OLOMOUCKÝ ARCIDIECÉZNÍ INFORMÁTOR

OLDIN
ROČNÍK 32 • DUBEN 2022 • ČÍSLO 4

VÁLKA NA
UKRAJINĚ
Pastýřský list
Velikonoce
2022
Synoda:
Synodální
proces míří
do další fáze
Ctihodná služebnice Boží
Matka
Vojtěcha
Hasmandová
Filmový apoštolát – nová
evangelizace
www.ado.cz

1

PASTÝŘSKÝ LIST

Pastýřský list Velikonoce 2022
Drazí bratři a sestry,
slavíme Kristovo vítězství nad smrtí. Nejen nad jeho smrti, ale i nad smrti
všech, kteří byli křtem ponořeni do jeho
smrti. Jedná se tedy o každého z nás.
Rád to připomínám v této době, kdy díky
pandemii covidu a válce na Ukrajině se
mezi námi šíří pandemie strachu spojená se strachem ze smrti. Pro ty, kteří
nepočítají s věčným životem, znamená
snad opravdový konec a úplný zánik.
Smrt nás opravdu obere o všechno, ale
ne o spojení s Kristem. Přijdeme o život, o majetek, časem pak i o jméno, až
odejdou ti, co nás znají. Zůstane nám
jen to, co jsme vykonali z lásky, co jsme
poslali do nebe před svou smrtí. To je
sice pro radostné sváteční slavení téma
vážné, ale je plné naděje. Svatí, kteří to
pochopili, se snažili odstěhovat do nebe
celý svůj majetek a shromáždit si tam
velké bohatství. Arcibiskup Stojan říkával: Mám jen to, co jsem rozdal druhým
z lásky k Bohu.
Při této příležitosti chci poděkovat
všem, kteří z lásky k Bohu štědře pomáhají válečným uprchlíkům z Ukrajiny.
Ti většinou přišli o všechno. Mnozí přišli
jen v jedněch šatech a s taškou v ruce.
Bez vlastní viny se stali naprosto chudými a závislými na pomoci. Všechno, čím
jim pomůžeme s ubytováním, ošacením
a stravou, či s nalezením zaměstnání, je
jedno z dobrých znamení, že žijeme jako
noví lidé. Mám radost, že mnoho farností otevřelo dveře svých domů pro lidi na
cestě jako ti dva učedníci z evangelia na
cestě do Emauz. (Srov. Lk 24,13n)
Nejedni farníci tak udělali pravou velikonoční zkušenost víry a v lidech, které
vyhnala z jejich domovů válka, poznali
díky skutkům lásky vzkříšeného Krista.
Konkrétní skutky nezištné lásky, která
neposuzuje a nevybírá podle sympatií,
prohlubují naši velikonoční víru.
Na Bílou sobotu jsme si připomněli
svůj křest a obnovili jsme křestní slib.
Ve křtu jsme vstoupili do Kristovy smrti. Tam jsme zemřeli pro svět a zrodili
se pro Boží království. To znamená, že
my už máme smrt za sebou. Smrti se
už nemusíme bát, jestli žijeme pro Boží
království. Nový život ovšem znamená,
že už nežijeme podle těla, podle toho,
co se nám chce či nechce, kam nás táhnou city, ale že žijeme podle Boha, podle
Ducha Svatého. Takový život nese nádherné plody: jako je láska, radost a pokoj… (Gal 5,22n)
Ten nás vede k úžasné svobodě
Božích dětí. Pak jsme dokonce svo-
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Ikona Vzkříšení v kostele Nejsvětější Trojice v Cuckfieldu v Anglii

bodní i od nás samých. Kdo opravdu
uvěřil v Kristovo vzkříšení, ten nechává
Boha žít v sobě. Kdo v sobě nenechá žít
toho, který dává život, sám se odsuzuje
k smrti a beznaději. Kdo žije svůj křest,
vytváří křesťanskou kulturu a buduje
společenství, protože v sobě nechává
milovat Boha. Bůh je láska. (1 Jan 4,8)
Proto, když ho necháváme v sobě žít,
necháváme ho milovat svým srdcem,
svými skutky, svýma rukama. On pak
i skrze nás může dělat zázraky a budovat krásný svět.
Den vzkříšení je den plný radosti, života a naděje, prostě je krásný. Budeme
‑li žít svůj křest naplno, bude celý náš
život krásný.
Jak Ježíšovi učedníci našli velikonoční radost? Když přišli ke hrobu. Láska k Ježíšovi přivedla ženy k jeho hrobu.
(Lk 24,1n)
K životu křesťanů, k naší velikonoční
kultuře patří i hroby. Nejen ten Kristův
prázdný, ale i hroby všech křesťanů, kteří
jako Kristem vykoupení a posvěcení přijímáním eucharistie, posvěcují zem, do
které jsou ukládáni ke vzkříšení. Vždycky
mě mrzí, když slyším, jak přibývá zemřelých, kteří nemají ani hrob, ani se s nimi
nikdo nerozloučí. Přece i za ně Kristus
zemřel. I je čeká vzkříšení. Křesťané
vždy považovali pohřbívání zemřelých
za skutek tělesného milosrdenství a pohřbívali i cizince a doprovázeli i neznámé. I dnes, či právě dnes, je hojná účast
na rozloučení se zemřelým součástí
křesťanské kultury, která roste z víry
ve vzkříšení.

A ještě jedna velikonoční událost
je dnes velmi aktuální. O Velikonocích
vznikla asi nejstarší fake news – falešná
zpráva, o níž je řeč v Bibli, u svatého Matouše. Tehdejší velekněží dali vojákům
peníze a nařídili jim lživě říkat: Když jsme
ve službě zaspali, učedníci odnesli jeho
tělo. Ta falešná zpráva je rozšířena u židů
dodnes. (Srov. Mt 28, 11n)
Falešné zprávy se dnes v době vyspělých komunikačních prostředků šíří velmi
snadno a rychle. Nepoctiví lidé je vymýšlejí. Mnozí dobří lidé je pak v dobré vůli šíří
dál. Nevědomky se tak zapojují do informační války, podrývání autority či rozpadu
církve a společnosti. Mějme velikonoční
odvahu k víře a důvěře. Nebuďme naivní
a informace si prověřujme z více zdrojů,
ale nezapomeňme, že církev je společenstvím těch, kdo uvěřili v Kristovo vítězství
a společná víra je pro ně víc než soukromý názor. Služebníci ďábla šíří lži a zprávy o vítězství zla. Lidé evangelia jsou šiřiteli dobrých zpráv.
Sestry a bratři,
každému z vás přeji velikonoční radost, která zbavuje strachu, radost, která otvírá srdce k štědrosti, radost z lásky,
která buduje společenství a vydává svědectví o Boží kráse, která pozvedá člověka a ukazuje jeho hodnotu. Kéž vaše víra
roste každým skutkem lásky k potřebným a vaše věrohodnost správným rozlišováním i hlásáním pravdy evangelia.
K velikonočnímu způsobu života
každému z vás ze srdce žehná
arcibiskup Jan

Drazí bratři a sestry,
vím, že někteří nemáte rádi, když
píši o církevních penězích. Já se k vám
v této postní době však obracím s pokornou prosbou o pomoc.
Víte, že stát vrátil církvím některé
majetky a za některé dává finanční náhradu. Zato postupně přestává dávat
církvím peníze na platy. Letos je to už
jen 60 %. Některé nekatolické církve si
zavedly pravidlo, že farnosti si musí zaplatit své duchovní samy. Jiné zavedly
povinnost svých věřících odvádět církvi

deset procent ze svých příjmů. My to nechceme dělat příkazem, ale musím vás
prosit o štědrou pomoc. To, co zatím
odvedou farnosti každým rokem na biskupství, stačí na necelé jedny měsíční
výplaty. Další výplaty hradíme z toho, co
vydělá hospodaření biskupství zvláště
v lesích a v zemědělství. To však stačit
nebude.
Od příštího roku zavedeme nový
způsob vašeho ekonomického zapojení.
Pro letošek jen nahradíme velikonoční
sbírku na bohoslovce, kterých je dnes

v semináři opravdu málo, velikonoční
sbírkou na platy duchovních. Prosím
o vaši štědrost. Zároveň nabízím těm,
kdo by mohli využít potvrzení o daru
církvi ke snížení daně, aby svůj dar odevzdali ne v kostele, ale na farním úřadě,
kde jim bude vystaveno potřebné potvrzení.
Děkuji vám za poctivé prožívání
postní doby i za vaši štědrost a ze srdce
žehnám celým vašim rodinám.
arcibiskup Jan

VLADIMÍR HOLAN
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Že po tomto životě zde mělo by nás jednou vzbudit
úděsné ječení trub a polnic?
Odpusť, Bože, ale utěšuju se,
že počátek a vzkříšení všech nás nebožtíků
bude ohlášen tím, že prostě zakokrhá kohout…
To potom zůstaneme ještě chvíli ležet…
První, kdo vstane,
bude maminka… Uslyšíme ji,
jak tichounce rozdělává oheň,
jak tichounce staví na plotnu vodu
a útulně bere z almárky kávový mlýnek.
Budeme zase doma.
(BOLEST, SEBRANÉ SPISY III)
Reliéf vzkříšení v kostele Nejsvětější Trojice v Santa Maria de Guadalupe v Mexico City
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Pastýřský list ke sbírce na kněžské platy

24. únor 2022 změnil mapu Evropy
Se zděšením a hrůzou jsme ve
čtvrtek 24. února 2022 vstávali do

VÁLKA NA UKRAJINĚ

nového dne, když jsme se dozvěděli, že Rusko zahájilo válku proti
Ukrajině. Po celém světě se rozlétla neuvěřitelná zpráva, že v ranních hodinách toho dne zaútočila
ruská vojska na svrchované území
Ukrajinské republiky. Nevěřícně
jsme si kladli otázky: Je to pravda?
Je to vůbec možné, aby ve 21. století mohla v kulturním evropském
prostředí začít válka? A to jsme
ještě netušili, co bude následovat.
Snímky Richard Bouda

Po týdnech opakovaných lží nejvyššího ruského představitele Vladimíra
Putina, že hromadění ruských vojsk
na rusko‑ukrajinských a bělorusko
‑ukrajinských hranicích je jen vojenským
cvičením a že Rusko nemíní napadnout
Ukrajinu, přišla tvrdá pravda. Už to není
ta nejmírovější země světa, která za
všech okolností touží jen a jen po světovém míru, jak nás to učili ve škole. Pravdu měli ti, kdo před ruskou útočností varovali. Ale my jsme jim nevěřili.
Tato nesmyslná válka trvá již měsíc.
Sdělovací prostředky denně chrlí stovky
informací, které běžný člověk nestačí
vstřebat. Státníci a politici ruskou vojenskou intervenci odsuzují, včetně českého prezidenta Miloše Zemana, který
svůj dosavadní vstřícný postoj k Rusku
prohlásil za omyl. Odsuzující prohláše-
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ní vydala Česká biskupská konference,
Ekumenická rada církví a všechny možné známé i neznámé organizace. Ostře
proti válce několikrát vystoupil i papež
František. Je škoda, že naše sdělovací
prostředky o těchto papežových výrocích velmi málo informují. Dosud nejostřeji, velmi razantně proti válce na Ukrajině vystoupil papež František v neděli
13. března 2022 po polední modlitbě Anděl Páně:
„Bratři a sestry, právě jsme prosili
Pannu Marii. Tento týden se město Mariupol, které nese její jméno, stalo mučednickým městem v trýznivé válce, která
devastuje Ukrajinu. Tváří v tvář barbarskému zabíjení dětí, nevinných lidí a bezbranných civilistů neexistují žádné strategické důvody, které by obstály: jediné, co
je třeba udělat, je ukončit nepřijatelnou

ozbrojenou agresi dříve, než promění
města ve hřbitovy.
S bolestí v srdci se připojuji k hlasu
obyčejných lidí, kteří žádají o ukončení
války. Ve jménu Boha, ať je slyšet křik
trpících a ať přestanou bombardování
a útoky! Ať se skutečně a rozhodně vyjednává a ať jsou humanitární koridory
účinné a bezpečné. Ve jménu Božím vás
žádám: zastavte tento masakr!
Rád bych znovu vyzval k přijetí mnoha uprchlíků, v nichž je přítomen Kristus,
a poděkoval za velkou síť solidarity, která se vytvořila. Žádám všechna diecézní a řeholní společenství, aby se častěji
modlila za mír. Zintenzivněte chvíle modlitby za mír. Bůh je pouze Bohem míru,
není Bohem války, a ti, kdo podporují násilí, znesvěcují jeho jméno. Modleme se
nyní v tichosti za ty, kdo trpí, a prosme
Boha, aby obrátil srdce k pevné vůli po
míru.“
O týden později, v neděli 20. března 2022, po nedělní polední modlitbě
papež znovu odsoudil krutou válku na
Ukrajině a vyzval zodpovědné, aby našli řešení: „Je smutné, že násilná agrese
proti Ukrajině stále pokračuje, nesmyslný
masakr, kde se zvěrstva opakují každý
den. Neexistuje pro to žádné ospravedlnění! Prosím všechny aktéry mezinárodního společenství, aby se skutečně zasadili o ukončení této odporné války.
I tento týden dopadaly rakety
a bomby na civilisty, staré lidi, děti a těhotné matky. Byl jsem se podívat na
zraněné děti tady v Římě. Jednomu
chybí ruka, druhé má poraněnou hlavu…
Nevinné děti. Myslím na miliony ukrajinských uprchlíků, kteří musejí utíkat
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a nechávají vše za sebou, a cítím velký
smutek kvůli těm, kteří ani nemají šanci
utéct. Tolik starých rodičů, nemocných
a chudých, odloučených od svých rodin,
tolik dětí a křehkých lidí je ponecháno napospas bombám, aniž by se jim dostalo
pomoci a aniž by našli bezpečí i v protileteckých krytech. To vše je nelidské! Je
to dokonce svatokrádež, protože je to
v rozporu s posvátností lidského života,
zejména s bezbranným lidským životem, který je třeba respektovat a chránit,
nikoli eliminovat, a který má přednost
před jakoukoli strategií! Nezapomínejme: je to kruté, nelidské a svatokrádežné!
Modleme se v tichosti za ty, kdo trpí…
A prosím, nezvykejme si na válku
a násilí!
Vyzývám všechna společenství
a všechny věřící, aby se ke mně v pátek 25. března, na slavnost Zvěstování Páně, připojili a učinili slavnostní
akt zasvěcení lidstva, zejména Ruska
a Ukrajiny, Neposkvrněnému srdci Panny Marie, aby ona, Královna míru, vyprosila světu mír.“
Zničená města, exploze, černý dým,
mrtví vojáci i civilisté a statisíce lidí
v pohybu směrem do bezpečí. To jsou
obrázky, které plní světová média. Přestože činy a prohlášení Moskvy zatím nenaznačují posun ke klidu zbraní, čím dál
silněji je slyšet otázka, jak se svět změní,
až k míru dojde. Na Ukrajině přišlo o domov 6,5 milionu lidí, ze země utekly další
tři miliony.
Uprchlíky z Ukrajiny můžeme potkat
již v každém městě v České republice.
Touží se nejen začlenit do života společnosti a pracovat, ale také chodit do
kostela a modlit se za své blízké, kteří
zůstali ve válce. V celé zemi se vzedmula ohromná vlna nadšení těmto lidem
pomoci. Pomáhají všechny humanitární

organizace, různé instituce, církve, firmy,
školy, ale i běžní jednotlivci.
Pár myšlenek a postřehů,
které nyní slyšíme v souvislosti
s válkou na Ukrajině
• Majitel firmy, kde pracuji, mne poslal firemním autem na slovensko
‑ukrajinskou hranici, odkud jsem dovezl do Česka několik ukrajinských
matek s malými dětmi. (mistr na stavbě, 36 let)
• Pocházím z Běloruska, studuji v České republice. Přihlásila jsem se jako
dobrovolnice, abych pomáhala Ukrajincům, kteří prchají před válkou ze
svých domovů. Touto svojí maličkou
pomocí chci alespoň jako malá kapka
v moři odčinit to, co páchá naše Lukašenkova vláda na ukrajinských civilistech. (vysokoškolská studentka, 23 let)
• Pomáhal jsem jako dobrovolník – sám
již důchodce – v asistenčním centru

•

•

•

•

•
•

pomoci Ukrajině a byl jsem mile překvapen nadšením mladých lidí pomáhat potřebným. (důchodce, 72 let)
Přijala jsem do firmy mladou Ukrajinku a vůbec toho nelituji. Děvče je
ohromně pilné, učenlivé. Zírám, jak
rychle dovede převádět texty z azbuky do latinky. Jen jedna věc mne tíží.
Když na ni přijdou vzpomínky na domov, kde zanechala rodiče, tak i půl
směny propláče. (majitelka firmy)
Nedávno jsem potkal tři ukrajinské
mladé ženy s dětmi u nás ve městě.
Okamžitě poznáte, že jsou z válečné
oblasti. Nabídl jsem jim finanční částku, ale ony s velkým díkem odmítly. Říkaly, že mají zde všechno, co potřebují,
hlavně jsou moc vděčné za mír, který
se pro ně stal největším darem. (důchodce)
V České republice pracuji už pět let
jako svářeč, jsem zde maximálně spokojený, po všech stránkách, a proto
jsem byl nadmíru šťastný, že za mnou
přijela i moje rodina. Chceme zde zůstat, chceme zde pracovat. (ukrajinský
zaměstnanec, 30 let)
Mám ve firmě zaměstnaných několik
ukrajinských mužů, a proto hned, když
jsem zjistil, že jejich rodiny potřebují moc, tak jsem neváhal a jel pro ně
a ubytoval je zatím u nás. (majitel firmy, 45 let)
Ve škole jsme udělali sbírku. A jinak
to neřešíme. (studentka gymnázia,
16 let)
Pracuji v jedné firmě v Rožnově pod
Radhoštěm, cítím se zde jako doma.
Moc jsem vděčný české vládě, že mně
dovezli z domova mého devítiletého
syna. Moje manželka a jeho maminka
zemřela. Doufám, že tady bude náš
nový domov. Díky vám, přátelé! (ukrajinský dělník, 42 let)
Josef Pala
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Dětský domov z ukrajinských Bortnyk
nyní bydlí v Loukově
Do Loukova to z Bystřice pod
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Hostýnem není daleko. Jak jinak
nazvat kraj pod Hostýnem než
jako krásný. Pole střídají lesy, silnice se klikatí mezi kopečky i na
nich, v dolinách potoky, vesničky.
Téměř jarní a probouzející se příroda. Vesnice má více než devět
set obyvatel. Po menším bloudění
dojíždíme k obecnímu úřadu, který
je zároveň kulturním domem. Tady
nyní žijí chlapci z evakuovaného
dětského domova.
Snímky Pavel Langer / Člověk a Víra

„Žádnou jinou nabídku jsme neměli a to z celé arcidiecéze.“ zmiňuje při
parkování ředitel Arcidiecézní charity
Olomouc (ACHO) Václav Keprt. Patrně
mu při pohledu na dům hlavou proběhly
vzpomínky uplynulých dvou týdnů, když
se obtížně a narychlo shánělo místo
pro ubytování 28 chlapců ze zmiňovaného domova na západní Ukrajině. Samotná evakuace byla započata v pátek
11. března dopoledne odjezdem z Bortnyk. Přes Slovensko pak o den později
dojeli ve tři hodiny ráno na Svatý Hostýn,
kde byli ubytováni až do pondělí. Nyní
jsou v Loukově, v kulturním domě, který
má také ubytovací kapacitu.

Loukov – nový domov
pro děti z dětského domova
„Václav, Václav“ zní okamžitě z chodby schodiště. To, že ACHO s dětským
domovem spolupracuje již dvacet let,
a že Václavu Keprtovi kluci – jak jim
říká – přirostli k srdci je okamžitě slyšet
a vidět. „Ze začátku mi říkali přezdívkou
Karitas,“ směje se a už je unášen proudem objetí, podávání rukou, kamarádských šťouchanců, plácání po zádech
a hlavně nadšenými výkřiky.
Následuje kraťoučké setkání s ředitelem dětského domova panem Ruslanem Markivem a vedením Charity
Bystřice pod Hostýnem, která je Loukovu z Charit nejblíže a nejvíce nyní evakuovanému domovu pomáhá. Taková
jsou v Charitě zaběhnutá pravidla: daný
konkrétní problém či úkol primárně řeší
místní Charita, která je potřebným lidem
nejblíže. Václava Keprta zajímá, jak vše
probíhá, co schází, jaké jsou problémy.
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Čeká ho schůzka s panem starostou
a chce být připravený.
Starosta Ing. Antonín Zlámal nás
všechny srdečně vítá. Kromě vedení
Charity Bystřice pod Hostýnem jsou přítomni také pracovníci ACHO, ředitel dětského domova, ředitelka místní základní
školy a vedoucí kulturního domu.
„Když jsme tu situaci začali řešit, hledali jsme hlavně vhodné místo. Věřte, že
priorita číslo jedna, zní ’ať je to to nejlepší, pro ty děti, ať je to úplně nevykolejí,
nevykoření z jejich zvyků, z fungování
domova’. Toto je i hlavní princip v tom,
jak dál. Protože nikdo tady nevíme, jak
dlouho to potrvá, zda měsíce nebo rok.“
Bere si slovo na úvod Václav Keprt: „Pane starosto a všichni z Loukova
a Charity Bystřice pod Hostýnem, primárně, přijměte velké poděkování.“
Diskuze se nese velmi věcně, v duchu: co je třeba, co je nutné, jak s výukou kluků, co kdyby byli potřeba lékaři,
co s jejich režimem, vařením pro ně. Jak
to bude dál s nasmlouvanými akcemi apod.
„Uvědomovali jsme si, že i pro obec
to je velká zátěž. Ale vidím, že to zatím
zvládáme. Musíme ale pracovat dál.
Děti potřebují režim. Vnímám to intenzivně, ostatně mám kancelář pod kulturákem,“ zlehčuje diskuzi pan starosta.
„Jsou to kluci, kteří jsou živí. Byli se dívat
na koníka tady u jedné chalupy. Přiběhla
paní, že hladili koně a ona má strach, že
je pokope. Kluci přeskočí plot do školky
a šli si pohrát na školní prolézačky. Prostě kluci. Byli jsme stejní. Víte, je tu ale
také velmi frekventovaná hlavní silnice.
Nic se nestalo, vše je v pořádku, ale mu-

síme stanovit nějaké meze, abychom
byli všichni v pořádku, aby se nikomu
nic nestalo.“
V obci s přijetím chlapců z domova
žádný problém není. „Naopak,“ potvrzuje
pan starosta. Pořád se prý někdo stavuje a dotazuje, jestli není třeba něco zajistit, dovézt apod. „Dostali na hřišti od
místních balon. Už si byli zakopat a je
vidět, že jim to jde. A máme tu také trvale ve vesnici žijící ukrajinskou rodinu
a ještě i jednu paní, co se tu kdysi přivdala, takže už tu byli na návštěvě. Kluci
jsou srdeční a hodní, družní, tak už tu
byly i nějaké slzy. Mluvili spolu ukrajinsky. Kluci byli rádi, že s nimi někdo mluví.
Ani si nedovedete přestavit, jak to bylo
dojemné,“ sdílí stejně srdečně starosta
Zlámal.
Celá místnost rázem zvážní, když si
vezme slovo ředitel dětského domova.
Mluví velmi uváženě, polohlasem, ukrajinsky. Překládá paní Angela Mikšánková, sociální pracovnice Charity Bystřice
pod Hostýnem. Mimochodem, Ukrajinka, která je zde již dvacet let provdaná.
Přirozeně, že v místní Charitě Bystřice
pod Hostýnem se ujala aktivit pro ukrajinský domov. I překládání ji jde výborně.
„Chtěl bych poděkovat. Bylo to pro nás
velmi těžké. Neočekávaný odchod, z něčeho zajetého. Nechali jsme tam svůj život. Nebylo to vždy jednoduché, ale dalo
se dobře žít. Bylo těžké toto všechno
opustit,“ zní v překladových pauzách od
Ruslana Markiva. „Vedeme kluky k samostatnému životu. I po opuštění domova, když dospívají. Máme kluky, kteří tam
zůstali a bojují. Ti dospělí, kteří od nás
již mohli odejít. Jsou tam. Jsem s nimi

Jsme rádi, že lidé
chtějí pomáhat
Válka je špatná věc, ale máme šanci
i za této situace z toho udělat dobro. Aspoň pro část ukrajinských dětí. Oni mají
moc nás obohatit. „Znám trochu jejich
kulturu. Nacionalismu mají na Ukrajině
tolik co my tady. Ale mají něco navíc.
Povědomí o tom, co je to vlastenectví.“
Zmiňuje závěrem jednání Václav Keprt.
„Bez podpory a vstřícnosti se nedá udělat nic. Jsem nadšený ze solidarity, která nyní v ČR panuje. Možná, že opadne.
Ale když rozumní lidé vydrží, dopadne to
dobře. Věřím tomu. Věřím tomu i tady.“
Pan starosta ubezpečuje, že jsou tu
všichni vítaní. Proběhne ještě debata
s dětmi. Je jim také kladeno na srdce,
aby se chovali disciplinovaně. „Teď kluci reprezentujete Ukrajinu. Jak budou
místní vidět vás, tak budou vidět Ukrajinu,“ apeluje ředitel Keprt.

Nedojeli jsme do Loukova s prázdným autem. Ba naopak. Nějaké trvanlivé jídlo, ovoce, oblečení, hračky atd.
Nic by nemělo scházet, a pokud ano,
dnes se přesně domluvilo, jak z toho.
Takže po vyložení všech věci, přichází loučení, mávání, vztyčené palce
a odjezd.
„Vždycky jsem si přál, vzít všechny
kluky sem k nám. Nějaký velký výlet,
tábor, nebo tak něco. Nikdy jsem si nemyslel, že to proběhne takto.“ Bavíme se
s Václavem Keprtem cestou o domově,
který velmi úspěšně razí koncept rodinného způsobu života. „U nás by takovýto
domov zavřeli. Tady se po dětech nesmí
chtít práce. Domov má 40 ha polí a plantáž borůvek. Je to nutnost, jinak by zanikli. Děti jsou zvyklé pracovat a pomáhat.
S chodem a údržbou domu, při úklidu,

okolo zvířat v hospodářství apod. Mají
úspěch. Vše je postaveno na formaci
prací. Jsou za nimi úspěšní absolventi
vysokých škol. Je vidět, že tento způsob
formace života je velmi efektivní,“ pokračuje ve vysvětlování cestou z Loukova
Václav Keprt. „Ale platí tam velká disciplína. Zároveň tam ale mají svobodu.
Nejsou zavření za plotem a vycházka
jen od dvou do čtyř. Mají svoje splněno,
tak jdou do dědiny nebo děti ze vsi zase
za nimi do domova. Intenzivně žijí s tou
místní komunitou. Jsou v kontaktu. Vše
prožívají s místními.“ Cesta z Loukova
při tomto povídání pokračuje rychle.
Stejně rychle běží náš čas. V rámci
aktuální situace na Ukrajině a činnosti
Charity se i tato drobná výseč z našeho času a našich aktivit pomoci, pokusem přiblížit vám pestrost toho, co
všechno znamená válka a jak je možné hledat prostor pro pomoc. Dětský
domov s dvaceti osmi chlapci je zde
u nás na Moravě v bezpečí. Patří k těm
šťastnějším. Nouze a trápení nás bude
po následující týdny a měsíce provázet na každém kroku. Podporujme se
navzájem.
Snažme se i z této situace získat
něco dobrého. Každý na svém místě
a ve svých možnostech. Je to nyní potřeba. Děkujeme každému, kdo Ukrajině
pomáhá. Bez vás bychom to nezvládli.
Marek Navrátil

Bojujme duchovně spolu s Ukrajinou,
vyzval arcibiskup Graubner
S prosbou k Pánu za mír na Ukrajině a za smíření celebroval arcibiskup Jan
Graubner dopolední mši svatou v neděli 27. února 2022 v katedrále sv. Václava v Olomouci. Na pomoc válkou sužovanému ukrajinskému lidu byl rovněž
určen výnos finanční sbírky při bohoslužbě.
„Tvrdá skutečnost války otřásla celým světem, který s nelibostí zjišťuje, že
je naivnější a bezbrannější, než si připouští: věřili jsme, že nám už se nemůže stát to, co se dělo našim předkům,“
řekl ve své homilii arcibiskup Graubner.
Nemuselo by to se přitom podle něj stát,
kdyby se lidé nechali vést moudrostí Božího slova, a ne lidskými vůdci s jejich
omezeními nebo jen vlastními názory.
„Někteří si pak dokonce myslí, že
objektivní pravda neexistuje, že každý
si může vytvořit a prosadit pravdu svou.
Extrémní příklad vidíme dnes na Ukra-

jině: agresor si vymyslí důvody pro své
činy, nestydatě šíří lži, o nichž tvrdí, že
jsou pravda, a možná tomu i sám věří.
Mnozí důvěřiví lidé mu pak naletí. Rozumní křesťané ale mají úžasnou výhodu, když spoléhají na Krista, který je
skutečným vítězem nad hříchem i nad
smrtí,“ zdůraznil olomoucký arcibiskup.
V tomto duchu pak je podle něho
třeba nabízet Bohu také své modlitby za
Ukrajinu.
„Prosíme, aby zlo ztratilo svou moc:
přidejme k modlitbám i prosbu za to,
aby ztratilo svou moc také v nás. Pro-

síme, aby pravda zvítězila nad lží: udělejme všechno pro to, abychom se nijak
nepodíleli na šíření pomluv, urážek a falešných zpráv. Prosíme, aby ve světě
zavládla Boží moudrost: dejme si záležet na tom, abychom Boží slovo uváděli
ve skutek, a ono tak projevovalo svou
moudrost v nás. Prosíme, aby přišel mír
a zvítězila láska: ukazujme svým jednáním, jak láska dokáže vítězit odpouštěním a nezištnou službou,“ vyzval věřící
arcibiskup Graubner.
Čím upřímněji se o to každý bude
snažit, tím silnější bude jeho modlitba,
dodal a své kázání uzavřel: „Nebude to
lehké. Myšlenka na ty, kdo bojují a snášejí válečná utrpení na Ukrajině, nás ovšem
může povzbudit a své nasazení a vytrvalost můžeme také Bohu nabídnout jako
prosbu za jejich posilu. Tak bojujeme duchovně spolu s nimi.“
(ado)
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v kontaktu, ale mám obavy.“ I když slova
znějí z překladu, nejeden u stolu se chopil skleničky s vodou. Vysychá v krku.
„Vděční, jsme všichni vděční, že můžeme být tady, kde je klid, že děti nemusí
vidět válku. Děkujeme a uvědomujeme
si, že je to hodně starostí a zařizování.
Doufáme, že to dobře dopadne a brzy se
budeme moci vrátit. Budeme se s nažit,
aby zde s námi nebyli žádné těžkosti
a vše proběhlo hladce. Děkuji.“ Ukončuje
svoji řeč ředitel Markiv.

BUDE VÁS ZAJÍMAT

KDY – KDE – CO

Celostátní setkání mládeže
Celostátní setkání mládeže se uskuteční od 9. do 14. srpna 2022 v Hradci Králové. Jsou zváni všichni mladí ve věku
od 14 do 26 let.
Setkají se zde mladí lidé z celé České republiky, aby společně zažili příjemné chvíle spolu i s Bohem. Pokud někoho takového znáš, povzbuď své přátelé, známé, děti či vnoučata,
aby měli možnost tuto akci s mladými také zažít. Kulturně
duchovní program se bude skládat například z koncertů, mší
svatých, zajímavých témat z přednášek, o kterých bude možné následně diskutovat. V sobotu 13. srpna bude nabídnut
i speciální program pro rodiny, které budou moci navštívit své
mladé účastníky.
Letošním motem je: Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, co jsi
viděl. Neboj se a mluv o setkání s lidmi kolem sebe, aby mohli
také prožít srandu i duchovní obohacení na setkání v Hradci
Králové. Být osobně součástí přímo na místě konání má své
úžasné výhody, proto nabídni svým dětem a vnoučatům přihlášení, které najdou na stránkách:
www.celostatnisetkanimladeze.cz
Pokud bys ale z nějakých důvodů nemohl být přítomen osobně, bude zprostředkován online přenos od TV Noe. Díky tomu
se bude moct účastnit opravdu každý a stát se tak svědkem
toho, co viděl.

Nejbližší poutní slavnosti na Svatém Hostýně

Národní pochod pro život

Sobota 30. dubna – 27. pouť hasičů
Neděle 1. května – Zahájení poutní sezony, valná hromada
Matice svatohostýnské, pouť Klubu křesťanských žen,
14. pouť bohoslovců za povolání
Sobota 7. května – 16. prvomájová pouť rodin
Neděle 8. května – 20. pouť podnikatelů; 5. pouť Marys ́ Meals
za požehnání v úsilí o vyřešení hladu ve světě
Sobota 14. května – Sarkanderovská pouť
Neděle 22. května – 20. pouť včelařů

Manifestace pro všechny, kdo věří, že každé počaté dítě by
mělo dostat šanci, se koná v Praze v sobotu 30. dubna.
11.00 – Pražský hrad – mše svatá v katedrále
13.00 – Klárov – doprovodný program a občerstvení
14.30 – Pochod pro život na Václavské náměstí
Bližší informace: pochodprozivot.cz

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

Velikonoční betlém
Komunita Blahoslavenství připravila na postní dobu a Velikonoce obdobu vánočního betléma s názvem Velikonoční události v obrazech. Jedná se o čtyři výjevy k vystřižení z papíru
z posledních Ježíšových dnů, od Zeleného čtvrtku do Velikonoční neděle. Sadu doprovází dvojlist s popisem a inspiracemi ke katechezi s dětmi a k modlitbě v rodině.
K dispozici jsou dvě verze, menší do domácností za 150 Kč
a větší za 390 Kč, např. do kostela, učebny apod.
Objednávky: e‑mail: pobyty@blahoslavenství.cz, tel. 776 094 303
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Dubnový Nezbeda a Cvrček
V dubnovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou osud našeho vynálezce Josefa Ressela, velikonoční povídání Poslední týden v Jeruzalémě, mapku Poslední chvíle života Ježíše
Krista a novou rubriku Vlčí doupě s příběhem Šťastný den.
Dubnový Cvrček připomíná malým čtenářům, že o Velikonocích se Pán Ježíš stal vítězem nad smrtí.
Bližší informace: www.casopisnezbeda.cz
Na požádání zašleme zdarma starší ukázkové výtisky.

CENTRUM PRO KATECHEZI

Školení lektorů snoubenců

Letní škola Božího slova

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

Tato akce je otevřená všem zájemcům o prohlubování života
víry. Pozvat na ni můžete ty, kteří se aktivně podílejí na životě
farnosti, ale i katechumeny nebo dospělé biřmovance. Téma
letošního roku volně navazuje na synodální proces. Zní: „Buď,
kým jsi: Boží lid.“
Přednášet budou P. Josef Mikulášek a P. Jan Liška. Uskuteční
se od 20. do 23. července v budově Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
Podrobnější informace: www.katechetiolomouc.cz/index.
php/2022/01/24/letni-skola-boziho-slova-2022

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

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 modlitebních skupinek nebo zájemce, kteří by společenství ve farnosti
chtěli založit.
Setkání proběhne v Olomouci v úterý 19. dubna. Začínáme
v 9.15 hod. mší svatou v katedrále a po jejím skončení se přesuneme na arcibiskupskou kurii, kde bude program pokračovat 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

Setkání žen v obtížných životních situacích
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání v Olomouci.
Úterý 12. dubna – Aktuální okénko MUDr. Jitky Krausové
(Farní dům)
Úterý 10. května – Růžencové setkání s impulsy P. Pia (kostel
kapucínů)
Bližší informace: Bc. Marcela Řezníčková, tel. 587 405 251,
e‑mail: reznickova.marcela@ado.cz

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

Májové 2022
Pro letošní květnové pobožnosti připravil P. Václav Fojtík májová rozjímání s názvem Panna Maria rozvazující uzly.
Ke stažení jsou na webových stránkách rodinnyzivot.cz pod
záložkou Senioři

Letní katechetický minikurz
Kurz je určen začínajícím katechetům, ale i těm, kteří chtějí
rozvinout své katechetické dovednosti. Absolvent kurzu získá kompetenci a osvědčení pro vedení malých společenství
dětí ve věku 4–9 let věku a farní výuku náboženství žáků 4.–9.
třídy. Tímto kurzem nezíská aprobaci pro výuku náboženství
na školách.
Podrobnější informace: https://www.katechetiolomouc.cz/
index.php/2022/02/28/letni-katecheticky-minikurz-2022

HLASY A OHLASY
„Být člověkem“ – úkol nejen pro postní dobu
Společnou mší svatou na Popeleční středu vstoupili studenti a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži do
doby postní. Školní mši svatou v kostele sv. Mořice celebroval
P. Petr Káňa.
Ve své promluvě zmínil úkol pro každého studenta, učitele či
zaměstnance školy „být člověkem“. Naplnit svůj život pomocí a službou druhým, stát se člověkem, který je konkrétním
způsobem prospěšný pro okolí, dovede povzbudit a pokud je
potřeba, tak účinně pomoci. Na krátkém příběhu vyzdvihl důležitost nejen se vzdělávat, ale také získané vědomosti využít
pro dobro druhých.
Podělil se také o velmi čerstvé zážitky z cesty na Ukrajinu,
kam spolu s dalšími zaměstnanci vezl hmotnou pomoc lidem
postiženým současnou válkou.
V závěru nabídl všem přítomným možnost zapojení se do
postní aktivity formou konkrétních skutků zbožnosti či lásky,
které vycházejí ze tří základních pilířů postní doby: modlitby,
půstu a almužny.
Před závěrečným požehnáním poděkoval studentům a zaměstnancům školy, kteří se aktivně podíleli v nedávné době i v
těchto posledních dnech na finančních a hmotných sbírkách
pro různé skupiny potřebných lidí.
Věříme, že tato postní doba bude opravdovou příležitostí ke
konkrétní pomoci druhým a naplněním zmíněného úkolu „být
člověkem.“
Ing. Marie Kvapilíková

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
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Apoštolský nuncius Charles
Balvo ukončil svoji misi
v České republice
Při slavnostní mši svaté v pražské
katedrále sv. Víta sloužené u příležitosti 9. výročí zvolení papeže Františka se 14. března 2022 rozloučil s naší
vlastí papežský nuncius Charles Daniel
Balvo. Po tři a půl letech služby v České republice odchází zastupovat Svatý
stolec do Austrálie.
Za účasti českých i moravských biskupů, kněží a řeholníků a řeholnic mši
svatou celebroval olomoucký arcibiskup
Jan Graubner.
„Děkuji také ostatním hostům, že
přijali pozvání a všem, kdo se účastnili liturgické oslavy,“ řekl Mons. Balvo
česky na konci bohoslužby. Poděkoval
Radiu Proglas a TV Noe, které bohoslužbu v přímém přenosu vysílaly. „Rád

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření
Od pondělí 14. března 2022 dochází k uvolnění protiepidemických opatření
a v kostelích již nebudou povinné respirátory.
Drazí věřící, sestry a bratři
díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné.
Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké době sloužili nemocným,
i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci.
Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků,
s pozváním do kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké situaci obětavě
sloužili a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň na dálku. Často
nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu, a dívat se jen na
dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní přítomnost, společenství
víry a nabízí účast na eucharistické hostině.
Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a přípravy na
Kristův velikonoční dar nového života. Zařaďme do svých programů i svátost smíření, řádnou zpověď, třeba i po delší době. Svou ochotu začít nově žít s Kristem ukažme i tím, že pozveme svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm, pro které je obtížné
se do kostela dostat. V rámci nápravy způsobených škod věnujme velkou pozornost
dětem, které zvláště potřebují příklad praktické víry rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního přátelství s Kristem.
Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu
umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek.
Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít
jako svědkové vítězného Krista.		
Vaši čeští a moravští biskupové

Poutní dům Velehrad požehnán po rekonstrukci

Snímek Roman Albrecht / Člověk a Víra

připomínám, že pořady a přenosy těchto
sdělovacích prostředků pro nás byly tak
důležité zvláště během pandemie,“ uvedl nuncius.
Se znatelným pohnutím pokračoval:
„Oběť mše svaté je sama o sobě díkůčiněním a vzhledem k tomu, že se ve
středu chystám opustit Prahu a vydat
se na svou novou misi v Austrálii, chci
vyjádřit hlubokou vděčnost všemohoucímu Bohu, že jsem dostal příležitost
působit v České republice ve službách
Svatého otce. Protože si uvědomuji,
že není možné, abych se osobně pozdravil se všemi, se kterými jsem se
během těchto tří let setkal, chci aspoň
takto poděkovat vám všem za svědectví víry naděje a lásky, se kterým jsem
se u vás setkával a které jsem mnoha
různými způsoby zakoušel. Jsem přesvědčen o tom, že Bůh, který ve vás
své dobré dílo započal, přivede je k naplnění v den Ježíše Krista. Upřímný
dík.“
Pavel Skála
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Poutní dům Velehrad v Římě vstoupil do nové etapy své existence. Po sedmileté rekonstrukci a dvouleté pandemické odmlce byl slavnostně požehnán a symbolicky odevzdán, aby plnil i nadále svou úlohu duchovního centra a oázy českých
poutníků ve Věčném městě.
Nově rekonstruovaný areál poutního domu Velehrad požehnal 12. března 2022
arcibiskup Jan Graubner za přítomnosti většiny českých a moravských biskupů, kteří v tomto domě pod Janikulem, na římské Via delle Fornaci, právě dokončili duchovní cvičení.
Poutní dům založil v roce 1968 kardinál Josef Beran. V letech 2013–2020 prošel generální rekonstrukcí a po odkladu způsobeném dvouletou pandemickou přestávkou je římský Velehrad nyní připraven znovu přijímat poutníky, jak je k tomu
určen. Založen byl
v době nesvobody.
Dlouhá léta sloužil
především exulantům a jeho provoz
zabezpečovali salesiáni.
Požehnání
domu předcházela mše svatá
v nové kapli poutního domu. S arcibiskupem Janem
Snímek Ondřej Talaš
Graubnerem koncelebroval kardinál Dominik Duka a bývalý nuncius v ČR arcibiskup Leanza a všichni
přítomní biskupové a kněží. V pohnuté době, kdy s modlitbou a úzkostí celý svět
sleduje ruskou invazi na Ukrajinu, zněl kaplí českého poutního domu nejradikálnější
z evangelijních nároků: Milujte své nepřátele. Nadlidský požadavek, který lze naplnit
jedině tehdy, bude‑li v nás žít a jednat Ježíš.
(ado)

Zemřel Mons. Ladislav Tichý

Ve věku 74 let zemřel ve čtvrtek 17. února 2022 biskup ostravsko‑opavské
diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. Na věčnost byl povolán zaopatřen
svátostmi v Městské nemocnici v Ostravě, kde byl krátce hospitalizován. V čele
diecéze stál od jejího založení v roce 1996.
Biskup František Václav Lobkowicz se narodil 5. ledna 1948 v Plzni. Jeho rodiči byli
Jaroslav Claude, kníže z Lobkowicz, a Gabriela z Korff‑Schmising‑Kerssenbrocku.
Pocházel z pěti sourozenců. Mladší bratr Filip Zdeněk Lobkowicz je opatem premonstrátského kláštera Teplá u Mariánských Lázní. Členem řádu premonstrátů byl
také zesnulý biskup. Slavné
sliby složil 10. srpna 1972
v Chotěšově.
František Václav Lobkowicz studoval teologii
v Litoměřicích a rakouském Innsbrucku. Na kněze byl vysvěcen v Praze
15. 8. 1972 biskupem Františkem Tomáškem, tehdejším apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze. Kněžskou službu však
mohl vykonávat daleko od svého domova. Působil ve farnostech Frýdek, Jablunkov
a Ostrava‑Mariánské Hory.
Papežem Janem Pavlem II. byl 17. 3. 1990 jmenován titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem pražské arcidiecéze. Biskupskou konsekraci přijal 7. 4. 1990 v Praze, kde působil až do roku 1996. Po zřízení ostravsko‑opavské
diecéze papežem Janem Pavlem II. byl 30. května 1996 jmenován prvním sídelním
biskupem nově zřízené ostravsko‑opavské diecéze. Intronizace proběhla v ostravské katedrále Božského Spasitele 31. srpna 1996.
Současně se založením diecéze čekala na prvního sídelního biskupa řada úkolů.
Od zřízení diecézní kurie, vytvoření týmu spolupracovníků, zakládání pastoračních
center až po stavbu budovy biskupství na Kostelním náměstí, která byla otevřena
v roce 2000. Biskup František Václav Lobkowicz vysvětil desítky kněží, nejen pro
svou diecézi, ale také pro řeholní komunitu premonstrátů a další řeholní řády.
Biskupskou službu mu začaly v posledních šesti letech komplikovat zdravotní
problémy. V roce 2016 podstoupil náročnou operaci. Po zotavení se znovu zapojil do
služby. V roce 2017 byl pro diecézi jmenován pomocný biskup Mons. Martin David,
který se 1. 6. 2020 stal apoštolským administrátorem diecéze a převzal úkoly spojené s jejím vedením.
Poslední rozloučení se zesnulým biskupem se uskutečnilo v katedrále Božského
Spasitele v Ostravě v sobotu 26. února 2022. Biskup Lobkowicz je pochován v kryptě
pod podlahou presbytáře kostela sv. Václava, který sousedí s biskupstvím.
(ps)

Po těžké nemoci zemřel 1. března 2022 ve Fakultní nemocnici v Olomouci Mons. profesor Ladislav
Ti chý, Th.D., kanovník Metropolitní
kapituly u sv. Václava v Olomouci a bývalý děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na konci března by oslavil 74.
narozeniny.
Mons. Ladislav Tichý byl knězem brněnské diecéze. Kněžské svěcení přijal
v Brně 30. června 1973. Působil na Starém Brně a v Třebíči. Od roku 1980 učil
na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, kde byl 12. 3. 1984
promován na doktora teologie.
Od 1. října 1990 byl vysokoškolským

Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkanderovi
V letošním roce bude mít diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi (7. května)
odlišnou podobu, než bývá obvykle zvykem. Tento den bude vrcholit diecézní fáze
synodálního procesu Diecézním synodním setkáním.
Slavnostní liturgie k poctě sv. Jana Sarkandera, kterou bude diecézní synodní
setkání uzavřeno, bude slavena v 16 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci.
Oceňování zasloužilých farníků se letos nekoná.
(aco)

Nabídka studia na Vyšší odborné škole Caritas
Jsou ve Vašem farním společenství mladí lidé, kteří přemýšlejí, kam dál po
maturitě? Nebo lidé, kteří se zapojují do činnosti např. místní Charity a chtěli by si
doplnit vzdělání pro svou práci? Pro všechny, které naplňuje služba druhým v sociální nebo humanitární sféře, nabízí Caritas VOŠ sociální tříleté studium v programech „Sociální práce“ a „Sociální a humanitární práce“.
Škola klade důraz na osobní rozvoj a přátelskou atmosféru. Odborná praxe tvoří
zhruba 30 % studia. Ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci je možné se přihlásit k souběžnému bakalářskému studiu
obou programů. Uzávěrka přihlášek ke studiu je 30. dubna 2022. Kateřina Opatrná

Snímek Stanislav Knotek / Člověk a Víra

učitelem na Cyrilometodějské bohoslovecké (teologické) fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde se v roce 1993
habilitoval jako docent. V roce 2005 byl
jmenován profesorem, vedl Katedru biblických věd. Pět let (1992–1997) byl
také děkanem teologické fakulty. Od
27. 3. 2008 byl rovněž sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Dne 5. 4. 2000 obdržel
titul monsignor (Mons.) – kaplan Jeho
Svatosti.
Profesor Ladislav Tichý byl významným novozákonním biblistou
se zaměřením na interpretaci jednotlivých knih, hlavně evangelií a Pavlových listů. Z obsáhlého vědeckého díla,
které po sobě zanechal, jsou nejznámější jeho čtyři monografie: Slovník
novozákonní řečtiny (2001), Úvod do
Nového zákona (2003), Chvála lásky:
Interpretace a účinky 13. kapitoly
Prvního listu Korinťanům (2008), List
Galatským (2016).
Poslední rozloučení s profesorem
Ladislavem Tichým se uskutečnilo
5. března 2022 v kostele sv. Mořice a týž
den pak v kostele v rodné Olešnici, kde
byl tak pohřben na místním hřbitově do
rodinného hrobu.
Josef Pala
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Zemřel ostravsko‑opavský biskup František Lobkowicz, O.Praem.

ZPRAVODAJSTVÍ

Zemřel P. Michael Špaček

Zemřel profesor Květoslav Šipr

Ve věku 71 let zemřel 18. března 2022 v hodonínské nemocnici
ThLic. Michael Špaček, Th.D., farář
v Mikulčicích.
Rodák z Brna (1950) byl knězem brněnské diecéze. Kněžské svěcení přijal
v Praze 26. června 1976. V letech 1990
až 1994 studoval východní teologické
vědy na Papežském orientálním ústavu v Římě, kde získal licenciát. Od roku
1994 působil
na Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci jako odborný asistent
na Katedře pastorální a spirituální teologie.
Vyučoval zde
externě spiritualitu křesťanského východu a liturgiku byzantského obřadu. Sám
byl knězem biritualistou (mohl sloužit
obřady v římskokatolickém i řeckokatolickém rytu). Od roku 2014 byl farářem
římskokatolické farnosti v Mikulčicích.
Poslední rozloučení s P. Michaelem Špačkem se uskutečnilo 26. března 2022 v Mikulčicích, následně pak
v brněnské katedrále. Pohřben byl do
rodinného hrobu na Ústředním hřbitově
v Brně.
Josef Pala

Ve věku 87 let zemřel 28. února 2022 prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, bývalý vyučující na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Cestou od srdce k srdci
Na začátku února vydalo Karmelitánské nakladatelství knižní rozhovor
s emeritním olomouckým pomocným
biskupem Josefem Hrdličkou.
V nové 164stránkové knize hovoří
o duchovních výzvách naší doby a zá-

Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra

roveň skládá účty ze všeho důležitého,
čím se od svého mládí až dosud zabýval. V knize jsou pozoruhodné impulsy
a povzbuzení k duchovním, kulturním,
církevním i společenským otázkám.
Knihu představil autor 18. března při
autogramiádě v arcibiskupském paláci
v Olomouci. O den později pak biskup
Hrdlička oslavil opožděně své 80. narozeniny.
Pavel Skála
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Rodák z Brna, který po většinu svého života zůstal městu věrný. Zde absolvoval
základní a střední školu i lékařskou fakultu (1958). Krátce působil na interním oddělení nemocnice v Dačicích, odkud ho před Vánocemi 1958 přímo z nemocnice odvezla Státní bezpečnost do věznice v Brně‑Bohunicích, krátce
nato mu brněnský Krajský soud vyměřil desetiměsíční trest
ztráty svobody pro „podvracení republiky“ za činnost mezi brněnskou mládeží.
Po odpykání trestu téměř po tři desetiletí pracoval v Dřevohosticích jako venkovský obvodní lékař. V roce 1968 se podílel na založení Díla koncilové obnovy i na sdružování českých katolických lékařů. Ve své lékařské praxi se zaměřoval
především na gerontologii a bioetiku. V roce 1983 stál u zrodu Akademie třetího věku v Brně, kterou ještě v šestaosmdesáti letech vedl. Publikoval přes 130 původních vědeckých
prací a přednesl na 150 sdělení na vědeckých zasedáních, převážně na konferencích
s mezinárodní účastí.
Poslední rozloučení s prof. Šiprem se konalo 11. března 2022 při mši svaté v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně‑Husovicích a pak bylo jeho tělo uloženo do
rodinného hrobu na Ústředním hřbitově v Brně.
Pavel Skála

Synoda: Synodální cesta
Synodální proces míří do další fáze

Nahlédnutí do synodálních skupinek
V diecézním synodálním týmu jsme
shromáždili celkově 769 vyplněných formulářů s odpověďmi z celé arcidiecéze.
Jelikož několik skupinek řešilo více témat, vychází nám, že v naší arcidiecézi
se celkově sešlo 751 synodálních skupinek. Některé z nich vycházely z dříve
existujících společenství, nicméně 436
skupinek vzniklo nově, za účelem synody. V těchto skupinkách se sešlo 5276
lidí, většina (63 %) byly ženy. Pro mnohé překvapujícím údajem může být, že
nejčastěji vyplněná věková kategorie
účastníků byla 31–49 let. Do téměř 100
skupinek se však zapojila i mládež nebo
děti. Protože pozvání do synodálního
procesu bylo určeno opravdu všem lidem dobré vůle, jsme rádi, že se mezi
členy skupinek objevili i členové jiných
církevních společenství či lidé, kteří se
k žádné církvi nehlásí. „Nekatolických“
členů skupinek bylo okolo padesáti.
Zapojení farností
v synodálním procesu
Z příchozích formulářů můžeme
odhadnout i zapojení farností naší arcidiecéze. Údaje ukazují, že se do synodálního procesu zapojilo minimálně
266 farností. Nicméně máme dalších
75 skupinek, které z různých důvodů
nechtěly vyplnit název farnosti. Proto počet skutečně zapojených farností
odhadujeme na více než 300. Kromě
farností se zapojilo také 12 řeholních
komunit či institutů a nejméně sedm
církevních škol. Uvádět jména farností,
které měly nejvíce skupinek, by bylo natolik nepřesné a zavádějící, že se tohoto

kroku zdržíme. Nicméně máme velkou
radost z každé skupinky, která dokázala
najít prostor k naslouchání a rozlišování
impulzů Ducha Svatého, který přebývá
také v srdcích Božího lidu.
Co bude se závěry skupinek dále?
Jistě si mnozí kladou otázku: Co
bude s našimi synodálními výstupy
dál? Neskončí snad někde v šuplíku? Po
odevzdání výsledků skupinek se práce
ujímá diecézní synodální tým. Naším
úkolem je zpracovat příchozí materiály
a vytvořit z nich do začátku května návrh
tzv. diecézní syntézy. Úkol je to vpravdě náročný. Výstupy ze skupinek tvoří
více než 300 stran textu, často velmi
hutného, plného konkrétních myšlenek
a nápadů. Do týmu jsme proto přibrali
odborníka z oblasti práce s kvalitativním
výzkumem. S jeho pomocí se nyní zabýváme každým výstupem, který nám byl
zaslán. Naším hlavním cílem je v diecézní syntéze věrně vystihnout vše, co v závěrech zaznělo. Náš přístup je naprosto
otevřený a vychází z daných odpovědí
a nikoli našeho přesvědčení či názorů.

Snímek Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra

SYNODA 2021–2023

V říjnu minulého roku zahájil papež František tříletý synodální proces,
ve kterém se učíme kráčet společně vpřed. V neděli 17. října se do
synodálního procesu zapojila i naše olomoucká arcidiecéze. Na slavnostní bohoslužbě v Olomouci se setkali farní koordinátoři synody
s otcem arcibiskupem a s diecézním synodálním týmem. Od října 2021
do března tohoto roku probíhala farní fáze, kdy ve farnostech vznikaly
a začaly pracovat synodální skupinky. Závěrem jejich společné práce
bylo mimo jiné odevzdání výstupního formuláře, v němž zazněly výsledky společné modlitby, rozlišování a diskuze. Tyto formuláře byly
odevzdány diecéznímu synodálnímu týmu, který je nyní zpracovává.
V následujících řádcích se dozvíme, jaké bylo zapojení farností do synodálního procesu, co se s výstupy ze skupinek bude dít dále nebo
jakým způsobem bude synodální proces v naší arcidiecézi pokračovat.
Rozhodně nechceme nic mazat, popírat
kritiku nebo povyšovat některé názory
nad jiné.
V syntéze se objeví také přímé citace
závěrů skupinek a praktické návrhy synodálních skupinek. Kromě samotných
závěrů je účelem diecézní syntézy také
informovat o stavu synodality v dnešní
církvi.
Pokračování synodálního procesu
Závěrečný dokument bude diskutován na diecézním presynodálním setkání, které proběhne 7. května v Olomouci.
Vrcholem tohoto setkání bude mše svatá, na kterou budou zváni všichni diecézané. Poté bude diecézní synodální syntéza poslána na národní úroveň a také
v celém rozsahu zveřejněna a zpřístupněna každému z vás. Zveřejnění tedy
můžeme očekávat v polovině května
tohoto roku.
Co dále ve farnosti?
Samozřejmě není třeba, abychom
v našich farnostech čekali na diecézní
syntézu. Další kroky k synodalitě můžeme učinit už nyní. Pokud jste udělali
zkušenost živého společenství, pokračujte dále. Pokud jste ve skupince objevili praktické nápady pro naši farnost,
nebojte se je předat pastorační radě
farnosti. Pokud jste udělali zkušenost
vzájemné diskuze o otázkách víry či
církve, pokračujte v ní. Synodální proces
ve farnosti se nyní završuje, ale synodalitu můžeme budovat i nadále, hledejme
cesty jak na to.
P. Jan Berka
člen diecézního
synodálního týmu
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MATKA VOJTĚCHA

Ctihodná služebnice Boží
Matka Vojtěcha Hasmandová, SCB
Na webových stránkách arcibiskupství jsou uvedeni čtyři kandidáti blahořečení z olomoucké arcidiecéze. Já bych dnes chtěla sdělit pár slov o další
kandidátce svatosti, ctihodné Matce Vojtěše Hasmandové, která má v olomoucké arcidiecézi své kořeny.
Narodila se v Huštěnovicích nedaleko Velehradu 25. března 1914 jako šesté
ze sedmi dětí. V šesti letech jí umírá maminka. Antonie Hasmandová uprostřed milující rodiny a v péči tatínka jakoby rychleji dospívá. Velmi záhy poznává své povolání, chce se stát nevěstou Kristovou. Ve 13 letech si vybojuje
vstup do kláštera k Milosrdným sestrám sv. Karla Boromejského ve Frýdlantě nad Ostravicí. Následuje tak starší sestru Františku S. M. Simeonu, po ní
dokonce k boromejkám vstupuje také o dva roky starší Anička a stává se
sestrou Emilií.
Tonečka, jak jí říkali, dokončí měšťanku a pak vystuduje učitelský ústav v Praze a jako poslední ze tří rodných sester
přijímá jméno S. M. Vojtěcha. Obdařená
pedagogickým talentem velmi dobře
působí v řádové škole v Třeboni. Po uzavření českých škol Hitlerem v roce 1942
si udělá rekvalifikaci a působí v nemocnici ve Slaném, kde vedle nemocných je
mnoho raněných vojáků z obou stran
fronty. Po válce se ještě na čtyři roky
vrátí do školy a vyučuje na řádové škole
v Brně–Líšni. Po uzavření řádových škol
a nástupem komunistické moci musí
ukončit pedagogickou činnost a odejít
z pedagogické fakulty v Brně, kde jako
řádová sestra nemůže déle studovat.
V roce 1950 je ustanovena představenou komunity a činnosti v domově
důchodců v Prachaticích. Na přání své
generální představené ukrývá mladého
františkána P. Remigia Janču, který unikl
rušení klášterů v dubnu 1950. Úkryt je
však prozrazen a oba jsou zatčeni v Prachaticích 10. září 1952. Po více jak roční
vazební věznici byla v uměle vytvořené
skupině Jarolímek a spol. odsouzena na
8 let vězení pro velezradu a jako vatikánská špionka. Ve vězení bojovala za minimum náboženského života pro politické
vězně a za podmínky odpovídající důstojnosti člověka. Jako odpověď dostala s dalšími 11 protestujícími ženami na
dva roky těžší vězení v Praze na Pankráci. Z vězení se vrátila po amnestii téměř
po osmi letech s podlomeným zdravím,
ale vnitřně nezlomena. Byla ještě pět let
sledovaná Státní bezpečností. Sama
o vězení nemluvila, ale hovořila o své
zkušenosti z tohoto období a říkala že
„milujícím Boha všechno napomáhá
k dobrému“. Po deseti letech v ústraní ve
Vidnavě byla zvolena generální představenou a pak ještě opakovaně dvakrát.
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Provedla řeholní společenství pokoncilní obnovou a vychovala tajný dorost.
Velmi riskovala v období, kdy život řeholních sester byl nepřetržitě sledován
a ztěžován ze strany vládnoucí komunistické diktatury. V nelehkém období
normalizace žila v síle Ducha Svatého
a v radosti zasvěceného života. Jejím
přičiněním boromejky překonaly náročnou dobu a mohly obnovené v roce
1990 začít nový start svobodného života a služby potřebnému člověku. Matka Vojtěcha zemřela v pověsti svatosti
21. ledna 1988. Pan biskup Vojtěch Cikrle, který ji osobně znal, otevřel v roce
1996 kanonizační řízení a Svatý otec
František 6. prosince 2014 uzavřel zkoumání jejího života církví potvrzením dekretu o heroickém stupni ctností. Nyní
se modlíme o zázrak, aby nebe potvrdilo
její svatost a církev ji mohla blahořečit.
V roce 2022 si v boromejském společenství připomínáme několik událostí,
které před 70 roky výrazně poznamenaly
život našich sester a jejich službu. Státní bezpečností bylo zatčeno a odsouzeno 19 sester a dvě čekatelky, většinou
pro velezradu a jako vatikánské špionky. První byla zatčena 24. ledna 1952
Matka Bohumila Langrová a 13. června 1952 odsouzena v monstrprocesu na
20 let. Následovalo pak další zatýkání
sester na různých místech. V jižních Čechách proběhla rozsáhlá akce zatýkání.
Bylo zde zatčeno osm sester boromejek, mezi nimi Matka Vojtěcha Hasmandová. Dále mezitím 28. června 1952
bylo šest sester představených internováno v Hejnicích. Dne 15. srpna 1952
bylo 44 nejmladších sester vyvezeno
do textilních továren do severních Čech
a došlo k vypovězení sester z pražského mateřince a nemocnice do pohraničí, kde byly neustále sledovány a často

se musely stěhovat i z vlastních domů.
Každá komunita zažívala destrukci po
tomto zlovolném jednání komunistické
státní moci.
V roce 2022 si také připomínáme
s velkou vděčností a radostí 370 let od
založení kongregace ve francouzském
městě Nancy a 185 let příchodu sester
do Prahy a působení v České republice.
Matka Vojtěcha vytrvale povzbuzovala sestry k plnému křesťanskému
životu. V průběhu liturgického roku
sestrám psala dopisy. Do postní doby
jim poprvé napsala: „Vstoupily jsme do
svatopostní doby, do dnů posvěcených
lékem postu. Připomínejme si nyní častěji význam kajícnosti. Vždyť víme dobře,
že skutky pokání a kterýkoliv sebezápor,
že to vše je dobré, ba nutné pro rozvoj
duchovního života. Jimi se duše nejen
očišťuje, ale zároveň upevňuje ve ctnosti,
a získává další odvahu ke konání dobra.“
„A naše kajícnost?
Kolik příležitostí dává Boží láska do
našich dnů! Kristův kříž – tajemství jeho
utrpení – nacházíme všude. Záleží na
nás, jsme‑li ochotny brát vážně své přivtělení k Pánu a jít s ním od okamžiku
k okamžiku přes tíhu hodin vyčerpávající práce, námahy duševní i fyzické, různých obtíží, snášení těžkých povah, jejich
zvláštností a výbuchů, tiché přijímání
nezdarů, nepochopení, bolesti věku nebo
nemoci, a jiné. Avšak do nebe se nejde
až v hodině smrti, nýbrž každým dnem
a chvilkou, kdy se obětujeme, trpíme
a jsme křižováni.
V tom je naše svatost! Zde jsou možnosti vítězství pro duše naše i bližních!
Zde dobýváme nebeské království! Zde
je možnost apoštolátu pro každého!“
(1. března 1971)
sestra Remigie Češíková

Filmový apoštolát – nová evangelizace

S myšlenkou Filmového apoštolátu ve zlínském regionu přišel v červnu
2017 filmový nadšenec Pavel Záleský
z Otrokovic, tehdejší správce klášterní
budovy Regina ve Zlíně. A právě zde
se uskutečnilo první promítání pro veřejnost. Byl to vcelku neznámý projekt,
který se však ujal, a dnes již pokračuje
pátým ročníkem v Otrokovicích. Při této
příležitosti jsme Pavlu Záleskému položili několik otázek.
Kdo, nebo co stálo u zrodu myšlenky Filmového apoštolátu ve Zlíně?
Československá, respektive Česká kinematografie má v oblasti filmové
tvorby bohatou tradici. Nicméně již delší
dobu pozoruji všeobecný morální úpadek, a to nejen ve filmovém průmyslu.
Často až stupidní kriminální seriály, hororové a sci‑fi filmy, duchaprázdné a esteticky bezcenné seriály ze zahraničí,
plné lží, přetvářky a nevěry, za které by
se měli producenti spíše omluvit, mne
vedly k myšlence nabídnout něco jiné.
Chceme návštěvníkům Filmového apoštolátu představit snímky s odlišným
žánrem, takzvaně filmy s poselstvím,
u kterých se divák nenudí, a filmy ho
dokážou přitáhnout. Zároveň nám nejde
o to být konkurencí TV NOE nebo LUX,
ale jejich nabídku doplňovat.
Jsou to jen filmy s náboženskou tématikou?
Dobrý film, aniž by se jednalo o tradiční náboženské téma, je ten, který
dokáže divákovi otevřít nový pohled na
svět. Měl by s ním zatřást, zůstat dlouho
v něm a ideálně přinést do jeho života
proměnu. Spirituální filmy nebo filmy

s poselstvím nás podobně jako modlitba nebo životní krize umí vytrhnout
z všednosti, nutí nás podívat se na svět
a na svůj život z nadhledu.
Podle čeho filmy vybíráte?
Snažíme se o pestrou nabídku, jako
jsou dobrodružné příběhy ze života světců, např. Apoštol Pavel, Svatá Barbora,
Bakhita, nebo psychologická dramata
natočená podle skutečných událostí, třeba Chatrč, Pošli to dál, V dobrém
i zlém, případně filmy s hvězdnými protagonisty a jejich výjimečnými hereckými výkony, dejme tomu Gran Torino, Černobílý svět, Mrtvý muž přichází, ale také
snímky, které na první pohled nemají
nic společného s křesťanskou tématikou, ale jejich zhlédnutí nenechá nikoho
chladným, např. Šťastné a veselé, Milada, Zrození Hrdiny a jiné.
Přicházejí i nevěřící?
Naším záměrem byla otevřenost
a přístup všem, věřícím, nevěřícím i hledajícím, a to se děje. První, kdo chtěl založit křesťanskou televizi a získat jejím
prostřednictvím pro Krista a Matku Boží
celý svět, byl sv. Maxmilián Kolbe. Proto
jsme si ho zvolili za patrona Filmového
apoštolátu.
Jak oslovujete veřejnost?
Doposud to byla reklama pouze na
nástěnkách farností prostřednictvím
poutavých plakátů, které nádherně graficky vytváří Zlatka Pelikánová v redakci
časopisu Nezbeda. Postupně se přidala
elektronická pošta a webové stránky
farnosti. Příště už to budou i regionální
časopisy.

FILMOVÝ APOŠTOLÁT

Apoštolát znamená úřad apoštola, jeho práci a činnost. Slovo apoštol pochází
z řečtiny a znamená vyslanec, posel. Apoštolát je poslání. Má neobyčejně
náboženský význam v kontextu křesťanství, zatímco ve volném smyslu jej
lze aplikovat na určitá povolání nebo činnosti, např. v nouzových situacích,
v medicíně, ve službě druhým. O lidech, kteří jsou zapojeni do tohoto druhu
apoštolátu, říkáme, že jsou apoštoly služby, ochoty, zdraví, pomoci…
Zvláštní a jedinečné místo má apoštolát v církvi. Vždyť první, kdo začali praktikovat apoštolát, byli apoštolové, učedníci Ježíše Krista, kteří jeho učení začali šířit mezi lidem. Stali se hlasateli jeho víry (věrozvěstové). Postupně se
v dějinách církve začal apoštolát rozšiřovat do obrovských rozměrů, takže
dnes máme v církvi stovky různých druhů apoštolátu. Mezi nejznámější patří
např. apoštolát tiskový, osvětový, apoštolát služby (charitní), misijní, modlitební, liturgický, eucharistický, biblický a mnoho dalších. Jedním z nich je
také modernější apoštolát – apoštolát filmový. Své obrysy dostal až po Druhém vatikánském koncilu, do té doby byl zcela výjimečný, neznámý, zvláště
v naší zemi.

Kolik filmů jste za těch pět let existence Filmového apoštolátu promítli a kolik návštěvníků v průměru
má vaše filmové představení?
O velikonočních svátcích to bude
jubilejní sedmdesátý film. Celková návštěvnost za tu dobu překročila více než
2000 diváků, což je na jedno filmové
představení v průměru 30 osob.
A jak je to s autorskými právy?
Samozřejmě každá veřejná filmová
produkce podléhá určitým zákonným
nařízením, včetně nákupu filmů až po
úhradu autorských práv Ochrannému
svazu autorskému.
Jaké filmy připravujete?
Těší nás zájem a spokojenost návštěvníků, ale chtěli bychom jít dál.
K tomu nás inspiroval papež František
svou synodální výzvou vyjít z kostelních
prostor ke všem lidem. Z tohoto důvodu
jsme se rozhodli, že v úterý 12. dubna
budeme poprvé promítat pro širokou veřejnost také v kinosále kulturního domu
BESEDA v Otrokovicích. Jelikož termín
zasahuje do Svatého týdne, připravili
jsme velkolepý biblický příběh o zmrtvýchvstání Ve jménu Krista.
Neméně zajímavé filmy připravujeme do budoucna, z nichž uvedu
např. Mlčení, Šarlatový a černý, Zlom
nebo např. oddychový snímek Hačiko.
Jaké přání máte pro diváky?
Naším přáním z každé filmové produkce je, aby si příchozí odnesli nejen
silné kulturní, ale také duchovní zážitky.
Josef Pala
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Z DI ÁŘE ARCIBISKUPST VÍ

DUBEN 2022
2. 4. sobota
14.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá k 100. výročí
smrti bl. Karla I. a uvedení relikvií do katedrály a pouť
za nová kněžská a řeholní povolání děkanátů Vyškov
a Prostějov • arcibiskup Jan Graubner
3. 4. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá pro Hnutí fokoláre • arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler
14.00 hod. • Soběchleby – Simře – křížová cesta a mše
svatá – 70 let zániku Simře • biskup Josef Nuzík
5. 4. úterý
9.00 hod. • Praha – Stálá rada České biskupské konference
• arcibiskup Jan Graubner
8. 4. pátek
9.30 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – poutní mše svatá
k Panně Marií Bolestné • arcibiskup Jan Graubner
10. 4. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – Květná neděle – žehnání
ratolestí, průvod, mše svatá • arcibiskup Jan Graubner
14. 4. čtvrtek
9.30 hod. • Olomouc – dóm – Missa Chrismatis • arcibiskup Jan Graubner
18.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá na památku
Večeře Páně • arcibiskup Jan Graubner
15. 4. pátek
18.00 hod. • Olomouc – dóm – obřady Velkého pátku •
arcibiskup Jan Graubner
16. 4. sobota
20.00 hod. • Olomouc – dóm – vigilie Zmrtvýchvstání
Páně a křty dospělých • arcibiskup Jan Graubner
21.00 hod. • Svatý Kopeček – velikonoční vigilie • biskup
Antonín Basler

17. 4. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Zmrtvýchvstání
Páně • arcibiskup Jan Graubner
20. 4. středa
18.00 hod. • Hradec Králové – mše svatá pro Mezinárodní konferenci projektu DEKACERT CZ • arcibiskup Jan
Graubner
23. 4. sobota
9.00 hod. • Svatý Kopeček – mše svatá pro skautskou
pouť • arcibiskup Jan Graubner
10.00 hod. • Vizovice • setkání mládeže děkanátu Vizovice
• biskup Josef Nuzík
25. 4. pondělí až 27. 4. středa
Velehrad – Plenární zasedání České biskupské konference • arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler,
biskup Josef Nuzík
28. 4. čtvrtek
9.00 hod. • Nový Hrozenkov – mše svatá k 30. výročí
založení Charity v Novém Hrozenkově • arcibiskup Jan
Graubner
18.00 hod. • Uherské Hradiště – mše svatá a předání
osvědčení absolventům kurzu pro lektory • biskup Antonín Basler
30. 4. sobota
10.15 hod. • Svatý Hostýn – XXVII. pouť hasičů • arcibiskup Jan Graubner
11.00 hod. • Praha – Svatý Vít – mše svatá v rámci
Národního pochodu pro život • biskup Antonín Basler
15.00 hod. • Velehrad – pouť za nová kněžská a řeholní povolání děkanátu Uherské Hradiště• biskup Josef
Nuzík

Uzavřeno k 24. 3. 2022
Změna programu vyhrazena
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