují jako plného úsměvu a  laskavosti. V komunitě byl 
tichý a skromný.

Poslední rozloučení se zesnulým knězem se uskutečnilo 24. listopadu 2021 při mši 
svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, poté 
byl pohřben na místním hřbitově. Pohřební obřady vykonal jezuitský provinciál P. Petr 
Přádka.   (ado)

Zlínští ministranti před 70 lety

Ministroval jsem asi osm let, začal jsem ve 
druhé třídě v roce 1949. V tu dobu začínala 
„zlatá éra zlínských ministrantů“. Zásluhu 
na tom měli hlavně dva zlínští kaplani, P. Jan 
Čechal a P. Václav Straka. Každý zde působil 
rok, pak byli ze Zlína ihned přemístěni. To již 
komunisté dávali přes svoje okresní tajem-
níky o sobě vědět. Jako možnost setkávání 
měli ministranti na staré faře dole místnost, 
která byla skoro celý den otevřena. Tady 
jsme často hrávali naší oblíbenou hru –  
šprtec.

V ministrantském jsme rovněž do-
provázeli kněze, který šel zaopatřovat. 
Ministrant vždy nesl v ruce rozžatou  
lampičku.

Vyprovázeli jsme také v  ministrant-
ském poutníky zlínské farnosti, kteří pu-
tovali pěšky na Svatý Hostýn. To se vyšlo 
z  kostela s  knězem, poutníky a  předří-
kávačem písní a  šli jsme po ulici Dlouhá 
a Sokolská. Pod Burešovem jsme se oddě-
lili a v ministrantském jsme se v zástupu 
vraceli zpět do kostela. A to nás šlo třeba 
čtyřicet. Nevím, do kdy jsme tak chodili, 
protože to bylo potom zakázané, ale ně-
kolikrát jsme šli.

Vzpomínám si ještě další skutečnosti. 
Asi do roku 1953 jsme na Boží Tělo cho-
dili po náměstí. 

V  létě v  Prosebné dny se po večerní 
mši svaté konaly průvody do polí. To jsme 
nosili i  korouhve a  takové lampy, které 
tenkrát byly umístěny vpředu v kostele po 
boku lavic. Chodilo se směrem na Kudlov. 
Konaly se i  průvody k  sv.  Antonínkovi 
na Cigánov a  k  sv.  Janu Nepomuckému, 
k soše vedle kláštera pod přehradou.

Ještě ve školním roce 1952/1953 jsme 
měli všichni na vysvědčení předmět „ná-
boženská výchova“. Pak již byly zavedeny 
přihlášky do náboženství přes ředitele 
školy. V té době byly zrušeny i nábožen-
ské průvody, prostě církev se ocitla pod 
politickým dohledem.

Toto bohaté ministrantské „seskupe-
ní“ přineslo v budoucnu své ovoce. Z těch, 
kteří ministrovali v  padesátých letech ve 
zlínském farním kostele sv. Filipa a Jaku-
ba, vzešlo šest kněžských povolání: P. Jiří 
Melichárek, P. Antonín Kupka, P. Arnošt 
Červinka, P. Vladimír Tomeček, P. Anto-
nín Kolář, P. Josef Šich.

Vše jsou to již jen vzpomínky, ale krás-
né vzpomínky.  Pavel Černošek

Když někdo chtěl začít ministrovat, 
zašel za knězem, který měl ministranty 
na starosti, na pohovor. Dostal „minis-
terku“ – tištěný seznam odpovědí při mší 
svatých. Musel se naučit latinsky vstupní 
modlitby, Confiteor, Suscipiat, Pater nos-
ter a ostatní odpovědi. Až to uměl, šel dě-
lat s knězem generálku, ohledně přenáše-
ní misálu.

Ministrantské oblečení se tehdy sklá-
dalo z komže, rochety a límce. Měli jsme 
vše ušité v barvě bílé, červené, fialové a ze-
lené, od každé barvy minimálně 60 kusů. 
Černého oblečení bylo měně.

Ministrantský sbor byl organizačně 
velmi dobře veden. Protože nás byla asi 
stovka kluků, byli jsme rozděleni do čtyř 
skupin. Každou skupinu vedl starší minis-
trant a ten měl i svého zvoleného zástup-
ce. Po jednotlivých skupinách se pravidel-
ně konaly schůzky. Všichni ministranti se 
dohromady sešli v  létě a  na konci roku, 
kdy probíhalo vyhodnocování. Ti nejlepší 
obdrželi za odměnu knížky. Jedenkrát za 
rok se konaly ministrantské zájezdy. Byli 
jsme například na Velehradě, na Svatém 
Kopečku u Olomouce, v Blatnici u Svaté-
ho Antonínka, na Svatém Hostýně.

V sakristii jsme měli ve skříni vyvěše-
né seznamy všech ministrantů. K nim byla 
připojena docházka na patřičný měsíc, 
která se značila a sloužila pak k vyhodno-

cování. Když se někdo nějak provinil, na-
příklad zbytečným mluvením, nebo smí-
chem u oltáře a podobně, byl mu udělen 
tzv.  dištanc. To pak nesměl týden, nebo 
dva ministrovat. Na to většinou dohlíželi 
kostelníci, kteří provinění značili na do-
cházce červeně.

Dále byly vyvěšeny podrobné seznamy 
se jmény, kdo bude asistovat při mši sva-
té (tenkrát bylo ve Zlíně šest až osm kně-
ží). Ráno byly u hlavního oltáře slouženy 
dvě mše svaté, u bočních oltářů tři, jedna 
pod kůrem v lurdské kapli a večer jedna. 
V neděli dopoledne šest mší svatých, ve-
čer opět jedna. Před večerní mší svatou 
se ministranti modlili každý den růženec. 
Všechny tři růžence se střídaly, jednotlivé 
desátky byly napsány na tabulce. Rovněž 
bylo určeno, kdo který desátek bude před-
říkávat.

Každou sobotu byly svatby, těch býva-
lo dopoledne šest i více, asi po 30 minu-
tách. I pro službu na svatbách byli minis-
tranti napsáni.

Když byl pohřeb, ministranti, po-
dobně jako kněz, nosili na hlavě birety. 
Z kostela šel pohřební průvod až k hlavní 
bráně Svitu. Tam se nasedlo do autobusů, 
které odjížděly na hřbitov. Mezi tím vezli 
rakev v parádním pohřebním voze, taže-
ným smutně ozdobenými koňmi na Lesní 
hřbitov.

Zlínští ministranti o Vánocích 1951 Snímky z archivu Pavla Černoška

Zemřel salesián  
P. Emil Matušů                          

V Krajské nemocnici Tomáše Bati ve 
Zlíně zemřel 26. listopadu 2021 sa-
lesiánský kněz P. Mgr. Emil Matušů, 
farář v Prostějově-Vrahovicích. 

Bylo mu 72 let. Zemřel neočekávaně 
po pětidenní hospitalizaci s infarktem. 

Narodil se 26. dubna 1949 v  Trnavě 
u Zlína, dětství a mládí však již prožíval 
v tehdejším Gottwaldově (dnešním Zlíně), 
kde také bydlel s  ro-
diči. Zde také chodil 
do školy a zde se také 
vyučil kuchařem. Po 
vyučení začal večerní 
studium na Střední 
všeobecně vzdělá-
vací škole (obdoba 
dnešního gymná-
zia) v  Gottwaldově, 
kterou ukončil maturitou v  roce 1970.  
Poté se přihlásil ke studiu teologie na 
Cyrilometodějské bohoslovecké fakul-
tě v  Litoměřicích. Po druhém ročníku  
studia nastoupil dvouletou vojenskou  
prezenční službu v  Terezíně. Po je-
jím ukončení se vrátil zpátky do kněž-
ského semináře, aby pokračoval dále 
ve studiu. Ještě před vstupem do 
kněžského semináře v  Litoměřicích 
vstoupil tajně do salesiánské řehole, pro-
tože veřejná činnost řeholních společ-
ností byla bývalým komunistickým reži-
mem zakázána. Věčné sliby složil tajně  
4. ledna 1975.

Kněžské svěcení přijal v Olomouci  
25. června 1977 z rukou biskupa – apo-
štolského administrátora olomouckého 
Josefa Vrany. Z tehdejších šesti novokněží 
žijí již jen dva (karmelitán P. Josef Jančář a 
salesián P. Pavel Strejček).   

Prvním kněžským působištěm no-
vokněze byl Holešov, kde byl čtyři roky 
kaplanem. K  1. 7. 1981 se stal administ-
rátorem farnosti Hroznová Lhota, kde 
působil až do 30. června 1993. Odtud 
také vedl jako excurrendo administrátor 
(dojíždějící duchovní správce) vedlejší 
farnost v Lipově (1990–1993). A zde také 
poprvé veřejně vystoupil jako salesiánský 
kněz.

K  1. 7. 1993 byl uvolněn z  diecézní 
služby a povolán do pražské arcidiecéze, 
kde byl jmenován ředitelem salesiánské 
bohoslovecké komunity v  Praze-Dejvi-
cích. Po dvou letech se tato komunita pře-
sunula do Prahy–Kobylis, kde se mimo 
dosavadní ředitelské funkce otec Emil stal 
také duchovním správcem místní farnos-
ti. Jeho zásluhou došlo k rozšíření kostela 
o severní a západní přístavbu. 

Snímek František Ingr / Člověk a Víra

K 1. dubnu 2002 se zno-
vu vrátil do duchovní správy 
v olomoucké arcidiecézi, kde 
ho arcibiskup Jan Graubner 
jmenoval administrátorem 
ve Fryštáku. Po třech letech 
(1. 7. 2005) se stal farářem 
ve Slušovicích, odkud vedl 
jako excurrendo administrá-
tor také trnavskou farnost. 
Po 14 letech se přesunul do 
komunity salesiánů sv. Jan 
Boska v Prostějově, odkud 
vedl jako farář od 1. 9. 2019 
farnost Prostějov–Vrahovice 
a zároveň byl také excurren-
do administrátorem ve Smr- 
žicích.       

P. Emil Matušů, SDB, byl pohřben 4. prosince 2021 do salesiánského hrobu na hřbi-
tově ve Fryštáku.   Josef Pala

P. Emil Matušů (vpravo) s emeritním trnavským farářem  
P. Janem Kristem (2011). Snímek Josef Pala
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Vítězové soutěže Bible a my ze všech tří kol mimořádného ročníku 
2020/2021; na snímku mezi dětmi – zleva: Mgr. Markéta Matlo-
chová, biskup Antonín Basler a Ing. Jiří Hrabovský, spoluzaklada-
tel soutěže Bible a my
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Rodinný život 4/2021 – téma: Dospělé děti
Když jsem byla malá, těšila jsem se, až vyrostu. Měla jsem neodbytný pocit, že do-

spělí to mají ve všech ohledech jednodušší. Teď se nad svými úvahami jen potutelně 
usmívám. Pravda je, že dospělost dá občas jednomu pěkně zabrat. Je to výzva. Někdy 
taková, že si skoro říkám, jaké by to bylo být zase dítětem. Určitě nejsem jediná, koho to 
čas od času napadne. V poslední době přitom kolem sebe stále častěji můžeme potkat 
mladé dospělé, kterým jako by se moje přání částečně splnilo… Věkem a vzrůstem do-
spělí, v srdci a mysli stále dětmi. Jaké to asi je být DOSPĚLÝM DÍTĚTEM?

Co nás v aktuálním čísle čeká?
• pohledem Církve  – respektive optikou P.  Petra Bulvase  – nahlédneme do zákoutí 

a objížděk procesu Na cestě k dospělosti
• tradičně bohatá rubrika Rozhovory nabídne problematiku růstu a osamostatnění se 

z různých úhlů – povídat si budeme s matkou dvou synů, rodinným terapeutem a roz-
jedeme mezigenerační dámskou jízdu

• v sekci Téma se PhDr. Alena Poláčková zaměří na fenomén sendvičové generace
• vtip a nadhled opět najdete v rubrice Vztahy a výchova – Luboš Nágl znovu prožije 

Nezapomenutelné Vánoce, M. Strejčková se proletí Na křídlech dospívání
• v Duchovním životě nás, mimo jiné, MUDr. Jitka Krausová seznámí s dalším inspira-

tivním životním příběhem, tentokrát manželů Ulisse a Lelii; P. Martin Sklenář upozor-
ní na důležitost kvalitní přípravy na manželství

• představí se nám Centrum pro rodinu Šumperk
Na stránkách časopisu nechybí chutné recepty, tipy na knihy k tématu. Těšte se i na 

tipy na celou řadu plánovaných akcí. Další nápady, inspirativní texty a podněty pro Váš 
rodinný život najdete na našich webových stránkách (www.rodinnyzivot.eu).

Ukázkové číslo i  předplatné si můžete objednat e -mailem (rodinnyzivot@ado.cz), 
telefonicky (587 405 250) nebo poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 
779 00 Olomouc).   Pavlína Nováková

Bible a my
V  minulém školním roce, kdy byly školy často zavřené, jsme hledali způsob, jak 

umožnit dětem zapojení do soutěže Bible a my. Vyhlásili jsme mimořádný ročník, který 
se konal elektronicky a kterého se zúčastnilo několik stovek žáků a studentů. Po skonče-
ní každého kola vylosoval otec biskup Antonín Basler tři vítěze, kteří byli odměněni věc-
nými cenami a  di-
plomem. Na závěr 
celého ročníku se 
všichni vítězové sjeli 
v  Olomouci v  arci-
biskupském paláci, 
kde se zúčastnili 
prohlídky sálů a také 
se s otcem biskupem 
Antonínem setkali. 
Celý ročník se vyda-
řil a  ohlasy soutěží-
cích i  rodičů, kněží 
či katechetů byly 
kladné.

Na začátku no-
vého liturgického 
roku opět nabízíme 
dětem a  mládeži 
zapojení do této soutěže. Jednotlivá kola se uskuteční elektronicky – soutěžící se tedy 
mohou zapojit přihlášením do formuláře, který je ke stažení na webu: nedelevrodine.cz. 
V každém ze tří kol bude třeba zodpovědět 15 otázek, které se budou týkat významných 
biblických postav. První kolo bude probíhat v adventní době a tematicky se bude věno-
vat Mojžíšovi. Soutěžící se mohou zapojit ve škole, ve farnosti, ale i doma. Podmínky 
soutěže a bližší informace najdete na webu: bibleamy.cz  Markéta Matlochová

Putovní soška Panny Marie
V roce 2020, kdy si Centrum pro ro-

dinný život připomnělo 30. výročí vzniku, 
jsme kolegům z Center pro rodinu v naší 
arcidiecézi opět nabídli putovní sošku 
Panny Marie. Postupně si ji Centra pře-
dávají a nabízejí ji do rodin ve svých dě-
kanátech. K dispozici jsou také kartičky 
s modlitbou za rodiny.

Jak se k nám putovní socha dostala?
Brzy po sametové revoluci se rozvinulo 

přátelství mezi naší arcidiecézí a  diecézí 
Versailles. Prostřednicí byla paní Helena 
Havlíčková, provdaná ve Francii. Proběh-
lo několik vzájemných návštěv, vznikla 
přátelská výměna zkušeností i  darů. Jed-
ním z darů byla i půvabná soška Madony, 
kterou vytvořila sestra Jeane Marie, pous-
tevnice a umělkyně z kraje poblíž Versail-
les. Osobně jsem se s ní setkal a sloužil mši 
svatou na místě, kde měla svou poustevnu 
a ateliér. Už před lety zemřela.

Žehnám Vám i  ostatním do nového 
roku.

Pokoj a dobro!
 biskup Josef Hrdlička

Historie sošky
Soška pochází z Francie a vlastnoruč-

ně ji při modlitbách zhotovila na počátku 
90. let minulého století poustevnice, která 
měla k naší vlasti velmi blízký vztah. Od 
poloviny 80. let 20. století se modlila za 
kněze, řeholníky a  také za rodiny a  laiky 
v naší arcidiecézi.

Tato soška svědčí o  její lásce k  nám 
a o modlitbách a obětech za naši zemi.

Na opuštěném místě mezi poli, kde 
poustevnice více než 50 let žila, stála pů-
vodně jen malá, rozpadlá kaple. Sestra 
Jeane Marie si zde postavila malý stan 
a  vlastnoručně, kousek po kousku, tuto 
kapli znovu vybudovala do prosté krá-
sy. Teprve později jí polský kněz postavil 
opodál prostou poustevnu. Zde žila, mod-
lila se, pracovala. Zde také, prostými ná-
stroji, pro nás, sošku vyřezala.

Nikdy toto místo neopustila kromě 
návštěv nedělních bohoslužeb. V  této 
kapli, u  svatostánku, leží na důkaz naší 
vděčnosti hliněná miska, která je zhoto-
vena z půdy naší vlasti.

 Pavel a Marie Mléčkovi

Večer pomalu klesá na unavené postavy vězňů. Dnešní zážitek se liší od toho kaž-
dodenního, je svatvečer Vánoc. Všichni budou vzpomínat na své rodiny, kněží také na 
farnosti nebo klášterní komunity, rozehnané po zemi, na zkonfiskované kláštery promě-
něné na věznice, muzea, skladiště či policejní kasárna.

Je Štědrý večer, dostali jsme také státní nadílku, ob-
rovské řízky, protože vědí, že se katolíci v ten den postí. 
Zmizely tedy za okny, přichystané na Boží Hod.

Dnes dopoledne se nepracuje a lze poznat sváteční 
pohodu, mnozí se modlí více než jindy sami v mlčení, 
jiní hovoří v  hloučku. Rádi bychom si odpověděli na 
otázku, která je pro všechny kněze důležitá: Kterak se 
dostat k ostatním vězňům, jakou cestou, kudy a přes 
koho, když jsme střeženi stálou hlídkou a bydlíme da-
leko od ostatních? Jsme totiž izolováni u historických 
hradeb, v bývalých bytech strážců.

Policie se rozrůstala ze dne na den a byty ve věznici 
již dávno nestačily. Je tu útulněji, ale jaksi nadměrně. 
Musíme spát tři nad sebou, pokoj je plný trojáků jako 
za války. Aby se nešířila nákaza náboženstvím, je mezi 
námi a ostatními přísná a bolestná hranice. Jakékoliv 
překročení se trestá korekcí na samotkách. Tam na cele 

není nic, žiješ mezi čtyřmi stěnami, jen navečer ti vhodí slamník.
Naše hlídka je postavena u  dveří, musíme přece vědět, kdyby přicházel strážný.  

Za paténu poslouží víčko z umělé hmoty, podobá se trochu bohoslužebnému nářadí. 
Víno jsme si vyrobili, na všechno nestačí ani pátrači ministerstva vnitra, je ho však po-
skrovnu, protože jen výjimečně dostáváme balíčky z domova. A potom, kolik hodin je 
třeba k přísným prohlídkám zásilek, vánočka se musí rozřezat, aby v ní snad nebyl mo-
ták s důležitým sdělením příjemci. Hostie jsou malé kousky nakrájené z buchty, malé, 
aby se v případě nebezpečí mohly rychle spolknout. To je tedy náš obětní chléb.

Rozsazeni na různých místech vězeňské světnice, nenápadně, jsme přítomni Kristo-
vě oběti. Kalich je tuba od léků, je v něm několik kapek drahocenného vína.

Venku se již setmělo. Rozsvěcíme světlo a jsme tišší. Modlíme se s církví tam venku, 
za příbuzné a známé, za ostatní vězně, kteří se v tuto dobu modlí s námi, zbaveni mož-
nosti být s námi. Modlí se na svých celách ve všech budovách vězení; někteří jsou i dnes 
v samovazbě za neposlušnost, za porušení leckdy směšných předpisů a nařízení. Modlit 
se na celách je přísně zakázáno, přesto se mnozí modlívají společně, pokud se nenajde 
udavač. Je mezi nimi mnoho apoštolů, kteří učí ostatní modlitbě.

Nakonec tiše zpíváme „Narodil se Kristus Pán“. Zdá se, že jsme mu blíže, protože 
přišel mezi své chudé, narodil se v chudobě věznice na dřevěném stole.

Podobáš se Jemu, který nic neměl. Kdybys zemřel, zůstane tu po tobě jen hromád-
ka prádla a vězeňský šat. Jsme chudí, ale určitě bohatí, protože přišel On. Chceme se 
podělit z toho bohatství, snad již zítra může Kristus pokračovat ve své cestě po vězení. 
V nějaké krabičce bude přenesen dále.

Letos je to pro mnohé lepší než loni, kdy jsem prožil Štědrý večer sám, mezi čtyřmi 
stěnami samovazby, i bez cenzurované knihy. V naprostém mlčení, protože ani hlídači 
na tebe nepromluvili, když otevřeli dveře, abys mohl ze země sebrat jídlo. A dnes jsem 
zde ve shromáždění církve kněžské, neboť nejen biskupové, ale i  faráři a kaplani jsou 
čestně zastoupeni. Je nás tu hezky přes sto.

Naše radost je bez vánočního pozlátka, jsme vtaženi do velikosti absolutní prostoty, 
žijeme v tichosti srdce a Boží přítomnost je přímo hmatatelná.

Již brzy musíme na lůžka, bude večerka. Blíží se devátá hodina, je třeba zhasnout 
světla. Tím se ovšem dnešní Svatvečer nekončí. Co nejdříve začnou chodit bdělé hlíd-
ky, které budou pokračovat i přes půlnoc. Co kdyby někoho napadlo sloužit půlnoční 
mši? Je tedy policejní pohotovost. Občas se na celách rozsvítí světla a několik strážných 
projde úzkou uličkou mezi trojáky, a světlo kapesní lampy se projde po postelích. Kolem 
půlnoci budou hlučnější, neboť zapíjejí Štědrý večer. Jsou podnapilí a mají radost, že 
ležíme tiše. Noc pokračuje k novému ránu Božího hodu. K nové naději.

(Z knihy Moniky Elšíkové Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska vyda-
nou Karmelitánským nakladatelstvím v roce 2005)

Vánoce v komunistickém kriminále 
Anastáz Opasek, arciopat břevnovský

Školení lektorů snoubenců
Zveme všechny manželské páry, kte-

ré by se rády zapojily do služby přípravy 
snoubenců na Školení lektorů snoubenců.

Bližší informace: Mgr.  Petra Giraš-
ková, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc, 
tel. 587 405 250, https://rodinnyzivot.cz, 
e -mail: giraskova.petra@ado.cz

SMS služba modlitby
Nabízíme vám možnost zasílat nám 

vaše osobní prosby, za které chcete, aby se 
pracovníci Centra pro rodinný život spo-
lečně s vámi modlili. Vaše úmysly budou 
nést ve svých modlitbách i Milosrdné ses-
try svatého kříže v Olomouci. 

Za vás a vaše úmysly bude každý čtvr-
tek sloužena mše svatá.

Své úmysly můžete posílat: SMS zprá-
vou na tel. číslo 731 731 800 (tento způsob 
je anonymní)e -mailem na: rodina@ado.cz, 
https://rodinnyzivot.cz/sms -sluzba/

Desatero slov k životu
Skripta pro společenství rodin a seni-

orů o  Desateru obsahují 10 témat, které 
vycházejí z promluv papeže Františka.

Ke stažení: https://rodinnyzivot.cz

Tip na vánoční dárek:  
Předplatné časopisu  

Rodinný život
Nabízíme dárek, který potěší hned 

4x ročně. Předplatné na rok 2022 stojí 
300 Kč a dárkový certifikát. Předplaťte náš 
časopis svým blízským.

V příštím roce se chceme věnovat té-
matům o  kojení, bydlení, manželství, 
dětech a jejich emocích. Věříme, že časo-

pis potěší, povzbudí, informuje, vzdělává 
a budeme rádi, když se bude moci dostat 
k dalším rodinám.
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Bartolomějská noc
Zde ho zastihla násilná likvidace všech 

řeholních společností v  bývalém Česko-
slovensku pod osudovým názvem Akce 
K. Předcházel ji proces Machalka a  spol. 
s představiteli řádů, který měl celou akci 
ideologicky odůvodnit před veřejností. 
Na kritickou noc ze čtvrtku 13. na pátek 
14.  dubna  1950, historiky někdy zvanou 
jako „bartolomějská noc“ (byly to první 
dny po velikonočních svátcích), vzpomíná 
živě i po více než 70 letech:

„V  tu osudovou noc nás z  pokojů vy-
hnali i  se studenty. Všichni útočníci měli 
zbraně, byly tam všechny ozbrojené složky 
komunistického režimu, Sbor národní bez-
pečnosti, Státní tajná bezpečnost a Lidové 
milice. Bylo to děsivé a otřesné. Dělo se to 
v celé zemi. Byli jsme doslova nacpáni do 
autobusů bez sedadel jen s nejnutnějšími 
věcmi osobní potřeby a  odvezeni do vyti-
povaných centralizačních klášterů. Nevě-
děli jsme, kam nás vezou. Mysleli jsme si, 
že nás vezou na Sibiř, protože již několik 
měsíců se šířily zprávy o útocích na církev. 
Nakonec jsme se ocitli v internačním tábo-
ře v Bohosudově v Čechách.“

Tento barbarský útok byl namířen na 
podstatu celého našeho národa, na bo-
hatství naší kultury. Tu vytvářelo v celém 
Československu 219 klášterů, kde žilo té-
měř dva a  půl tisíce řeholníků. Přes noc 
se z  velkého kulturního dědictví staly 
skladiště, nehygienické ústavy sociální 
péče nebo dokonce dílny zemědělských 
družstev, někde garáže traktorů, po oku-
paci v roce 1968 navíc kasárna sovětských 
vojsk. Byly to nedozírné škody. Obnova 
těchto vzácných památek stojí miliardy 
korun. Jen obnova velehradského kláštera 
činí dnes okolo 600 milionů korun.

Byl to útok proti křesťanství, neboť 
žádná totalita nesnese opozici. A dělníky 
evropské kultury opravdu byli řeholníci. 
A tak bylo nutno umlčet tyto osoby, živé 
nositele opozice nového komunistického 
systému, opaty, biskupy, kněze a  řehol-
níky, kteří učili na vysokých školách. Na 
Velehradě bylo tenkrát 25 jezuitů, z nichž 
větší část byli profesoři gymnázia.

Na návštěvě u nejstaršího kněze Novinky z redakce dětského časopisu Nezbeda

Jezuitský kněz P. Vlastimil Ovčáčík, který žije na odpočinku v kněžském 
domově Marianum na Velehradě, je v současné době nejstarším knězem 
v olomoucké arcidiecézi. Na konci letošního roku oslaví své 92. naroze-
niny. Při této příležitosti jsme ho požádali, aby s námi zavzpomínal na 
svůj dlouhý život.
Otec Vlastimil pochází z Kunovic u Valašského Meziříčí, kde se narodil 
28. prosince 1929. Od mládí chtěl být knězem, navíc jezuitou, a proto 
také v roce 1948 nastoupil na Velehradě do jezuitského noviciátu.

Žijí ještě svědci této brutální 
komunistické akce?

„Našich jezuitů, co tuto noc zažili, žijí 
už jen tři, P. Josef Hladiš a já, kteří žijeme 
zde na Velehradě, a P. Ludvík Armbruster 
v Praze. Pater Hladiš i po 70 letech napří-
klad stále slyší řev, kterým nás milicionáři 
v  noci probudili. Na to se nedá zapome-
nout,“ vzpomíná otec Vlastimil.

PTP
Komunisté si představovali, že ře-

holníci budou v  těchto centralizačních 
klášterech zaměstnáni především v  ze-
mědělství. Nakonec tam však dlouho 
nezůstali, postupně byli převezeni do 
nechvalně známých pracovních táborů 
PTP. Pomocné technické prapory (PTP) 
byly útvary Československé armády, které 
v letech 1950 až 1954 fungovaly pro inter-
naci a  převýchovu tzv.  politicky nespo-
lehlivých osob, podléhajících tehdejšímu 
brannému zákonu.

A to se také stalo dvacetiletému Vlas-
timilovi. V  Bohosudově byl zavřen do 
začátku září. Protože na tom však nebyl 
zdravotně příliš dobře, vykonával v táboře 
různé pomocné práce, hlavně na zahradě.

„Ostatní makali tvrdě v kaolince. Byla 
to brusírna na keramické výrobky. Mě poté 
šoupli na vojnu, k pétépákům (PTP). Sta-
li jsme se vojáky, ale beze zbraně, našimi 
zbraněmi byl krompáč a lopata. Ještě dnes 
mám v  paměti místa našeho „vojančení“, 
Komárno, Podbořany a  nakonec Hajníky 
u Zvolena. Zde jsem onemocněl, měl jsem 
žaludeční vředy, a  tak jsem se dostal do 
Vojenské nemocnice v Ružomberoku. Díky 
lékařské zprávě jsem se už nemusel vracet 
k PTP. Léčil jsem se doma. A dva roky jsem 
pak pracoval ve Zbrojovce ve Vsetíně, ná-
sledně v zemědělství a poslední čtyři roky 
před zatčením jsem byl charitním zaměst-
nancem na Velehradě,“ uzavírá další kapi-
tolu svého života otec Vlastimil.

Vězení
Přichází 20. květen 1960, kdy Krajský 

soud v Brně odsoudil Vlastimila Ovčáčí-
ka v procesu Březina a spol. na rok a půl  

vězení za tzv. podvracení republiky. V čem 
spočívalo? Jednou větou řečeno: Setkává-
ní mladých jezuitů a  věnování se nové-
mu dorostu. Vše samozřejmě v  tajnosti.  
Vězněn byl v  Uherském Hradišti, pak 
v Brně a nakonec v Praze na Pankráci.  
Po návratu z  vězení pracoval ve staveb-
nictví a  později jako elektromontér roz-
vodných zařízení (když udělal zkoušky) 
v  Podniku výpočetní techniky v  Uher-
ském Hradišti. Mezitím samozřejmě taj-
ně studoval teologii. A  přichází Pražské 
jaro 1968 a  s  ním uvolněná politická at-
mosféra, kdy spousta tajných studentů  
teologie mohla veřejně vstoupit do kněž-
ského semináře v Litoměřicích. Byl mezi 
nimi i osmatřicetiletý Vlastimil Ovčáčík.

Konečně knězem
„Na svátek sv. apoštolů Petra a Pavla 

29.  června 1970 jsem přijal v  litoměřické 
katedrále jáhenské svěcení od tamního 
biskupa ThDr.  Štěpána Trochty. Kněžské 
svěcení mi udělil v  brněnské katedrále 
5. července 1971 tamní biskup ThDr. Ka-
rel Skoupý. A pak už začala moje kněžská 
služba, která byla celá na Hodonínsku. 
Mým prvním působištěm byla farnost  
Veselí nad Moravou, kde jsem byl rok 
kooperátorem (kaplanem). Následovala 
další dvě kaplanská místa (Kyjov, 1972–
1973; a Strážnice ve farnosti sv. Martina, 
1973–1976). K  1. březnu 1976 jsem byl 
jmenován farářem v  Kuželově, kde jsem 
strávil 32  let, z  nichž poslední čtyři jako 
důchodce. Zde jsem také 14.  září  1984  
složil věčné sliby do rukou jezuitského  
provinciála P.  Jana Pavlíka. V  roce 
2008 jsem se přestěhoval do jezuitské 
komunity na Velehradě. A  snažím se 
zde i nyní ještě různě vypomáhat v du-
chovní správě,“ končí své vzpomínky  
nejstarší kněz v olomoucké arcidiecézi.

  Josef Pala

Vánoční nabídka 2021
Připravili jsme pro vás vánoční nabídku vybraných titulů se zvýhodněnými ce‑

nami. Tato nabídka je platná od 1. do 31. prosince 2021.

Setkání s biblickými postavami
Příběhy vycházely na stránkách Nezbedy v letech 2009 až 2015. 

Formou 65 rozhovorů jsou zde představovány některé biblické 
postavy. Na čtenáři pak je, aby poznal, s kým byl rozhovor veden. 
Cena 40 Kč.

Komiksový sešit 2
Sešit obsahuje osm komiksově zpraco-

vaných příběhů, např: Komayak  – příběh 
misionáře mezi Eskymáky, V bunkru hladu – 
mučednictví sv.  Maxmiliána Kolbeho, Laura  – děvče z  And  – 
ochránkyně týraných dětí. Cena 40 Kč.

Komiksový sešit 4
Kreslené příběhy party Kamarádů od Jana Hory nacházejí čte-

náři na stránkách Nezbedy už od roku 1994. Ve čtvrtém komikso-
vém sešitě je šest ucelených příběhů. Cena 40 Kč.

Nezbedův humor 5
Sbírka anekdot a kreslených minipříběhů Otíka, které vycházejí 

na stránkách Nezbedy. Cena 60 Kč.

Říkadla
Autorem říkadel je Valdemar Toman, který v letech 1998 až 2010 

vytvořil pro Nezbedu řadu říkadel. Texty jsou nejen hravé, ale záro-
veň rozvíjí fantazii malého čtenáře drob-
nou hříčkou s  doplněním chybějícího 
textu. Cena 60 Kč.

Svatí Cyril a Metoděj
Sešit v edici Poznáváme naše světce obsahuje celostrán-

kové ilustrace doprovázené krátkými texty. Vyprávění je ur-
čeno dětem mladšíího školního věku. Cena 15 Kč.

NOVINKA: Divoký západ
Karetní hra pro čtyři a více hráčů obsahuje 32 karet s postavami kovbojů, banditů 

a šerifů. Je vhodná pro více hráčů. Průběh je svižný a je tak možné v krátké době hrát 
více her za sebou.

Všechny zlevněné tituly s ukázkami i mnoho dalšího naleznete na našich webových 
stránkách: www.casopisnezbeda.cz

Redakce dětského časopisu Nezbeda, Divadelní 6, 760 01 Zlín, tel.: 739 344 031, 
e -mail: info@casopisnezbeda.cz

Nové webové stránky  
časopisu a nový e -shop

Webová prezentace Nezbedy má od 
prosince  2021 svěží vzhled, dále jsme 
spustili nový e ‑shop. Všechny produk-
ty naší redakce (brožury, komiksy, vtipy, 
hry apod.) nyní najdete přehledně na jed-
nom místě.

Na nových webových stránkách mo-
hou uživatelé spravovat své předplatné 
online. Časopisy mohou dostávat dvěma 
způsoby. Prvním je roční PŘEDPLATNÉ 
tak, jak tomu bylo doposud. Novinkou je 
pak trvalý ODBĚR, který se vždy po roce 
automaticky obnoví. Výhodou odběru je, 
že si jej předplatitel může sám spravovat 
online (např.  měnit dle potřeby počet 
kusů časopisu), případně jej ukončit.

Čtenářům, kteří si objednají časopis 
formou odběru, poskytneme přístup do 
sekce Můj Nezbeda, jež obsahuje digi‑
tální archiv dříve vydaných čísel Ne‑
zbedy i Cvrčka. Postupně do ní budeme 
doplňovat starší ročníky i další bonusový 
obsah.

Prosincový Nezbeda a Cvrček

V  prosincovém v ýt isku Nezbedy 
čtenáři naleznou rozhovor V herec-
tví víra pomáhá s hercem Zdeňkem 
Lamborou, povídky Pasáček z Betléma 
a  První jesličky a historické ohlédnutí 
První betlémy.
Prosincový Cvrček učí malé čtenáře, 
abychom nezapomínali na všechny své 
blízké.
Bližší informace: www.casopisnezbeda.cz

Betlém
V  knížce Betlém, vydané Karmelitánským nakladatel-

stvím, autor přibližuje dětem skrze krátké příběhy tajem-
stvím Vánoc: Boží láska touží po lásce lidské. I po té naší.

vázaná, 104 stran, 199 Kč

Vánoce jsou svátky rodiny, svátky dobrých přání a po-
moci těm, kdo mají nedostatek. A  také svátky tiché noci, 
v níž se nám narodil Spasitel. Během Vánoc se učíme mít 
rádi své blízké. Radujeme se z dárků, které od druhých do-
staneme i které druhým dáváme. Je to období plné krásných 
symbolů a zvyků.

To hlavní je ale nemluvně v jesličkách v Betlémě. Ježíš, 
Bůh a člověk. Mocný – i když na to jako slaboučké dítě ne-
vypadá. Tajemstvím Vánoc je totiž to, že Boží láska touží po lásce lidské. I po té naší.

Bližší informace: https://eshop.cirkev.cz

Snímek Josef Pala
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Každý den se nám dějí zázraky, ale mi 
je bereme jako samozřejmost, náhodu, ži-
vot, který si řídíme sami. Až do chvíle, kdy 
se to vymkne naší kontrole. Jako zdravot-
ní sestra se denně potkávám s nemocný-
mi a znám reakce lidí na nemoc. Nemoc 
může být dar, pokud člověk pochopí, proč 
onemocněl. Hodně lidí žije tak, jako by 
jeli ve vlaku, který se neustále zrychluje 
a oni se bojí vystoupit, až do chvíle, kdy 
se vlak zastaví z důvodu nemoci. Člověk 
se ocitne na neznámém nádraží „Nemoc-
nice“ a čeká… Kolem cizí lidi a nemocný 
přemýšlí o  nové cestě, o  důvodu, proč 
onemocněl. Lidé, kteří pochopí důvod ne-
moci, mohou nastoupit místo do rychlí-
ku, do lokálky, která projíždí krásnou kra-
jinou, aby se mohli dívat na svět a užívat 
si cestu životem. Naše životy jsou v rukou 
Božích a  všechno, co k  nám přichází je 
načasováno ve správný okamžik. Pokud 
se člověk ohlédne do své minulosti, vidí 
souvislosti a  jen žasne nad dokonalostí 
Božích záměrů.

Bůh má plán pro každého, věř mu!
Jsme rodina, ve které víra pomalu ros-

te. Rodiče nás dali pokřtít a i my jsme své 
dvě dcery pokřtili. Bůh nám otevíral dveře 
skrze babičky, které měly vliv na růst naší 
víry. Nenásilně, ale za to velmi hluboce 
nás učily poznávat Boha. Svátost manžel-
ství je brána, kterou dva lidé projdou při 
svatebním obřadu. Kněz řekne, jste jedno 
tělo, jedna duše, co Bůh spojil, člověk ne-
rozlučuj. To je neopakovatelný moment, 
který manžele propojí tak silně, že si mo-

Štípa slavila celý rok
Pro poutní místo Štípa byl celý letošní 

rok ve znamení oslav a  výročí. To první 
se dotýká zejména všech poutníků a  ná-
vštěvníků tohoto poutního místa. V  so-
botu 19. června požehnal Mons. Antonín 
Basler nové společenské a  poutní cent-
rum, které místní farníci během dvou let 
přebudovali ze staré hospodářské budovy. 
Vznikl tak nový objekt včetně sociální-
ho zázemí i  multifunkčního sálu. Velmi 
intenzivně se pracovalo i  na úpravách 
celého okolí, aby vše bylo připraveno na 
připomínku výročí 630  let od první pí-
semné zmínky o Štípě, kterou jsme slavili 
2.  října velkou obecní slavností odehrá-
vající se právě v  okolí chrámu Narození 
Panny Marie. Pokračování oslav bylo lis-
topadové vysázení 63 vzrostlých stromů. 
Každý strom byl zasazen svým patronem, 
tím jsou jak farníci (zejména rodiny s dět-
mi), ale také místní hasiči nebo poutníci 
z Loučky, kteří každoročně přicházejí do 
Štípy na pouť. Jeden z největších stromů 
nese cedulku „Strom P. Františka Sedláč-
ka“ – je to dar farníků místnímu duchov-

Svědectví o uzdravení manžela HLASY A OHLASY
hou i navzájem pomáhat, třeba když jeden 
onemocní…

Jak už jsem uvedla, všechno v našem 
životě je načasováno. V  prosinci roku 
2020 jsem se v kostele dozvěděla o ctihod-
ném P.  Ignáci Stuchlém, prvním českém 
salesiánu, který žil v letech 1869 až 1953, 
působil ve Fryštáku a zázračně uzdravoval 
lidi. Mě tenkrát napadla myšlenka, že jako 
sestřička v nemocnici se mohu modlit nad 
nemocnými. Přála jsem si ve skrytu duše, 
abych to mohla doložit, že modlitby jsou 
živé a  fungují. Bůh mě vyslyšel a mně se 
tiché přání pomalu začalo plnit. Ale jinak 
než jsem si přála…

Blížila se doba postní. My jsme si dří-
ve neuvědomovali, jak moc je pro věřící 
důležitá. Bůh nám ukázal cestu… Manžel 
se v týdnu, kdy si lidé chodí pro popelec, 
nakazil a  v  neděli před postní dobou už 
měl příznaky covidu. Celý týden bojo-
val v horečkách a  lékaři radili ležet, léky, 
izolovat se… První postní neděli se jeho 
zdravotní stav náhle zhoršil a já jsem mu-
sela zavolat záchrannou službu. Paní dok-
torka nám řekla, že se o  něho postarají, 
ale nemůže říci, že ho zachrání. Jeho stav 
byl velmi vážný. Pamatuji si jeho pohled 
k nebi, když ho nakládali do sanitky. Vedle 
mě stála naše jedenáctiletá dcera a neutě-
šitelně plakala. Zhroutil se nám svět a my 
v  těch troskách ležely a  plakaly. Dcera 
mně po dlouhém tichu, plném slz, řekla: 
„Maminko, jsem ještě malá na to, abych 
ztratila tatínka.“

Já jsem si uvědomovala, že teď jsme 
samy a já ji musím být silnou oporou, aby 
se křehká dětská duše nezranila. Věřím, 
že mně v tom pomohla Panna Marie a an-
dělé… Manžela hospitalizovali na ARO, 
kde byl připojen na plicní ventilaci a poté 
uveden do umělého spánku. V této době 
k  nám proudila slova podpory od všech 
blízkých a kamarádů. Jedna ze slov zněla: 
„Tvůj manžel leží na obláčku mezi nebem 
a zemí. Je teď na vás a hlavně na tobě, abys 
mu pomohla. Modli se za něho a dodávej 
mu sílu. Není ještě o něm rozhodnuto.“

Pokud se člověk ocitne na dně, v  tu 
chvíli si uvědomí, že všechny starosti, oba-
vy, strachy má položit na dlaně a poprosit 
Boha o pomoc. Já jsem vyslovila: „Chceš-
-li, uzdrav ho.“ Modlitby jsem zesílila, ale 
pochopila jsem, že když nás bude víc, 
bude to víc v nebi „slyšet.“ Byť jsem byla 
psychicky vyčerpaná, s každou modlitbou 
se navracela síla. Tělo člověka potřebuje 
jídlo, aby neumřelo, ale duše potřebuje 
víru. Zvedla se neuvěřitelná vlna podpory 
lidí, kteří se za manžela modlili a nechali 
na různých místech odsloužit mše sva-
té za uzdravení jeho, všech nemocných  

a trpících. Malá holčička, která slavila na-
rozeniny, si přála, aby se strýc uzdravil…

Požádala jsem P. Dana Žůrka ze Zlína 
o návštěvu v nemocnici, aby se nad man-
želem modlil a udělil mu svátost pomazá-
ní nemocných. Nebyla to náhoda, že se to 
stalo 2. března 2021 ve 14 hodin, protože 
naše rodinné šťastné číslo je dvojka. Já 
jsem se v  tu chvíli modlila u  hrobu cti-
hodného P. Ignáce Stuchlého ve Fryštáku 
a naši „spolumodliči“ na různých místech 
v kapličkách, v kostelích anebo doma nad 
otevřenou Biblí. Byl to hlavní zlom, kdy 
jsem začala pociťovat, že Bůh nás vyslyšel. 
Při modlitbě jsem viděla manželovo tělo 
ležet na lůžku a u jeho nohou seděl mod-
lící se ctihodný P.  Ignác Stuchlý. Já stála 
u manžela, držela jsem ho za ruku a z dru-
hé strany lůžka jsem vnímala Pána Ježíše 
Krista. Stál mírně nad lůžkem, nic neříkal. 
Jen jsem cítila neuvěřitelný klid, lásku, zá-
řící světlo a teplo, které vycházelo z  jeho 
celého těla. Na manžela padal déšť, jemné 
kapky hustého deště, kterému rádi nasta-
víme tvář, protože je příjemný. Pohlédla 
jsem pod lůžko, kde odtékala černá maz-
lavá tekutina – nemoc. Nepopsatelný mo-
ment setkání a pro mě nezapomenutelná 
chvíle. Věděla jsem, že Pán Ježíš Kristus 
manžela uzdraví. Ležel na ARO v péči vý-
borných lékařů, sestřiček, kaplanů, sanitá-
řů, kteří se o něho úžasně starali, povzbu-
zovali, např.  potleskem, když se zesláblý 
po třech týdnech postavil na nohy. Každý 
úsměv, slova podpory nemocného člově-
ka povzbudí a pohladí po duši. Nejen léky, 
strava, ale i  psychická podpora je velmi 
důležitá k uzdravení člověka.

Zeptala jsem se manžela, co on v nit-
ru prožíval. Odpověděl: „Modlil jsem se, 
abych se vrátil domů k rodině, k dcerám, 
byl dobrým tatínkem a budoucím dědeč-
kem. Co víc si přát!“

Kdo věří na zázraky, tomu se dějí.  
Je toho mnoho, co bych ještě napsala, 
ale poslední z načasovaných momentů je 
propuštění manžela z  nemocnice na Ze-
lený čtvrtek. Moc jsme si přáli být na Ve-
likonoce celá rodina spolu a Bůh nám to 
dopřál. Vděčnost je to, co nás od Veliko-
noc nejvíce obklopuje. Nemoc nebereme 
jako trest, ale jako dar. Naše víra v Boha se 
prohloubila, zesílila a díky působení Du-
cha Svatého vám mohu náš příběh sdělit.

Na závěr bych chtěla poděkovat Bohu, 
Pánu Ježíši Kristu, Panně Marii, andě-
lům, všem svatým, ctihodnému P.  Ignáci 
Stuchlému, kněžím, kaplanům, zdravotní-
kům a všem lidem, kteří se modlili a pod-
porovali manžela v uzdravení.

 Veronika Janoušková
Velký Ořechov

Mons. Antonín Basler udělil svátost biřmování  
studentům Arcibiskupského gymnázia

V pátek 22. října se završila roční příprava 41 studentů Arcibiskupského gymnázia 
(AG) v Kroměříži přijetím svátosti křesťanské dospělosti v kostele sv. Mořice v Kromě-
říži. Svátost biřmovancům udělil olomoucký pomocný biskup Antonín Basler.

Příprava studentů byla poznamenána uzavřením školy v  loňském školním roce 
a převedením vzdělávání studentů do online prostoru. Tímto způsobem také probíhaly 
katecheze a setkávání biřmovanců v menších skupinkách a společná reflexe jednotlivých 

témat v  rámci přípravy. Zdánlivě jedno-
dušší způsob komunikace a setkávání ne-
mohl zcela nahradit osobní kontakt a pro 
mnohé byla tato forma ještě náročnější 
než klasické setkávání na půdě školy.

Přesto se podařilo probrat s  biřmo-
vanci všechna témata a  ke konci školní-
ho roku také došlo na osobní setkávání. 
Během prázdnin se biřmovanci zapojili 
v rámci své prázdninové aktivity do růz-
ných dobrovolnických projektů, táborů 
či nabídli pomoc ve farnostech nebo ve 
svém okolí.

Bezprostřední přípravou na přijetí 
svátosti biřmování bylo prožití duchov-
ní obnovy na Přístavu v  Rajnochovicích, 
kterou vedl bývalý jáhen na AG P.  Filip 
Hochman.

Biřmovance do kostela sv. Mořice při-
šli podpořit kněží z  farností, rodiče, pří-
buzní a přátelé. Slavnostní liturgii s udíle-
ním svátosti biřmování doprovodila svým 
zpěvem schola AG.

Během mše svaté proběhla sbírka, kte-
rá byla určena na potřeby pastoračního 
centra na AG a polovina výtěžku byla ode-
slána na účet Charity na pomoc lidem po-
stiženým výbuchem plynu v Koryčanech.

 Ing. Marie Kvapilíková
 Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

nímu správci k jeho 70. narozeninám. Pře-
jeme P. Františkovi stálou ochranu Panny 
Marie Štípské a děkujeme mu za neúnav-

Snímek Tomáš Bobál

nou péči o  farní společenství, poutníky 
i podporu vedoucí ke zvelebení poutního 
místa ve Štípě.  Ing. Lubomír Hnilica

Štípa

Snímek Leoš Hrdlička



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

PROSINEC  2021 LEDEN  2022
16. 12. čtvrtek
 17.00 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

Večerní chvály s promluvou a adventní večer • arcibiskup 
Jan Graubner

17. 12. pátek
 7.00 hod. • Olomouc – Svatá Anna – mše svatá pro zaměst-

nance arcibiskupství • arcibiskup Jan Graubner, biskup 
Antonín Basler a biskup Josef Nuzík

19. 12. neděle
 Olomouc  – dóm  – mše svatá a  předávání Betlémského 

světla • arcibiskup Jan Graubner
24. 12. pátek
 15.00 hod. • Olomouc – Svatá Kateřina – vánoční mše sva-

tá pro rodiny s dětmi • biskup Antonín Basler
 21.00 hod. • Olomouc – dóm – půlnoční mše svatá •  

arcibiskup Jan Graubner
 24.00 hod. • Svatý Kopeček u Olomouce – půlnoční mše 

svatá • biskup Josef Nuzík
25. 12. sobota
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Narození Páně • 

arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler a biskup 
Josef Nuzík

31. 12. pátek
 23.45 hod. • Svatý Hostýn – Te Deum a svátostné požehná-

ní • biskup Antonín Basler
 24.00 hod. • Svatý Hostýn – pontifikální mše svatá na za-

hájení nového roku • biskup Antonín Basler

Uzavřeno k 2. 12. 2021
Změna programu vyhrazena

1. 1. sobota
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Matky Boží Panny 

Marie • arcibiskup Jan Graubner
6. 1. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zjevení Páně •  

arcibiskup Jan Graubner
11. 1. úterý
 9.00 hod. • Praha – Stálá rada České biskupské konference • 

arcibiskup Jan Graubner
23. 1. neděle
 10.00 hod. • Velehrad  – mše svatá za jednotu křesťanů •  

arcibiskup Jan Graubner
24. 1. pondělí až 26. 1. středa
 Praha  – Plenární zasedání České biskupské konference • 

arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler a biskup 
Josef Nuzík

31. 1. pondělí
 17.30 hod. • Olomouc  – Arcibiskupský kněžský semi-

nář  – mše svatá ke cti sv.  Jana Boska a  Večerní chvály •  
arcibiskup Jan Graubner

Snímek Leoš Hrdlička


