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Pastýřský list olomouckého arcibiskupa  
Jana Graubnera pro První neděli postní

Sestry a bratři,
vstoupili jsme do doby postní, která 

nás má připravit na Velikonoce, na svát-
ky Vykoupení. Nežijeme v  lehké době. 
Bojujeme s pandemií, s inflací i drahými 
energiemi a spoustou dalších problémů. 
Roste mezinárodní napětí a  bojíme se 
o mír. Svět rozbitý na spousty představ 
a osobních priorit je v pokušení se hádat 
a bojovat. Vybudování něčeho pozitivní-
ho však nelze dosáhnout štěpením a ne-
smiřitelným bojem, ale jen spoluprací. 
Počítačová kultura nás svádí k vytváření 
uzavřených skupin a k ne-
smiřitelným postojům 
k těm, kteří vidí věci jinak. 
Všichni jsou specialisty 
na všechno a  nepřekona-
telné hranice procházejí 
i některými rodinami.

Spory kolem covidu 
a očkování jsou jen malou 
ukázkou daleko hlubších 
problémů společnosti, 
jakými je například chá-
pání pravdy, o  níž si ně-
kteří myslí, že ji vlastní, či 
dokonce, že ji mohou vy-
tvořit a prosadit mocí své 
vlastní autority či taktiky. 
Zatímco pravdu můžeme 
jen pokorně hledat. A nej-
lepší cestou k  jejímu na-
lezení je, když ji hledáme 
společně.

Před léty se uznával 
jen rozum, a co nebylo vě-
decké, se posílalo do říše 
pohádek, jako i  celé náboženství. Dnes 
jsme svědky opačného extrému. Rozho-
dující je subjektivní pocit. A to dokonce 
i u některých vědců. A protože každý cítí 
věci jinak, hledá se těžko shoda. Aby-
chom se pak nehádali příliš, necháme si 
každý pravdu svou a všechno prohlásí-
me za relativní, ovšem kromě absolutní-
ho tvrzení, že všechno je relativní.

Co je dobro a  co zlo, si rozhoduje 
každý sám, když už vlastní já povýšil 
na místo neomylného boha. A  protože 
nejvyšší může být z  logiky věci vždy je-
nom jeden, stávají se všichni ostatní 
konkurenty či protivníky. Pak chybí přá-
telé či spolupracovníci. Váznou vztahy. 
Protože láska či důvěra jsou vztahy, řadí 
se mezi nedostatkové zboží taky. Bez 
lásky chybí štěstí. Bez důvěry nefungu-
je nic. Základem víry je taky vztah. Ob-
sah víry musí být nesen živým vztahem, 

který dává obsahu život. Bez vztahu je 
obsah mrtvý. Žijeme v  době obrovské 
krize vztahů, která je plodem individua-
lismu. Užíváme komunikační prostředky 
jako nikdy dřív, ale komunikujeme ve 
svých bublinách a  ztrácíme schopnost 
vytvářet trvalé vztahy. Nejvíce je to vi-
dět na stabilitě a atmosféře rodin. Lidé 
neschopní pravdivého a trvalého vztahu 
mají pochopitelně problém věřit. Proto 
i v našich farnostech ubývá věřících.

To není zklamané naříkání, ale obraz 
světa, který potřebuje přijmout vykoupe-

ní. Pán Ježíš naši situaci zná, a protože 
mu na nás záleží, bere všechnu tuto 
bídu na sebe a  nechává se za nás při-
bít na kříž jako dlužní úpis. Od nás, kte-
ří jsme přijali dar vykoupení už ve křtu, 
žádá, abychom byli svědky naděje, kte-
rou přináší vykoupení. To ovšem vyža-
duje, abychom žili jako lidé, kteří už jsou 
vykoupeni. Protože to dostatečně neu-
míme, využijme tyto dny postu k horlivé-
mu učení se v Kristově škole a udělejme 
z postní doby intenzivní kurz života vy-
koupených.

Vykoupený se především raduje 
z vykoupení tak, že ani každodenní pro-
blémy mu nemohou radost úplně poka-
zit. Uprostřed všech nejistot má jistotu, 
že Bůh jej miluje. Žádný problém a žád-
né trápení nemohou být tak silné, aby 
mu vzaly všechnu naději. Čím hlubší 
prožívá smutek, tím víc spoléhá na své-

ho Vykupitele. Čím větší je soustředění 
na Spasitele, tím větší je osvobození od 
vlastního já. Čím větší je důvěra v Boha, 
tím rychleji padají mezilidské hradby 
a  roste ochota přijmout Boží myšlení, 
požadavky a zásady, které Bible shrnu-
je do jediného přikázání lásky. Tam, kde 
vládne Boží láska, přichází zázrak uzdra-
vení jednotlivců i  společnosti, protože 
ten, kdo se raduje z odpuštění od Boha, 
odpouští velkoryse těm, kdo se provinili 
proti němu. Ten, kdo vidí, jak mu Bůh po-
máhá, pomáhá potřebným okolo sebe. 

Kdo se modlí s  důvěrou, 
že mu Bůh naslouchá, na-
slouchá těm, kteří mluví 
k němu. Ten, kdo se radu-
je z pokladu víry, se snaží 
k němu přivést druhé, tak-
že každý šťastný křesťan 
se stává misionářem. Vy-
koupený prostě ví, že ne-
patří sám sobě, ale Kristu, 
který si ho koupil za cenu 
vlastní smrti, a  je klidný, 
protože Kristus se umí po-
starat o to, co mu patří.

Přiznejme si, že jsme 
začátečníci a  potřebuje-
me školu evangelia. Dej-
me si jen dva úkoly: Ráno 
se rozhodněme prožít 
den jako Kristovi vykou-
pení a  poprosme o  Boží 
pomoc. Večer spočítejme 
situace, kdy se nám to 
povedlo, případně promy-
sleme situaci, kterou jsme 

dnes nezvládli, abychom další den mohli 
znovu začít. Kurz bude úspěšnější, když 
o  své zkušenosti budeme často s  ně-
kým mluvit, třeba v rodině či mezi přáteli 
nebo na setkání synodního kroužku.

Děkuji každému, kdo do postní ško-
ly vstoupí, zvláště těm, kteří v minulých 
týdnech udělali zkušenost synodních 
kroužků a mají chuť společně pokračo-
vat ve svatopostní škole. Přesvědčivý ži-
vot vykoupených a zkušenosti uzdrave-
ní Boží láskou časem vtáhnou další lidi. 
Ukáže se, že jde o nejlepší cestu k pře-
konání smrtící fragmentace společnosti 
a beznaděje pramenící ze ztráty důvěry.

Těším se na příchod velikonoční ra-
dosti, kterou dá Bůh světu skrze ty, na 
nichž je vidět, že jsou vykoupeni, a kaž-
dému z vás ze srdce žehnám

Jan Graubner
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Snímek František Ingr / Člověk a Víra
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75 let od úmrtí arcibiskupa Leopolda Prečana
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Toto malé výročí chceme připome-
nout alespoň stručným výtahem z novi-
nové reportáže z Prečanova pohřbu, kte-
rý se uskutečnil v sobotu 8. března 1947 
v  Olomouci. Podrobnou zprávu o  této 
události přinesl hned následující den 
ve svém nedělním vydání olomoucký 
katolický list Našinec (ročník 80, č.  58, 
9.  3.  1947). Reportáž začíná v  trůnním 
sále arcibiskupského paláce v Olomou-
ci, kde byla vystavena rakev s tělem ze-
snulého arcibiskupa. U ní drželi čestnou 
stráž členové Orla, katolické mládeže, 
arcibiskupští úředníci, lesníci a zaměst-
nanci. První výkrop rakve vykonal praž-
ský arcibiskup Dr. Josef Beran. Žalm De 
profundis (Z  hlubin volám k  tobě, Hos-
podine) a  skladbu J. Zvonaře Animas 
fidelium (Duše věrných) zazpíval sbor 
olomouckých bohoslovců pod vedením 
P. Josefa Olejníka, tehdejšího vicesupe-
riora kněžského semináře.

Následuje popis mohutného smu-
tečního průvodu, který se ubíral olo-
mouckými ulicemi, lemovanými špalí-
ry věřících, z  arcibiskupské rezidence 
(přes náměstí Republiky) do katedrály. 
Rakev na prostém pohřebním voze, ta-
ženém třemi páry vraníků, doprovázeli 
arcibiskupští myslivci v  uniformách. 
V  průvodu vedle členů rozličných spol-

Na začátku března tohoto roku 
uplyne již 75  let od chvíle, kdy se 
odebral na věčnost olomoucký 
arcibiskup Leopold Prečan, který 
stal v čele zdejší arcidiecéze v le-
tech 1923 až 1947, plných třiadva-
cet let a tři měsíce. Jak je známo, 
arcibiskup Prečan skonal ve své 
vile na Svatém Kopečku u Olomou-
ce 2. března 1947.

ků, politických představitelů a zástupců 
olomoucké univerzity, kráčeli také řehol-
níci a řeholnice, na 400 diecézních kněží 
a také asi stovka bohoslovců. Za zmínku 
pak stojí zvláště výčet účastnících se zá-
stupců katolické hierarchie a dalších vý-
znamných představitelů náboženského 
života z celého Československa: biskup 
královéhradecký Dr. Mořic Pícha, košic-
ký biskup Jozef Čárský, biskup brněnský 
Dr. Karel Skoupý, světící biskup olomo-
ucký a toho času kapitulní vikář Dr. Sta-
nislav Zela, strahovský opat Dr.  Stani-
slav Bohuslav Jarolímek, emauzský 
opat Maurus Alois Verzich, opat starobr-
něnský Benedikt Antonín Švanda, za olo-
mouckou kapitulu probošt Dr.  Oldřich 
Karlík, preláti František Světlík a Franti-
šek Jemelka, probošt brněnské kapituly 
Josef Kratochvíl, probošt kroměřížské 
kapituly František Kutal, pražský gene-
rální vikář Bohumil Opatrný, těšínský 
generální vikář František Onderek, pro-
bošt od sv. Mořice v Olomouci Jan Lo-

chman, probošt ze Svatého Kopečku 
Julius Půda, ředitel jezuitského gymná-
zia na Velehradě Karel Závadský a další. 
Nechyběl ani papežský nuncius Saverio 
Ritter a  již zmíněný arcibiskup Beran 
„…v  prostém oděvu se svou oduševně-
lou, utrpením prozářenou tváří, budí přes 
svůj skromný zjev okamžité sympatie 
v davech, které sledují průvod.“

Text dále popisuje průběh pohřeb-
ních obřadů v  katedrále zaplněné do 
posledního místečka. Slavností rekviem 
sloužil nuncius Ritter, kázání pronesl 
brněnský biskup Skoupý. Následoval 
průvod (vedený královéhradeckým bis-
kupem Píchou) z  olomouckého dómu 
až na místo posledního odpočinku ze-
mřelého  – kostel sv.  Cyrila a  Metodě-
je v  Hejčíně. Zde proběhl již jen krátký 
obřad a následně byla rakev přemístěna 
do připravené hrobky. Arcidiecéze se tak 
důstojně rozloučila se svým pastýřem.

Vít Němec

Pohřební průvod s ostatky arcibiskupa Prečana směřuje do kostela v Olomouci-Hej-
číně, 8. března 1947. Snímek je z dnešní ulice Litovelská (u tramvajové zastávky Ši-
beník). Snímek Archiv Arcibiskupství olomouckého
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Aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz
Česká biskupská konference spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nové-
ho zpravodajského webu: http://zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv 
a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale 
i z dalších církevních médií doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se 
dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.

Zpravodajský web zpravy.cirkev.cz je součástí portálu Cirkev.cz, jehož dlouhodo-
bým cílem je přinášet zákazníkům stále více hodnotného a zajímavého obsahu ze 
života a dění v katolické církvi.

Mimo zpravodajství na portálu již nyní najdete digitální verzi Katolického týdení-
ku, E ‑shop provozovaný Karmelitánským nakladatelstvím a samozřejmě i web České 
biskupské konference, který však v souvislosti se spuštěním zpravodajského webu 
prodělá v nejbližší době grafickou i obsahovou změnu. Vše je snadno dostupné na 
jednom přehledném místě. Jde zatím o pilotní verzi, proto budeme vděční za vaše 
připomínky či nápady. Ty nám můžete zaslat na e ‑mail: zpravy@cirkev.cz (čbk)

Charita v arcidiecézi děkuje za rekordní Tříkrálovou sbírku
Letošní tříkrálové koledování a  žehnání domům spojené s  charitativní sbírkou 
vyneslo v olomoucké arcidiecézi celkem 31 974 582 Kč. Sbírku, která se loni ko-
nala jen on ‑line formou, letos přivítali dobrovolníci i veřejnost se stejnou radostí 
a nasazením jako v minulosti. Výnos sbírky bude opět pomáhat v celém spektru 
činností, které Charita provozuje ve prospěch potřebných.

„Přestože se letos ještě na mno-
ha místech koledovat nemohlo, je 
výtěžek sbírky opět rekordní a  já 
mám obrovskou radost. Mám radost 
nejenom ze samotného výtěžku, ale 
především z  toho, že nejsme lho-
stejní k  potřebám druhých a  dobro 
se vždycky ukáže, když je potřeba.“ 
komentuje výsledky Václav Keprt, 
ředitel Arcidiecézní charity Olomouc, 
a jedním dechem dodává: „Z celého 
srdce děkuji všem dárcům, kolední-
kům a organizátorům sbírky.“

Finanční výnos koledy je sice zhruba o 240 tis. korun nižší než byl v roce 2020, 
ale po přičtení aktuálního výnosu z darů zaslaných dárci na tříkrálové konto je sku-
tečně rekordním. Aktuálně i s  těmito dary činí 32 811 053 Kč a  lze ještě dodat, že 
tříkrálová platební brána na www.trikralovasbirka.cz a darování pomocí DMS jsou 
způsoby funkční celoročně. I z tohoto důvodu je aktuální výnos sbírky předběžným 
výsledkem a bude ještě definitivně potvrzen.

V olomoucké arcidiecézi bylo letos zaevidováno na pět a půl tisíce sbírkových 
kasiček a koledy se zúčastnilo okolo dvaceti tisíc dobrovolníků. Preventivní zdravotní 
opatření zapovídala všechny blízké kontakty a hromadné akce. Z koledy měli radost 
jak koledníci, tak lidé v  navštívených domácnostech, i  když stesk po společných  
setkáních koledníků přece leckde zazněl.

Nad využitím financí z této veřejné sbírky dohlíží tzv. tříkrálová komise. Ta bude 
po celý rok posuzovat předložené projekty místních Charit a potvrzovat nebo zamí-
tat jejich finanční podporu z výnosu této celorepublikové sbírky. Min. 10 % sbírky je 
předem alokováno na podporu humanitární a rozvojové pomoci ze zahraničí.

Potvrzení letošního výsledku z koledování bude definitivní po kontrole všech do-
kladů, týkajících se úředního zapečeťování a rozpečeťování sbírkových pokladniček. 
Tato administrativní kontrolní procedura právě probíhá a Charita i díky ní naplňuje 
deklarovaný velmi přísný dohled nad celým výnosem této veřejné sbírky.

První Tříkrálová sbírka se z podnětu olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera 
konala již v  roce 2000, ale jen na území olomoucké arcidiecéze. Díky velmi pozi-
tivnímu přijetí veřejnosti se tato sbírka od roku 2001 koná ve všech diecézích naší 
republiky.   Marek Navrátil

 

P. František Kunetka  
emeritním profesorem

Salesiánský kněz a  teolog 
prof.  P.  František Kunetka,  Th.D., pře-
vzal 11.  února  2022 z  rukou rekto-
ra Univerzity Palackého v  Olomouci 
prof. MUDr. Martina Procházky dekret 
potvrzující práva emeritního profesora.

Všeobecně známý a  uznávaný li-
turgista, který učí na Cyrilometodějské 
teologické (bohoslovecké) fakultě Uni-
verzity Palackého v  Olomouci 32  let (od 

1. 1. 1990), oslavil loni v listopadu 76 let. 
Byl dlouholetým členem Liturgické komi-
se a členem subkomise pro sakrální umě-
ní Arcibiskupství olomouckého. (jpa)

Nový tiskový mluvčí ACHO
Od 1.  12.  2021 nastoupil do funkce 
tiskového mluvčí Arcidiecézní charity 
Olomouc Mgr.  Marek Navrátil (1971), 
který nahradil dosavadní mluvčí Dag-
mar Jurčíkovou.  (jpa)

Postní almužna
Postní almužna je pastorační akti-

vita zaměřená nejen na sebeovládání 
a  skromnost, ale také na prohlubování 
schopnosti dívat se očima milosrden-
ství, vidět potřebné a vkládat je do svých 
modliteb. Tedy taktně pomáhat pro-
střednictvím druhých, dávat podněty na 
faru či na Charitu k pomoci konkrétním 
jednotlivcům nebo rodinám. Ukončení 
postní almužny je opět směřováno na 
Květnou neděli. Tehdy přinesou věřící 
své příspěvky do kostela a postní almuž-
na tak získává charakter sbírky. Ke ka-
sičkám je přiložený letáček. Vzhledem 
k letošní situaci je v něm i výzva, aby far-
níci nabídli kasičky s  letáčky i  těm, kdo 
nyní do kostela nemohou.

Mons. Bohumír Vitásek
prezident ACHO

Snímek Vojtěch Duda
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Jednota přijde, když se otevřeme Božímu slovu,  
zdůraznil arcibiskup Graubner při pouti na Velehradě

S úmyslem prosit za jednotu křesťanů se v neděli 23. ledna 2022 sešli věřící v ba-
zilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Mši svatou 
zde dopoledne celebroval arcibiskup Jan Graubner.

Ve své homilii připomněl, že Velehrad je s  myšlenkou na sjednocení křesťanů 
spojen už více než sto let, od zahájení tzv. unionistických sjezdů, které zde pořádal 
Antonín Cyril Stojan. „Na zkušenosti těchto sjezdů stavěl také Druhý vatikánský kon-
cil, když dál rozpracoval budování jednoty s křesťany jiných vyznání,“ dodal arcibis-
kup Graubner.

Ty, kterým tempo 
sjednocování připa-
dá příliš pomalé, upo-
zornil, že je důležité 
vidět nejen formální 
kroky, ale i  to, jak se 
křesťané společně 
snaží žít Boží slovo, 
jít za Pánem a  vy-
tvářet vztahy, kde je 
přítomná Boží láska. 
„Nikoho nepřetahuje-
me, ale snažíme se 
společně pracovat na 
Boží vinici, jako třeba 
hned v sousedství ar-

cibiskupského paláce v Olomouci, kde Konzervatoř Evangelické akademie sídlí v bu-
dově vlastněné kapitulou a navštěvují ji studenti všech vyznání,“ upozornil.

Problém rozdělení – nejen toho mezi církvemi, ale také napříč církví i společnos-
tí – spočívá podle olomouckého arcibiskupa v soustředění se na sebe a na vlastní 
práva a názory. „Obnova jednoty ovšem může přijít teprve tehdy, když budeme ote-
vření Božímu slovu,“ zdůraznil s odkazem na to, že na tentýž den připadla také oslava 
neděle Božího slova. Svou promluvu pak uzavřel slovy: „Dejme na první místo toho, 
který přišel do našeho rozbitého světa, aby mu nabídl uzdravení. Pak mohou nastat 
i vážné problémy, ale prožijeme je jinak a snáz, když to bude s Pánem. Prosme za 
jednotu církví, za jednotu společnosti a také za to, abychom dokázali odpovědět na 
Boží volání a Bůh aby skrze nás mohl nabízet potřebný dar jednoty církvi i celé spo-
lečnosti.“  (ado)

Předseda ČBK zaslal list emeritnímu papeži Benediktu XVI.
Předseda ČBK, arcibiskup olomoucký Jan Graubner, adresoval jménem svým 
i  jménem českých a  moravských biskupů dopis emeritnímu papeži Benedikto-
vi XVI., ve kterém mu vyjadřuje podporu v této pro něho tak obtížné situaci. Dopis 
byl 11. února 2022 odfaxován do domu Mater Ecclesiae se Vatikánu, kde emeritní 
papež XVI. bydlí.

Předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner v listu jménem biskupů České republiky 
vyjadřuje Benediktovi XVI. podporu a také hluboké politování nad hanebnými útoky, 
které jsou v současné době proti emeritnímu papeži vedeny.

Podle arcibiskupa Graubnera biskupy oslovila slova vděčnosti a vyznání v dopi-
se, který Benedikt XVI. zveřejnil prostřednictvím vatikánských médií 8. února 2022.

„Pokora spojená s vděčností Bohu i lidem, to je pro nás příklad hodný následování. 
Váš postoj nám připomenul, že obnova církve vyžaduje nejen horlivost a pravdivost, 
ale také hlubokou pokoru, pramenící z niterného spojení s Kristem Spasitelem, který 
se stal smírnou obětí za hříchy světa. Děkujeme za Váš příklad,“ stojí v dopise.

Předseda ČBK v listu dále uvádí, že také doufá, že očista církve bude respektovat 
jak práva obětí, tak ochranu křivě obviněných a ochotu celého společenství činit po-
kání a zřeknout se všeho, co poškozuje mravní životní prostředí nejen v církvi.

Emeritního papeže olomoucký arcibiskup v závěru dopisu ujišťuje o modlitbách 
a přeje mu hodně síly k překonání této náročné doby a zároveň mu děkuje za dlouho-
letou službu církvi. „Váš jedinečný přínos na poli teologie je fascinující jak svým rozsa-
hem, tak hloubkou a září z ní láska ke Kristu a ke společenství církve, které založil. Vaše 
dlouholetá služba biskupa, zpočátku v  mnichovsko -freisingské arcidiecézi a  později 
univerzální církvi, přinesla, a ještě přinese mnoho požehnaných plodů.“ (čbk)

Snímek František Ingr / Člověk a Víra

Snímek Josef Polehna / Člověk a Víra

Charita Olomouc hledá nové 
kolegy a kolegyně do týmu

„Charita Olomouc je z  lidí a  pro lidi. 
Jako lidé jsme stvořeni k důstojnosti, ob-
razu a podobě Boží a v  tom odkrýváme 
svoje štěstí i štěstí druhých. Prožívat jej 
můžeme jen ve společenství.“

Zvažujete profesní změnu a  chcete 
se věnovat charitní práci? Zajímala by 
vás práce s  lidmi s duševním onemoc-
něním, kteří chtějí žít běžným životem či 
práce s lidmi bez domova, kteří jsou již 
v seniorském věku a chtějí najít domov?

Právě jsme otevřeli dvě nové so-
ciální služby: Bydlení sv.  Vincence 
pro osoby s  duševním onemocněním 
a Azylový dům s pečovatelskou služ-
bou sv.  Kosmy a  Damiána pro lidi bez 
domova. Pro tyto nové i stávající služby 
hledáme kolegy do týmu.

Pracovní nabídky naleznete zde: 
www.olomouc.charita.cz/volne ‑pozice

Pokud vás nabídka zaujala a  měli 
byste zájem pracovat v  některé z  na-
šich služeb, avšak máte závazky (rodi-
na, malé děti, péče o osobu blízkou aj.), 
lze se domluvit i  na zkrácený úvazek. 
V případě, že nemáte žádnou zkušenost 
nebo vzdělání pro práci v  sociálních 
službách, pomůžeme zajistit rekvalifi-
kační kurz pro pracovníka v  sociálních 
službách.

Děláme smysluplnou a  rozmanitou 
práci, která je náročná a  krásná záro-
veň. Jsme tým, který se lidsky a profes-
ně podporuje, společně se vzděláváme 
v  důležitých tématech a  stojíme při 
sobě. (acho)

Arcibiskup Graubner  
požehnal kapli  

v kněžském semináři

Mši svatou v  kapli sv.  Cyrila a  Me-
toděje v Arcibiskupském kněžském se-
mináři v Olomouci celebroval v pondělí 
31. ledna 2022, o svátku sv. Jana Boska, 
arcibiskup Jan Graubner. Při této příle-
žitosti také přijal blahopřání ke svému 
svátku. Po mši svaté pak účastníci bo-
hoslužby průvodem přenesli Nejsvětější 
svátost do nové kaple v semináři, kterou 
otec arcibiskup požehnal. (ado)
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Den zasvěceného života v olomoucké arcidiecézi
O svátku Uvedení Páně do chrámu 2. února 2022 pozval arcibiskup Jan Graub-

ner Bohu zasvěcené osoby své arcidiecéze ke společnému prožití Dne zasvě-
ceného života. Po loňské pauze způsobené pandemií se tak v Arcibiskupském 
kněžském semináři v Olomouci opět setkali řeholníci a zasvěcené osoby různých 
společenství.

Centrem setkání bylo slavení eucharistie v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje. 
V úvodu vyjádřil jménem všech přítomných P. Eliáš Paseka, OFM, vděčnost arcibis-
kupu Graubnerovi za to, že 
rok co rok slaví s řeholníky 
„jejich den“ a  přináší je do 
oběti mše svaté. Olomouc-
ký arcibiskup na jeho slova 
navázal vzpomínkou také 
na ty, které si Pán v nedáv-
né době povolal.

Biskup Antonín Basler, 
kterému je svěřena oblast 
vztahů a  spolupráce mezi 
diecézí a řeholními společ-
nostmi, přirovnal ve své ho-
milii zasvěcený život ke sví-
ci. Jako Panna Maria nesla Světlo světa ve svém náručí do chrámu (viz Lk 2, 22), tak 
i každá Bohu zasvěcená osoba nese Ježíše – je hořící svící, která rozlévá do tohoto 
světa světlo, jímž je sám Kristus. Poukázal také na význam křtu, z kterého zasvěcení 
Bohu vychází, a na důvěrnou odevzdanost mezi zasvěcenou osobou a Kristem.

K dopolednímu programu patřila přednáška rektora papežské koleje Nepomu-
cenum v  Římě a  člena národního synodálního týmu P.  Romana Czudka na téma 
„Moudrost vchází do svatých duší a tvoří z nich Boží přátele a proroky“ (Mdr 7,27) – 
znamení doby pro život církve na začátku třetího tisíciletí. Poukázal v ní na moudrost 
jako na postoj a schopnost rozlišovat pravé dobro vzhledem k cíli, na svatost jako 
duchovní oběť přinášenou Bohu k posvěcení všech a na přátelství, které z nás činí 
proroky, když v sobě necháváme Boží Slovo žít a promlouvat. Pravé přátelství totiž 
znamená chtít totéž a nechtít totéž co Přítel. sestra Anna Bartoňová, SSJ

Jak přihlásit kostel na Noc kostelů 2022
Přihlašování pro letošní ročník Noci kostelů bylo spuštěno! Zveme všechny 

kostely, kaple, modlitebny a sbory, jejichž církev je členem nebo přidruženým čle-
nem Ekumenické rady církví, aby se zapojily do projektu Noc kostelů.

Kladete ‑li si otázku: Rád bych 
viděl otevřený kostel, kapli, sbor 
nebo modlitebnu, ale jak, když 
nemám od ní klíče. Pak je tu jedi-
nečná příležitost obrátit se na du-
chovního správce nebo vlastníka 
objektu (řada modliteben nemusí 
sloužit svému primárnímu účelu) 
a domluvit se na spolupráci. Ote-
vírání modliteben o Noci kostelů 
je akcí dobrovolnou a pro ty, které 
tzv. zapaluje poznávání a prezen-
tace míst, které více než dva tisíce let spojuje myšlenka o chvále Boží.

Můžete se přihlásit přes elektronický formulář na této adrese: www.nockostelu.cz/ 
prihlaskakostely

K přihlášení kostela do Noci kostelů 10. 6. 2022 je třeba:
• Respektovat CÍLE a TEZE (viz https://nockostelu.cz/informace/cile/)
• Vytvořit a realizovat VLASTNÍ PROGRAM.
• Duchovní správce vyplní a odešle elektronickou přihlášku do Noci kostelů.
Poté budou editorovi uvedenému v přihlášce zaslány přihlašovací údaje pro vklá-

dání programu Noci kostelů 2022 a aktualizaci informací o kostele.
Loňská Noc kostelů v České republice zaznamenala více než 223 000 návštěv-

nických vstupů ve více než 1 230 kostelech.
Bližší informace: e ‑mail: miksa.david@ado.cz, tel. 587 405 403 David Mikša

Mše svatá za sběratele  
poštovních známek

Za všechny, kdo sbírají, odlepují 
a odesílají známky k dalšímu použití pro 
filatelisty, aby výtěžek pomohl misiím, 
ale i  za ty, kteří dříve tímto způsobem 
pomáhali misijní práci, a jsou již na věč-
nosti, bude sloužena mše svatá v úterý 
8. března v 6.30 hod. v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie ve Valašském Mezi-
říčí.

Poštovní známky můžete i  nadále 
posílat na adresu: Římskokatolická far-
nost Valašské Meziříčí, pastorační asis-
tentka Ludmila Vránová, Křížkovského 
8/60, 757 01 Valašské Meziříčí

Ludmila Vránová

Zemřel P. Bohuslav Směšný
Ve věku 81  let zemřel 3.  úno-

ra  2022 v  uherskohradišťské nemoc-
nici P. Bohuslav Směšný, který působil 
od 1. 7. 2019 jako výpomocný duchov-
ní na Velehradě.

Narodil se 6. července 1940 v Bohutí-
ně ve farnosti Bludov. Kněžské svěcení 
přijal 24.  června  1972 v  Litoměřicích. 
Tři roky byl kaplanem v Přerově (1972–
1975), čtyři roky (1975–1979) administ-
rátorem v Spálově, následně pět měsíců 
administrátorem v Jívové, odkud přešel 
k 1. 8. 1979 jako kaplan do Šternberku, 
kde působil až do 1. 7. 1991, kdy odešel 
do královéhradecké diecéze, kde působil 
v  Mladějovicích, Chrudimi, Slatiňanech 
a na Hoře Matky Boží v Králíkách. V roce 
2010 se vrátil do olomoucké arcidiecé-
ze, kde nastoupil jako výpomocný du-
chovní v  Horních Studénkách, Zábřehu 
a na Velehradě.

Za zmínku stoj í  ještě uvést ,  že 
27.  6.  1977 vstoupil do kapucínského 
řádu, kde přijal řeholní jméno Leopold. 
Věčné sliby složil 31. 7. 1982.

Poslední rozloučení se zesnulým 
knězem se uskutečnilo 12. února 2022 
při bohoslužbě v  bazilice na Velehradě 
a  poté byl pohřben na místním hřbito-
vě. Pohřební obřady vykonal olomoucký  
arcibiskup Jan Graubner. Josef Pala

Snímek František Ingr / Člověk a Víra
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Kurz čtení Božího slova v liturgii pokračuje
Rožnov pod Radhoštěm, Zábřeh a Zlín jsou děkanáty olomoucké arcidiecéze, kte-
ré se opět rozhodly uskutečnit vzdělávací kurz pro lektory Božího slova. Vedle 
toho je zde i děkanát Uherské Hradiště, ten ovšem bude završovat již rozeběhnutý 
kurz, který přerušila pandemická opatření.

Dá‑li Pán, všechny naplánované kurzy by se měly uskutečnit do konce května. Tři 
části (1. „Úvod do Písma svatého“ s P. Petrem Chalupou, ředitelem Českého katolic-
kého biblického díla;  2. a 3. „Boží slovo a kultura řeči“ s Martinou Pavlíkovou, pracov-
nicí arcidiecézního Centra pro kulturu, 4. Slavnostní mše svatá za přítomnosti bisku-
pa Antonína Baslera) proběhnou během března a první půlky dubna. Kurz vyvrcholí 
slavnostní mší svatou, ve které otec biskup Antonín pohovoří na téma „Duchovní 
rozměr lektorské služby“. Mši svatou zakončí předání osvědčení o absolvování kurzu 
všem absolventům. Slavnostní bohoslužba se uskuteční v podvečer všedního dne, a 
to v posledním týdnu měsíce dubna v Uherském Hradišti, v dalších děkanátech pak 
během května.

Podrobné informace jsou k nalezení na webových stránkách pořádajících děka-
nátů. Případné dotazy je možno také zasílat na e‑mail: pavlikova.martina@ado.cz

A ještě jedna připomínka a upozornění pro ty, kteří si připravují nedělní liturgické 
čtení, ale i pro ty, kdo čtou ve všední den. Poslech liturgických čtení i s texty pro celý 
liturgický rok naleznete na webových stránkách KulturaSlova.cz na tomto odkazu:  
www.kulturaslova.cz/lektori‑boziho‑slova/nahravky Martina Pavlíková

Jezuita P. Josef Hladiš  
devadesátníkem

Při mši svaté, kterou v pátek 11. února 
2022 slavil olomoucký pomocný biskup biskup 
Josef Nuzík, jezuitský provinciál P. Petr Přádka 
a další kněží, poděkoval jezuitský kněz P. Jo-
sef Hladiš za devadesát let života. Jubilantovi 
po mši svaté přáli příbuzní, přátelé i starosta 
obce. Následně si kněží prohlédli rekonstruo-
vanou jezuitskou kapli. Potom se všichni sešli 
k přátelskému posezení na Stojanově. (ado)

Nekrologium olomoucké arcidiecéze 1983–2020
Na sklonku loňského roku vyšel tiskem souborný přehled kněží naší arcidiecé-

ze zemřelých od roku 1983 do konce roku 2020. Tato publikace (navazující na 
předchozí řadu nekrologií se seznamy zemřelých kněží již od poloviny 19. století) 
zahrnuje především všechny kněze činné ve zdejší duchovní správě, včetně kně-
ží z německojazyčných oblastí, odsunutých po 2. světové válce z Českosloven-
ska. Dále jsou v nekrologiu uvedeni také kněží působících ve farnostech bývalé 
Apoštolské administratury se sídlem v Českém Těšíně, která byla začleněna do 
olomoucké arcidiecéze v roce 1978. Hlavní část nekrologia obsahující jména asi 
700 zemřelých kněží doplňuje dodatkový seznam zemřelých kněží neuvedených 
v předchozích dílech nekrologií a také seznam zemřelých trvalých jáhnů.

Redakční práce na konečné podobě celého nekrologia, na nichž spolupracovalo 
oddělení evidence arcidiecéze a archiv Arcibiskupství olomouckého, trvaly asi dva 
roky a obnášely především kontrolování a dohledávání řady údajů o zemřelých kně-

žích a také doplňování jmen kněží, kteří v seznamech dosud 
chyběli. Vedle spolupráce s  dalšími biskupstvími v  ČR proto 
probíhala komunikace – v případě kněží odsunutých po válce 
z ČSR a kněží, kteří sami odešli někdy později do ciziny – také 
asi s  dvacítkou biskupství v  Německu, Rakousku, Itálii a  na 
Slovensku, a vedle toho i se zahraničními provinciemi někte-
rých řeholních společností (např. s centrálním archivem řádu 
Německých rytířů ve Vídni nebo centrálním salesiánským ar-
chivem v Římě).

Nekrologium vyšlo tiskem (pro vnitřní potřebu) ještě před 
Vánocemi 2021, v průběhu ledna tohoto roku pak bylo distri-

buováno do všech farností olomoucké arcidiecéze. Pro zájemce z řad veřejnosti je 
k dispozici v Arcibiskupské knihovně nebo v archivu AO v Olomouci. Vít Němec

Výzva k modlitbě a postu  
za mírové řešení situace  

na Ukrajině
Čeští a  moravští biskupové vyzývají 
k  modlitbě a  postu za mírové řešení 
napjaté situace na Ukrajině.

Sestry a bratři,
věříme v sílu společné modlitby, pro-

to vás všechny vyzýváme, abychom se 
vzhledem k  závažnosti k  celé situaci 
na Ukrajině společně s  naléhavostí, ale 
i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:

Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás 
znáš a miluješ. Proto se s důvěrou ode-
vzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité  
situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli 
na straně dobra a našli sílu k vzájemné 
dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, 
sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou 
něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme 
jeden druhému lhostejní a  dokážeme si 
navzájem odpouštět.

Otče náš... 

Zdrávas, Maria... 

Svatá Barboro, pomocnice v  nouzi, oro-
duj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí vál-
ky, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za 
nás.
Svatí Cyrile a  Metoději, patroni Evropy, 
orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oro-
duj za nás.
 
Ve jménu Otce i  Syna i  Ducha Svatého. 
Amen.
 
Zároveň vyzýváme k  tomu, abychom 
obvyklý páteční půst obětovali na tento 
úmysl, a to až do té doby, než se situace 
uklidní. Vaši biskupové

Snímek Arcidiecézní charita Olomouc

Snímek František Ingr / Člověk a Víra
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Nabídka papežských citátů

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

Nabídka pro duchovní vedení a vzdělávání  
chrámových sborů a schól

V naší arcidiecézi se stovky chrámových a kostelních sborů 
a  schól mladých křesťanů podílejí na tom, aby liturgie byla 
živá a  krásnější. Je zájem o  nabídku hlubšího duchovní-
ho vedení a vzdělávání. Jde o  tisíce dobrovolníků, kteří o  to  
stojí.
Radio Proglas v  letech 2004 až 2006 odvysílalo cyklus po-
řadů Dialog víry a  hudby, celkem 26 půlhodinových pořadů 
s tematickým zaměřením na duchovní život a se zvukovými 
záznamy významných liturgických sborových skladeb mi-
nulosti a  současnosti. Celý projekt realizoval pracovní tým 
Katedrálního střediska liturgické hudby a zpěvu v Olomouci 
(Mons. Josef Hrdlička, Mgr. Jan Kupka, doc. Michal Altrich-
ter, průvodní slovo Klára Beránková). Cyklus vzbudil značný 
zájem posluchačů.
Protože všechna dříve vydaná dvě CD (obsah ve formátu 
MP3) byla již vyprodána a tato technika ustupuje, nabízí Ra-
dio Proglas zájemcům ve farnostech (kněží, varhaníci, sbor-
mistři) zaslání všech 26 pořadů z Radia Proglas do počítačů 
příjemce, ve farnostech, které o  to projeví zájem. Technický 
poplatek činí za obsah jednoho CD (MP3 celkem 6 hod.) sym-
bolickou částku 100 Kč jako dar Radiu Proglas (za obě CD 
současně 200 Kč).
Bližší informace: e ‑mail: manager@proglas.cz

Březnový Nezbeda a Cvrček
V březnovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou osud naše-
ho vynálezce Františka Křižíka, příběh Správné rozhodnutí, 
závěrečný díl komiksu Pavel od Kříže – o životě a díle zakla-
datele pasionistů a povídku Nedočkavý film.
Březnový Cvrček Cvrček učí malé čtenáře děkovat Bohu 
také za dar hudby a zpěvu.
Bližší informace: www.casopisnezbeda.cz
Rádi zašleme na požádání zdarma starší ukázkové  
výtisky.

Výstava na téma Století charitního díla  
na Moravě (1922/1992/2022)

Koná se do 12. března v Olomouci v Galerii Biblio a nabízí je-
dinečnou příležitost přiblížit se kořenům profesionální Charity 
na našem území.
V  letošním roce uplynulo 100  let od ustanovení dnešní Ar-
cidiecézní charity Olomouc a 30 let od založení Charity Olo-
mouc. Výstava snímků světově známého fotografa Jindřicha 
Štreita v kombinaci s dobovými fotografiemi tak přiblíží soci-
ální a charitní péči v průběhu celého jednoho století.

Pozvánka na celostátní setkání mládeže  
v Hradci Králové

Celostátní setkání mládeže z celé České republiky se usku-
teční 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

Bohoslužby na Svatém Hostýně
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.

Možnost ubytování v Kroměříži
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž nabízí možnost ubytová-
ní v  prostorách domova mládeže. Kapacita ubytování je ve 
třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích až pro 300 osob. Mož-
nost snídaní, obědů a večeří v školní jídelně za přijatelné ceny. 
V budově jsou k dispozici také samostatné kuchyňky, klubov-
ny 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

Pozvánka k postní výzvě od spolku Sarkander
Spolek Sarkander, z. s., ve spolupráci s Centrem pro mládež 
připravuje postní sarkanderovskou výzvu (2. března – 14. dub-
na), která má za cíl propojit vztahy mezi mladší a seniorskou 
generací. Výzva probíhá formou vytváření velikonočních přání 
pro seniory v domovech seniorů či v nemocnicích.
Zapojit se mohou společenství, scholy, ministranti, modliteb-
ní společenství, animátoři, družiny, rodiny a další společenství 
nebo i jednotlivci.
Veškeré informace „jak se zapojit“ a materiály ke stáhnutí:
https://sarkander.ado.cz/postni ‑vyzva‑2022/
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Školení lektorů snoubenců
Zveme všechny manželské páry, které by se rády zapojily do 
služby přípravy snoubenců na základní školení lektorů snou-
benců, 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

Přirozené plánování rodičovství
Jarní kurz přirozeného plánování rodičovství vedou man-
želé Kolčavovi. Začínáme 5.  dubna v  Olomouci na biskup-
ské 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

Metodický den pro lektory snoubenců
Koná se v sobotu 12. března v Olomouci
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 pra-
videlná setkání v Olomouci.
 Úterý 8. března – Kříže našich životů: Na křížové cestě 

umělce K. Stádníka (katedrála)
 Úterý 12. dubna – Aktuální okénko MUDr. Jitky Krausové  

(Farní dům)
 Úterý 10. května – Růžencové setkání s impulsy P. Pia (kos-

tel kapucínů)
Bližší informace:  Bc.  Marcela Řezníčková, e ‑mail : 
reznickova.marcela@ado.cz, tel. 587 405 251
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Velikonoční webináře
Všechny zájemce o programy v rámci Vstupů do škol s nábo-
ženskými tématy srdečně zveme na webinář Poselství křes-
ťanských Velikonoc, který proběhne v úterý 8. března a uká-
žeme si během něj základní program k  Velikonocům. Bude 
věnován popisu událostí jednotlivých velikonočních dnů a jak 
tyto události slaví křesťané v dnešní době.
Na tento webinář navazuje program Velikonoce a tradice, kte-
rý budeme v úterý 29. března. Tentokrát se při něm zaměří-
me na tradice a slavení v době postní a během velikonočního 
třídenní. Všechny webináře se uskuteční v době od 17 do 19 
hod. a jsou zdarma.
Po přihlášení na e ‑mailu: polcrova.helena@ado.cz vám bu-
dou zaslány bližší informace ke sledování webináře. 
Po jeho skončení si můžete na stejném e ‑mailu zažádat o za-
slání předvedených materiálů.

Nabídka studia teologie, učitelství náboženství 
a sociálních programů

Cyrilometodějská 
teologická fakulta 
Univerzity Palacké-
ho v  Olomouci se 
těší na nové studen-
ty v akademickém 
roce 2022/2023.
Přihlášky ke studiu 
přijímá do 15. břez-
na  2022; přihlášky 
k postgraduálnímu 
studiu do 31.  květ-
na 2022.
Bližší informace: www.cmtf.upol.cz; www.studujcmtf.cz

Setkání zástupců seniorů
Rádi bychom v naší olomoucké arcidiecézi pomohli obnovit 
setkávání skupinek seniorů ve farnostech. Srdečně zveme 
zástupce z řad seniorů, animátory seniorů, vedoucí modliteb-
ních skupinek nebo zájemce, kteří by společenství ve farnosti 
chtěli založit.

Setkání proběhne v Olomouci v úterý 18. dubna 2022. Začíná-
me v 9.15 hod. mší svatou v katedrále a po jejím skončení se 
přesuneme na arcibiskupskou kurii, kde bude program pokra-
čovat přednáškou a prací ve skupinkách. Přednáší Mgr. Marie 
Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu.
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 spo-
lečně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých mod-
litbách 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. čís-
lo 731 731 800 (tento způsob je anonymní)e ‑mailem na 
rodina@ado.cz, https://rodinnyzivot.cz/sms ‑sluzba/

CENTRUM PRO ŠKOLYBUDE VÁS ZAJÍMAT
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Nejdříve krátký pohled do historie

Po Druhém vatikánském koncilu 
ustanovil papež Pavel  VI. v  církvi 
novou, do té doby neznámou, insti-
tuci  – biskupskou synodu (synod), 
který se stal poradním sborem 
papeže a tvoří jakýsi most mezi pa-
pežem a jednotlivými biskupskými 
konferencemi. A  tak jsme si zvykli, 
že jednou za dva, tři nebo čtyři roky 
se v  Římě sejde biskupská synoda, 
která jedná o aktuální situaci v círk-
vi. S příchodem papeže Františka se 
však tato synoda začíná postupně 
měnit. Papež přišel s převratnou my-
šlenkou synodality a synodu, která 
vždy trvala měsíc, rozdělil na dvou-
leté období. Proč taková změna?
Předně je určitě dobré odlišit slova 

synodalita a synod. Říkáte, že jde o „pře-
vratnou myšlenku“ s níž přichází papež 
František. Avšak opak je pravdou: vědo-
mí synodality, tj. „společného putování“, 

Už téměř půl roku probíhá v celé katolické církvi synodál-
ní proces, který zahájil loni v  říjnu papež František. 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 téměř půl roku 
kráčí i  církev v  olomoucké arcidiecézi. Mnozí věřící syno-
du přivítali, mnozí však o  ní ještě téměř nic neví, nebo se 
o  ni nezajímají. S  aktuálními otázkami jsme se obrátili na 
P. ThLic. Josefa Mikuláška, Ph.D., odborného asistenta na 
Katedře systematické teologie Cyrilometodějské teologické 
fakulty Univerzity Palackého v  Olomouci, který zastupuje 
olomouckou arcidiecézi v sedmičlenném národním synodál-
ním týmu jmenovaném našimi biskupy a také je koordináto-
rem synodální procesu v olomoucké arcidiecézi.

bylo v církvi živé od počátků. Stačí si při-
pomenout obraz lidského těla, případně 
Kristova těla, které užívá sv. Pavel jako 
metaforu pro církev. Tedy: odkazuje na 
„pluralitu“ poslání, povolání, specific-
kých situací a  úkolů, které kdo v  církvi 
zastává – a nemyslí tím vůbec na prv-
ním místě pouze otázku tzv. „svěcených 
služebníků“, tedy jáhnů, kněží, biskupů! 
Synodalita je vyjádřením toho, že skr-
ze křest jsme všichni dostali shodné 
základní „nastavení“ našich životů a  že 
naše důstojnost před Bohem a cíl naše-
ho života je pouze jeden: společné povo-
lání ke svatosti.

Právě sem směřuje záměr papeže 
Františka: Zatímco i  u  předchozích sy-
nod  – stačí připomenout nedávné sy-
nody o rodině (2014, 2015) či o mládeži 
(2018)  – předcházela vlastní synodě 
tzv. „konzultace Božího lidu“ pouze limi-
tovaným způsobem (tj.  také rychlejším 
a snadněji zpracovatelným), nyní se pa-
pež František rozhodl odložit Synodu 

biskupů, věnovanou tématu synodality, 
z původně plánovaného podzimu 2022 
na říjen 2023 a předsunout mu dvoule-
té období synodálního procesu. Snad si 
lze tento proces a  jeho výsledek před-
stavit jako proces „vzlínání“ podnětů, 
zkušeností a  rozlišování: z  jednotlivých 
diecézí a  regionů bude postupně, smě-
rem vzhůru, vystupovat a tříbit se postoj 
vycházející ze smyslu křesťanů pro víru, 
vycházejícího z  jejich spojení s  Bohem 
v Duchu Svatém – a tedy v naslouchá-
ní tomu, k čemu Boží Duch církev v naší 
konkrétní dnešní situaci vede.

Blíží se závěr diecézní fáze synody 
o synodalitě. Pomalu končí práce 
synodních skupinek ve farnostech, 
církevních školách a řeholních ko-
munitách a  nastává doba k  reka-
pitulaci jejich práce. Do 2.  března, 
tj. do Popeleční středy by tyto sku-
pinky měly odeslat písemné závěry 
ze svých setkání diecéznímu syno-
dálnímu týmu.
Psaní závěru je důležitou části ka-
ždé práce. Jak bude váš pracovní 
tým s  těmito výsledky práce sy-
nodních skupinek dále pracovat či 
je vyhodnocovat, zkrátka co s nimi 
bude dál?
Náš diecézní tým, obdobně jako 

týmy ve všech diecézích v České republi-
ce, bude postupně na základě zaslaných 
podnětů tvořit desetistránkovou diecéz-
ní syntézu. Rozsah této syntézy – který 
je nám předem stanoven Sekretariátem 
Synody biskupů – nám již prozrazuje, že 
by bylo naivní očekávat, lidově řečeno, 
že si „v Římě přečtou všechno, co jsme 
v naší diecézi zaznamenali“. Tedy reali-Snímek František Ingr / Člověk a Víra



11

SY
N

O
D

A
 2

02
1–

20
23

sticky: již dnes víme, že na území naší 
arcidiecéze pracuje a  v  těchto dnech 
odevzdává své závěry více než 500 sy-
nodních skupinek! Jestliže uvážíme, že 
každá z těchto skupinek napíše shrnutí 
svého rozlišování např. v rozsahu jedné 
normostrany, je jasné, že docházíme 
k číslu 500 stran textu.

Tedy: těmito texty se nyní – také za 
využití IT technologií, metod kvalitativní 
a kvantitativní analýzy textu, tvorby gra-
fů  atd. snažíme vystihnout zkušenosti, 
postřehy a podněty, které se v závěrech 
vyskytují častěji. Snažíme se, tak říkajíc, 
vymodelovat plastický obraz situace ži-
vota katolické církve v  naší olomoucké 
arcidiecézi.

A  co bude se skupinkami? Budou 
vyvíjet ještě nějakou činnost? A co 
když se objeví noví zájemci…
Začnu snad od vaší poslední otáz-

ky: kdyby se i  nyní objevil někdo  – při-
pomínám: jde tu o společné rozlišování 
v pracovních skupinkách; nikoliv o „pře-
křičení“ druhých názorem jednotlivce! – 
může i nadále zaslat své shrnutí setká-
vání na Sekretariát Synody biskupů ve 
Vatikánu. A co bude dál se skupinkami? 
S radostí jsme mohli číst v mnoha závě-
rech pracovních skupinek, že lidé velmi 
pozitivně hodnotí zkušenost synodální-
ho putování, tj.  společného setkávání, 
naslouchání sobě navzájem, společ-
ného hledění farnosti, církve, směrem 
do budoucnosti. Tedy: vnímáme, že sy-
nodální proces je také momentem, ve 
kterém se v mnoha farnostech takříkajíc 
„narodila“ nová společenství křesťanů – 
anebo byla místem, ve kterém se mnozí 
lidé dosud vzdálení od církve, mohli tře-
ba i po dlouhé době setkat s živým spo-
lečenstvím křesťanů a tak proměnit svůj 
snad i dlouhodobě zažitý a negativní po-
stoj ke katolické církvi.

Slyšíme také otázky o  synodálním 
zapojení v různých společenstvích. 
Ale co naši staří lidé, kteří se cítí 
osamoceni a právě v  této akci vidí 
možnost aktivnějšího se zapojení 
do života církve, když ne jinak, tak 
alespoň modlitebně.
Modlitba je jistě prvním krokem v sy-

nodálním putování církve: Vždyť také od 
začátku října nám byly distribuovány 
letáčky s modlitbou za průběh synody 
(modlitba Adsumus). Jak zdůrazňuje 
od počátku synodálního procesu papež 
František: „Ať se nikdo necítí vyloučen.“ 
I on sám zdůrazňuje, že máme zvát do 
pracovních skupinek každého, „názor 
každého je cenný“, opakuje často. Zá-
leží proto na farních koordinátorech, na 
kněžích ve farnostech, na moderátorech 

jednotlivých skupinek, jakou práci si dali 
či stále dávají s tím, aby nikoho nevylu-
čovali a každý měl možnost se zapojit.

Diecézní  fáze synodního proce-
su má za sebou už téměř půl roku 
a  přesto se setkáváme s  katolíky, 
kteří o probíhající synodě v podsta-
tě nic neví a  nebo je to vůbec ne-
zajímá. Je možno ještě těmto lidem 
nabídnout nějaké informace?
Osobně doufám, že takových lidí 

je v  katolické církvi již jen velmi málo. 
Bohužel jsme se však také v diecézním 
týmu občas dozvídali, že někteří kně-
ží úmyslně bránili lidem zapojit se, dát 
vzniknout synodním pracovním skupin-
kám. Tady bych viděl velkou vinu právě 
na straně kněží: ať formou modlitby, 
k níž mohli vybízet ve svých farnostech 
anebo zdůrazňováním či osvětlováním 
tématu společného putování ve svých 
promluvách nebo v  tzv.  farních ohláš-
kách – to všechno jsou způsoby, jakými 
mohli přitáhnout pozornost všech k pro-

bíhajícímu synodálnímu procesu. Pokud 
mohu odkázat na některé weby na inter-
netu, pak na webu cirkev.cz je celá jedna 
sekce věnovaná synodálnímu procesu, 
podobně také na webu ado.cz, tj.  na 
webu olomoucké arcidiecéze.

A pak je zde také druhá skupina vě-
řících, která o  synodě slyšela, ale 
v podstatě o ni nemá zájem a nebo 
se jaksi bojí či ostýchá do synodál-
ní práce zapojit. Jakým způsobem 
tyto věřící přitáhnout do synodální 
práce?
Ano, dokážu si snadno představit, 

že právě takovýchto případů je mezi 
katolickými křesťany mnoho. Bohužel, 
co na to říct? Téma synodality je právě 
něčím, co se v  nás snaží probudit po-
vědomí o tom, že církev není jen nějaký 
„svátostný servis“, který nabídne útěchu 

a pomoc „mně osobně“, ale že jde právě 
o  communio, tj.  o  společenství Božího 
lidu, které dělá z  církve církev! Zabývat 
se synodalitou – a pozor, zde nemám na 
mysli „poslechnout si o tom kázání“, ale 
vstoupit sám do účasti na společném 
rozlišování  – nám ukazuje, že v  církvi 
nikdy nejsme jako individualisté, kteří 
odhlíží od druhých. Tedy že témata jako 
„společná cesta“, „naslouchání“ a  „spo-
luzodpovědnost“ jsou naprosto důleži-
tou součástí našich životů.

Má smysl přesvědčovat ty, kteří 
mají ve farnosti aktivní skupinku 
a neúčastní se s pocitem, že to není 
potřeba? Jiní zase nedoufají, že by 
jejich hlas bral někdo vážně…
Ano, jednoduše si dokážeme před-

stavit, že jsou mnozí  – ať v  katolické 
církvi, anebo mimo církev samotnou  – 
lidé, kteří jsou například zklamáni ne-
blahou minulou zkušeností: s  knězem, 
s chováním druhých atd. Snad není zce-
la nesprávně mluvit zde o  „syndromu 

vyhoření“ mnohých. Ano, dosud nemu-
sel být například hlas mnoha lidí v jejich 
vlastních společenstvích a  farnostech 
nejen brán vážně, ale vlastně ani nemu-
sel být nikdy slyšen! A my jako lidé potře-
bujeme, aby nám – alespoň tehdy, když 
máme něco závažného na srdci – bylo 
nasloucháno! Aby byl náš hlas slyšen. 
Právě synodální proces a  metoda spo-
lečného rozlišování je místem, v němž je 
garantováno, že jeden druhému nebude 
skákat do řeči, že každý bude mít pro-
stor pro vyjádření vlastní zkušenosti.

Další dotaz, který často slyšíme, 
a to i z řad kněží, je, zda vynaložené 
úsilí má nějaký smysl, zda to nebu-
dou čísla a data do další statistické 
tabulky v životě církve.
Za náš diecézní synodální tým, ale 

také za národní synodální tým, které-

Snímek Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra
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Již popatnácté od svého založení 
v  roce 2007 vydala Matice vele-
hradská svoji ročenku, ve které po-
dává zprávu o své činnosti v  roce 
2021. Ročenka vychází vždy na 
konci ledna, aby ji mohli dostat 
členové Matice velehradské na 
valné hromadě, která se koná ka-
ždoročně při Zimní pouti k  úmrtí 
sv. Cyrila (14. února).

Od počátku netvoří její charakter 
pouze ohlédnutí za předchozím rokem 
činnosti a výhled do roku nového, nýbrž 
přináší řadu hodnotných článků dotýka-
jících se témat ekumenismu, poutnictví, 
historie Velehradu, pastorace, teologie, 
spirituality  aj. Navazuje tak z  části na 
časopisy Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje 
vydávaný v letech 1910 až 1941 a 1946 
až 1948 a  Velehradské zprávy (1920–
1941, 1946–1948).

Nově vydaná ročenka informuje 
o aktuálním dění na Velehradě (Petra Čí-
halová: Rok 2021 na Velehradě; Michal 

ho jsem členem, bych všechny sestry 
a bratry rád ujistil, že děláme vše pro to, 
aby byl proces maximálně transparentní 
a  aby rozhodně neskončil jen „vytvoře-
ním dalšího dokumentu“. Nepůjde hlav-
ně o čísla a tabulky, ale půjde o konkrétní 
vyprávění, zkušenost, s níž lidé vstoupili 
do synodálního procesu. Půjde o  „svět-
la lamp“, která nám umožní zahlédnout 
to, co je jinýma očima neviditelné a co 
nedokážeme bez konkrétní zkušenosti 
vytušit. Již nyní je jisté, že práce s vypl-
něnými dotazníky a  shrnutí pracovních 
skupinek nebudou jednoduše „uzamče-
na“ v  archivu, ale je zde touha, vyjád-
řená také arcibiskupem Janem, aby 
se dále s  těmito údaji pracovalo a  aby 
nám pomohly vidět realisticky situaci 
naší diecéze. Uvědomme si, že pro-
střednictvím těchto údajů ze synodních 
skupinek budeme mít k dispozici velmi 
věrnou „fotografii“ stavu života katolické 
církve v celé naší arcidiecézi!

Kolik vlastně máme v  naší arci-
diecézi těchto synodních skupinek?
Víme minimálně o  500 skupinkách. 

Tu a  tam nás kontaktují další skupinky 
s  tím, že na práci byly dosud „samy“, 
tj. že nebyly napojeny na síť farních koor-
dinátorů. Tyto zprávy mě vždy potěší: že 
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Matice velehradská vydala ročenku

Hegr: Aktuality ze Stoja-
nova gymnázia; Petr Hu-
dec: Památník návštěvy 
Jana Pavla II. v Tupesích; 
Petr Hudec: Nová expo-
zice ve velehradském 
klášteře), přináší zprávy 
o  činnosti Matice vele-
hradské a  její kontrolní 
komise za minulý rok 
a zároveň upozorňuje na 
plánované akce v  letoš-
ním roce (10.  7. – před-
náška Petra Hudce na 
téma Velehradský unio-
nismus; 12. 8. – program k 800. výročí 
úmrtí zakladatele velehradského klášte-
ra Vladislava Jindřicha; 27. 8 – hudební 
festival Šroubek).

Velká část z historie je v ročence vě-
nována k výročí úmrtí zakladatele vele-
hradského kláštera Vladislava Jindřicha, 
obsáhlá stať Anežky Melichárkové Kin-
dlerové exponuje velehradský unionis-
mus jako hnutí, které projevovalo velkou 
solidaritu s  křesťany v  Rusku v  době 

pronásledování komuni-
stickým režimem.

V  rubrice Duchovní 
život píše jezuitský kněz 
P. Pavel Ambros na téma 
„Papež František a  Klo-
kočovská ikona Panny 
Marie“ a  zamyšlení „Čas 
pandemie  – vzácný čas 
zmoudření?“, vše doplně-
no příspěvkem Luisy Kar-
czubové „Odvaha k pro-
žívané mystice: několik 
postřehů k Teilhardovi de 
Chardin“.

Ročenku Matice velehradské 20201 
vydala Matice velehradská, z. s., ve 
spolupráci s  nakladatelstvím Refugium 
Velehrad – Roma, s. r. o., Olomouc pod 
vedením editora Mgr. Petra Hudce.

Ročenku je možné (stejně jako 
všechny od roku 2007) stáhnout v elek-
tronické podobě na internetových strán-
kách: www.maticevelehradská.cz

Josef Pala

lidé sami, s vyvinutím velkého úsilí a bez 
přímého kontaktu či odezvy, pracují.

A na závěr ještě jedna otázka: Ko-
lik členů má váš diecézní tým? Je 
možné některé členy přímo oslovit?
Náš diecézní tým je tvořen osmi lid-

mi. Kromě mě jsou jeho součástí dva 

kněží (Jan Berka, Jan Liška), dva muži 
(Robert Svatoň, Alois Vašků), jedna 
žena (Mirka Hanáková) a  jeden man-
želský pár (Lenka a Honza Řezníčkovi). 
Kontaktovat nás může stále kdokoliv na 
emailu: synodalniproces@ado.cz.

Za rozhovor děkuje Josef Pala

Na otázku „Co je vlastně správnější psát synodální či synodní kroužky?“,  
odpovídá P. Josef Mikulášek:

K terminologické otázce:
1. Užíváme technický termín „synodní pracovní skupinky“, nikoliv kroužky.
2. Správně by mělo být „synodní“ nikoliv „synodální“, protože z etymologic-

kého hlediska je „synodální“ vyjádření kvality (synodální/asynodální), kdežto „sy-
nodní“ odkazuje na to, že jsou to skupinky zapojené v rámci synody.

Pár myšlenek a postřehů z několika synodních skupinek:
• My máme už svoje společenství, druhé by už bylo nadmíru…
• Starší farníci se bojí vyjadřovat, nikdy k tomu nebyli vyzýváni ani naučeni.
• Velké většině farníků stačí nedělní mše svatá, jak jsou na zvyklí po celý život.
• K celému synodálnímu procesu nějak moc nevěřím či spíše mu nerozumím 

a bojím se, že všechno „sklouzne pod stůl“ jako ten nešťastný Plenární sněm 
katolické církve v ČR.

• Bojím se veřejně vystupovat, aby pak někdo moje myšlenky nezneužil. Vždyť 
dnes se dá zneužít fakticky všechno.

• Měli jsme v době totality tajný biblický kroužek, na který velice rád vzpomínám, 
ale dnes už jsem na nějaké schůzkování starý…

• Stále cítím jakousi bariéru mezi námi laiky (proč se nám tak vlastně říká?) 
a kněžími.
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Časopis Nezbeda hledá spolupracovníky
Křesťanský zábavný měsíčník Nezbeda vychází již 31 let. Za dobu své exi-

stence se na něm podílela řada spolupracovníků, jak po výtvarné stránce tak 
také po stránce literární. V současné době hledáme další spolupracovníky, 
kteří by rádi přiložili ruku k tomuto dílu.

Cílovou skupinou časo-
pisu jsou čtenáři ve věku 
od 8 do 12  let (více na 
www.casopisnezbeda.cz). 
Hledáme spolupracovníky 
na dlouhodobou i  jedno-
rázovou tvorbu. V  oblasti 
literární uvítáme kratší po-
vídky různého žánru i delší 
příběhy, které mohou být 
také na pokračování. Texty 
mohou mít různou formu 
nebo zaměřeny tematicky.  
V oblasti výtvarné uvítáme především ilustrátory, kteří by kreslili nebo malovali 
na zadané téma, například ilustrace k povídkám.

Pokud máte zájem se podílet na obsahu a tvorbě křesťanského časopi-
su pro děti, dejte nám vědět a případně pošlete i nějaké ukázky na e ‑mail: 
info@casopisnezbeda.cz  Leoš Hrdlička

Nakresli tři krále
Výtvarná soutěž „Nakresli tři krále“ má už v Olomouci tradici. Dříve se do soutě-

že zapojovali jen koledníci, ale v posledních letech tři krále kreslí děti v mateřských 
školách, žáci základních i  speciálních škol a  velký zájem je nyní i  mezi studenty 
středních škol. Do letošního kola, které 
vyhlásila Charita Olomouc ve spolupráci 
s  časopisem Rodinný život, se zapojilo 
více než 30 škol, asi 80 tříd a další jednot-
livci či rodiny. Troufnu si odhadnout, že 
obrázek letos kreslilo jeden až dva tisíce 
dětí. Během ledna a února se nám sešlo 
k hodnocení téměř 250 nádherných prací.

Malí i větší malíři znázornili příběh tří 
králů, které hvězda zavedla do Betléma. 
Účastníci starší kategorie tento příběh 
popsali formou komiksu a musím uznat, že nejen podle biblické události, ale často 
i s vtipem a zápletkou či moderní nadsázkou.

Jsme velmi vděční všem učitelům, rodičům, vedoucím kroužků, katechetům 
a  všem, kteří dětem o  soutěži řekli a  motivovali je ke ztvárnění tohoto biblického 

příběhu. Potěšila nás znalost souvis-
lostí především starších účastníků, 
kteří v  příběhu reagovali na biblické 
a  historické události okolo narození 
Ježíše. Využité techniky byly rozmani-
té a  jsme moc rádi za všechny, kteří 
se do soutěže zapojili. Porota vybrala 
z  každé kategorie vítězné práce, kte-
rou budou zveřejněny na webu arcibis-
kupství (ado.cz) a  charity (olomouc.
charita.cz). Vítězové budou oceněni 
diplomem a  věcnými cenami. Na zá-

věr roku v  adventu a  vánoční době budou originály vítězných a  dalších zdařilých 
prací vystaveny v kryptě olomoucké katedrály. Markéta Matlochová

Centrum pro rodinný život informuje
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Časopis Rodinný život 1/2022
Rodinný život (opravdový i  ten psa-

ný) je pestrá škála  – zásadní události, 
zlomové okamži-
ky, a  především 
cenné (leč často 
nedoceněné) ka-
ždodenní malič-
kosti. Cílem naší 
redakce je pozná-
vat spolu s  vámi 
každou z nich. Na 
našich stránkách 
jste si už mohli 
číst o vztazích, výchově, narození a po-
rodu a tentokrát nás čeká další důležité 
téma – KOJENÍ.

Co v aktuálním čísle najdete?
• K. Skočovský nám ukáže, že kojení 

mělo své nezastupitelné místo už v pů-
vodní židovsko -křesťanské tradici.

• Rozhovory zprostředkují cenné zkuše-
nosti od odbornic na slovo vzatých  – 
dětské lékařky B. Langerové, laktační 
poradkyně M. Doleželové a  učitelky 
a matky A. Němcové.

• V sekci Téma se na problematiku koje-
ní podíváme z různých úhlů – zjistíme, 
jak je ovlivňuje psychika (A. Wawrecz-
ková), jaké nejčastější mýty jsou s ním 
spojeny (J. Krausová) či jak vypadá 
„ekologické“ kojení (J. Nováková).

• Nechybí rubrika Vztahy a výchova – M. 
Strejčková nás zavede S  jarním ván-
kem do Betléma a O. Kuběnka… bude 
znovu třeskutě originální (Láska pro-
chází prsy).

• Duchovní život přináší další lekci z Ba-
biččiny teologie a v rozjímání o svátos-
tech se s M. Sklenářem zaměříme na 
význam svátosti smíření.

• Svou činnost nám představí Centrum 
pro rodinu Vizovice.

Na stránkách časopisu nechybí 
chutné recepty, tipy na knihy k  tématu 
a  pozvánky na akce pro rodiny. Těšit 
se můžete i na fotoreportáž ze setkání 
s  našimi přispěvateli. Další nápady, vý-
běr nejzajímavějších článků, inspirativní 
texty a  podněty pro Váš rodinný život 
najdete na našich webových stránkách: 
www.rodinnyzivot.eu

Předplatné časopisu či ukázko-
vé číslo si můžete objednat e ‑mailem 
(rodinnyzivot@ado.cz), telefonicky 
(587 405 250) nebo poštou (Centrum 
pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 
00 Olomouc). Na požádání pošleme 
ukázkové číslo časopisu i elektronicky. 
 Pavlína Nováková
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Lidé v nouzi jsou specifickými pacienty.  
Setkáváme se i s extrémními případy, přiznává  

zdravotní sestra Helena Mikušková 

Ordinace praktického lékaře pro lidi 
v nouzi funguje čtrnáct let a dopl-
ňuje další sociální služby Charity 
Olomouc. Jaká je práce s kliente-
lou, která je rozdílná oproti té, kte-
rou potkáme běžně u lékaře?
Největší specifikum je v  tom, že kli-

enti jsou daleko zranitelnější a  často 
nesoběstační v  běžné schopnosti se 
o sebe postarat, což se týká i vyřizování 
různých věcí. Je pro ně obtížnější vstup 
do neznámého prostředí, takže poslat je 
na vyšetření není snadné. Mnohdy navíc 
neví, jak se objednat, řada z nich nemá 
mobily ani internet. Navíc mají rozdílný 
náhled na to, co sami potřebují a to, aby 
nám donesli například lékařskou zprávu, 
je pro ně to poslední. To dohromady vy-
tváří vyšší nároky na zjišťování a dohle-
dávání informací i pomoc samotnou.

Důležitým dílkem mozaiky sociálních služeb 
olomoucké Charity je ordinace praktického 
lékaře pro lidi v  nouzi, která poskytuje zdra-
votní pomoc lidem žijícím v extrémní chudobě 
i klientům dalších služeb pro lidi bez domova. 
O potřebách a odlišnostech specifického okru-
hu pacientů promluvila zdravotní sestra Hele-
na Mikušková, která v zařízení působí osmým 
rokem. „Jde o opravdu jinou práci než v nor-
mální ordinaci,“ přiznává.

Odkud se o fungování ordinace  
klienti dovídají?
Ordinace funguje dlouhodobě, takže 

už je v povědomí klientů. Máme spoustu 
pravidelných pacientů, kteří vědí, že po-
kud něco potřebují, mohou přijít. Celko-
vě máme zaregistrovaných zhruba 500 
pacientů, což vypovídá o  tom, že jsme 
skutečně jejich ordinací. Samozřejmě 
pokud pracovníci v  terénu vidí někoho, 
kdo by potřeboval pomoci, tak se snaží 
jej do ordinace namotivovat.

Jaký vypadá nejtypičtější pacient, 
který dorazí do ordinace?
První, co mě napadá je opilý pacient 

se zhnisanou ránou na hlavě, případně 
s  nějakými parazity, vši. Nemohu říci, 
že by k  nám chodili klienti permanent-
ně opilí, ale stává se to a leckdy musím 

sáhnout k  tomu, že jim láhev zabavím 
a  dostanou ji až při odchodu. Zároveň 
provádíme velké množství převazů ran, 
které si pacienti způsobili nejen v opilos-
ti, ale i tím, kde žijí, tedy na ulici nebo ve 
squatu.

Často se tu setkáváme i s extrém-
ními případy, protože u  spousty bez-
domovců jde vidět, jak je život na ulici 
degradoval a  poškodil. Hodně frekven-
tovaně řešíme i epilepsii spojenou s al-
koholem a  polyneuropatii, při které jim 
začíná necitlivost dolních končetin. Pak 
reagujeme i na hypertenzi spojenou s ži-
votním stylem, onemocnění jater a  trá-
vicího traktu vůbec a  také běžné věci, 
jakými jsou nachlazení, angíny nebo  
chřipky.

Zmiňovala jste jako jeden z  typic-
kých případů výskyt vší. Jakým 
způsobem reagujete, když dorazí 
klient, který trpí právě tímto one-
mocněním?
Pokud to jde, tak se snažím přípa-

dy vší řešit mimo ordinační dobu, kdy 
mám větší klid, protože jde o zdlouhavý 
proces, na který není v  běžném provo-
zu příliš prostoru. Máme výhodu v tom, 
že tady přímo v ordinaci máme sprchu. 
Nejen pro odvšivování, ale pro kohokoli, 
kdo přijde na ošetření. Pro obě strany je 
příjemnější a výhodnější, když jsou paci-
enti čistí.

Pokud jde například o  muže, sna-
žím se jim oholit vlasy a  vousy, pokud 
s  tím souhlasí a  podle toho, zda jde 
o  vlasové nebo šatní vši. Dám jim čis-
té oblečení, oni se umyjí a případně ve 
fázi, kdy jsou rány zhnisané po pokou-
sání parazity, nasazujeme antibiotika a   
převazujeme.
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Čím si vysvětlujete, že u  četných 
extrémních případů nechávají paci-
enti dojít svůj zdravotní stav až do 
krajnosti?
Těžko říct. Nevíme, jaká je jejich his-

torie. U spousty lidí to může být mentální 
degradace ulicí, která posunula jejich my-
šlení za hranu toho, co by si běžný člověk 
dokázal představit a zvládnout. V posled-
ní době se stává, že přicházejí klienti se 
zdravotními problémy, kterých se ptám 
kdy naposledy jedli. Slýchám odpovědi 
jako dva nebo tři dny zpět. Proto je další 
věcí, kterou poslední dobou řeším sháně-
ní jídla z denního centra poblíž.

Člověk by si řekl, jak je možné, že tu 
situaci nechá klient dojít až takhle dale-
ko, když má peníze třeba na víno. Jenže 
ta závislost už je u lidí na ulici tak silná, 
že je pro ně důležitější ji naplnit než to, 
aby si vzali něco k jídlu.

Projevuje se odlišný způsob života 
řady pacientů i na dalších okolnos-
tech?
Jednoznačně. Nedávno tu kupříkladu 

byl jeden pán, kterého jsme dávali lidově 
řečeno dohromady. Dostal čisté oblečení, 
čaj a něco k  jídlu. Byl nám moc vděčný, 
děkoval nám, ale po svém odchodu tu po 
něm zůstal jak kelímek, tak obaly a zby-
tek pytle s oblečením, který si měl odnést. 
Přiznám se, že nepořádek, který po sobě 
nechal, mě naštval. Ale posléze jsem si 
uvědomila, že často klienti z ulice ani ne-
chápou, že existují nějaké popelnice, proto-
že oni už je prostě tím běžným způsobem  
nepoužívají.

Na podobných drobnostech si 
mnohdy uvědomuji, že ten jejich způsob 
života je naprosto odlišný od toho naše-
ho. Ale samozřejmě je to i o tom, že řadě 
z nich už je to také lhostejné.

V ordinaci aktuálně působí lékaři na 
zkrácený úvazek. Znamená to pro 
práci zdravotní sestry větší množ-
ství povinností?
S  tím jsem do této práce šla. Proto 

pro mě nebylo překvapením, že co se 
týče administrativy je ta zátěž na sestru 
vyšší. Řada klientů se navíc po příchodu 
otevřou a  začnou mluvit nejen o  zdra-
votních problémech, ale i  o  potížích 
spojených s  tím, že nemají kde bydlet 
a nemají co jíst nebo potřebují pomoci 
v komunikaci s úřady. Proto často tele-
fonuji na další služby a nasměrovávám 
je v sociálních službách dále. Spoluprá-
ce se sociálními pracovníky je skvělá, je 
velkou pomocí, je vzájemná a  díky to-
muto provázání je skutečně možno potí-
že klientů řešit komplexně. Jde opravdu 
o jinou práci než v normální ordinaci.

Tobiáš Czekaj

Zimní pouť a valná hromada Matice velehradské
U příležitosti výročí úmrtí sv. Cyrila se v neděli 13. února 2022 konala na  
Velehradě zimní pouť. Mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner 
spolu s dalšími kněžími. Odpoledne se ve Slovanském sále Stojanova gymnázia 
uskutečnila valná hromada Matice velehradské, během níž byl zvolen nový výbor 
a také nová revizní komise. Dosavadní dlouholetý předseda Matice velehradské 
Mons. Jan Peňáz po 15 letech odchází na odpočinek.

Matičního jednání se zúčastnil také její protektor, arcibiskup Jan Graubner, který 
mj. řekl: „Blížící se jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 
863 se hlásí už několik let jak mohutným budováním, tak přírůstkem poutníků. Mám 
radost z aktivního zájmu a zapojení tolika lidí i  institucí. Děkuji členům Matice ve-
lehradské za jejich lásku k  Velehradu a  za jejich víru, která se projevuje osobním 
nasazením pro apoštolské dílo.“  Pavel Skála

Oslava Světového dne nemocných 
ve Fakultní nemocnici v Olomouci

U příležitosti Světového dne nemocných navštívil v pátek 11. února 2022  
Fakultní nemocnici Olomouc arcibiskup Jan Graubner. Po setkání se zástupci ve-
dení nemocnice proběhlo požehnání prostor na třech klinikách.

Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy navštívil arcibiskup v doprovodu nemoc-
niční kaplanky Marie Maňákové. Proběhlo požehnání dvou oddělení, setkání s per-
sonálem a pacienty, které arcibiskup Graubner přátelsky pozdravil.

Na Onkologickou kliniku 
zavítal bývalý nemocniční 
kaplan Roman Nehera, kte-
rý se stal trvalým jáhnem. 
Zdravotníci se zúčastnili 
obřadu a  závěrem dostali 
od kaplanky Magdaleny Lis 
vlastnoručně upečená per-
níková srdíčka a  vyrobené 
motivační kartičky s  citáty 
o naději.

Hemato ‑onkologickou 
kliniku navštívil Mons. Bo-
humír Vitásek společně 
s  kaplankou Janou Březi-
novou. Po přivítání perso-

nálem Mons. Vitásek požehnal prostory a  zdravotníci obdrželi motivační kartičku 
s „Boží rukou“ – plastikou z kamene, kterou zhotovil olomoucký sochař Julius Pelikán 
v době 2. světové války. Nemocniční kaplani se shodli, že na všech klinikách zavládla 
příjemná a přátelská atmosféra, v duchu vzájemné vděčnosti. Petr Bielesz

Snímek František Ingr / Člověk a Víra

Snímek Petr Bielesz
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Z  DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ

BŘEZEN 2022
2. 3. středa 
 18 hod. • Olomouc – dóm – Popeleční středa • arci-

biskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler a biskup 
Josef Nuzík

5. 3. sobota
 10 hod. • Olomouc – dóm – přijetí katechumenů mezi 

čekatele křtu • biskup Antonín Basler
6. až 12. 3. neděle až sobota
 Řím – exercicie biskupů • arcibiskup Jan Graubner, bis-

kup Antonín Basler a biskup Josef Nuzík
13. 3. neděle
 19 hod. • Olomouc – Panna Maria Sněžná – 400 let 

svatořečení sv. Ignáce • arcibiskup Jan Graubner
16. 3. středa 
 Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – duchovní 

obnova pro kurii • arcibiskup Jan Graubner, biskup 
Antonín Basler a biskup Josef Nuzík

19. 3. sobota 
 10 hod. • Olomouc – 80 let biskupa Josefa Hrdličky • ar-

cibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler a biskup 
Josef Nuzík

 17 hod. • Slavkovice – mše svatá k Božímu milosrden-
ství • biskup Antonín Basler

Uzavřeno k 17. 2. 2022
Změna programu vyhrazena

20. 3. neděle 
 10.30 hod. • Radějov – biřmování • biskup Josef Nuzík
 10.30 hod. • Strážnice – mše svatá pro Orly • arcibiskup 

Jan Graubner
22. 3. úterý
 9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský semi-

nář – Kněžský den • arcibiskup Jan Graubner, biskup 
Antonín Basler a biskup Josef Nuzík

25. až 27. 3. pátek až neděle
 Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – víkend s 

bohoslovci • arcibiskup Jan Graubner
26. 3. sobota
 16 hod. • Velehrad – děkanátní pouť Valašské Meziříčí • 

biskup Antonín Basler
27. 3. neděle
 Krásensko – biřmování • biskup Antonín Basler

Snímek Leoš Hrdlička


