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Maria, Matko Boží a Matko naše, ob-
racíme se k tobě v této hodině soužení.

Jsi naše Matka, miluješ nás a znáš 
nás: nic, co je nám drahé, před tebou 
není skryto. Matko milosrdenství, mno-
hokrát jsme zakusili tvou prozřetelnou 
laskavost, tvou přítomnost, která nám 
přináší pokoj, protože nás vždy vedeš 
k Ježíši, knížeti pokoje.

My jsme však cestu k míru ztratili. 
Zapomněli jsme na poučení z tragédií 
minulého století, na oběti milionů lidí, 
kteří padli ve světových válkách.

Nerespektujeme závazky, které jsme 
přijali jako společenství národů, a zrazu-
jeme sny národů o  míru a  naděje mla-
dých lidí. Onemocněli jsme chamtivostí, 
uzavřeli jsme se do národnostních zá-
jmů, nechali jsme se ochromit lhostej-
ností a paralyzovat sobectvím.

Raději jsme ignorovali Boha, žili 
ve své lži, pěstovali agresi, ničili životy 
a  hromadili zbraně, zapomínajíce, že 
jsme strážci svých bližních i společného 
domova. Válkou jsme rozvrátili zahradu 
Země, hříchem jsme zranili srdce naše-
ho Otce, který chce, abychom byli bratry 
a sestrami. Stali jsme se lhostejnými ke 
všem a všemu kromě sebe. A s hanbou 
říkáme: Odpusť nám, Pane!

V  bídě hříchu, v  naší únavě a  křeh-
kosti, v  tajemství bezpráví zla a  války 
nám ty, svatá Matko, připomínáš, že Bůh 
nás neopouští, ale stále na nás s láskou 
hledí, touží nám odpustit a pozvednout 
nás. To on nám tě dal a do tvého Nepo-
skvrněného Srdce umístil útočiště pro 
církev a lidstvo.

Z božské dobroty jsi s námi a i v těch 
nejtíživějších zákoutích dějin nás vedeš 
s laskavostí.

Proto se k tobě uchylujeme, klepeme 
na dveře tvého srdce, my, tvé drahé děti, 
které se nikdy neunavíš navštěvovat 
a zvát k obrácení. V této temné hodině 
nám přijď na pomoc a potěš nás. Kaž-
dému z nás řekni: „Copak nejsem vaše 
matka?“

Ty víš, jak rozplést zmatky našich 
srdcí a  uzly naší doby. Vkládáme do 
tebe svou důvěru. Jsme si jisti, že ze-
jména v době zkoušky nepohrdneš na-
šimi prosbami a přijdeš nám na pomoc. 
Stejně tak jsi učinila v  galilejské Káni, 
když jsi uspíšila hodinu Ježíšova zásahu 
a uvedla světu jeho první znamení. Když 
se hostina změnila ve smutek, řekla jsi 
mu: „Nemají víno.“ (Jan 2,3) Zopakuj to 
znovu Bohu, Matko, protože dnes nám 
došlo víno naděje, radost se vytratila, 
bratrství se rozplynulo. Ztratili jsme lid-
skost, promarnili jsme mír. Stali jsme 

se schopnými jakéhokoli násilí a ničení. 
Naléhavě potřebujeme tvůj mateřský 
zásah.

Přijmi tedy, ó Matko, tuto naši prosbu.
Hvězdo moří, nedopusť,
abychom ztroskotali ve válečné bouři.
Archo nové smlouvy,
inspiruj plány a cesty smíření.
„Nebeská země“, vrať světu
Boží svornost.
Uhas nenávist, zmírni pomstu,
nauč nás odpuštění.
Zbav nás války,
ochraň svět před jadernou hrozbou.
Královno růžence, probuď v nás
touhu modlit se a milovat.
Královno lidské rodiny, ukaž lidem
cestu bratrství.
Královno míru, vypros světu mír.

Tvé slzy, ó Matko, ať pohnou našimi 
zatvrzelými srdci. Kéž slzy, které jsi za 
nás prolila, znovu přivedou k  rozkvětu 
toto údolí, které naše nenávist vysušila. 
A  dokud hluk zbraní neutichá, kéž nás 
tvá modlitba obrátí k míru.

Ať tvé mateřské ruce pohladí ty, kdo 
trpí a  prchají pod náporem bomb. Kéž 
tvoje mateřská náruč utěší ty, kteří mu-
seli opustit své domovy a  svou zemi. 
Kéž nás tvé bolestné srdce pohne k sou-
citu a  povzbudí nás, abychom otevírali 
dveře a starali se o zraněné a opuštěné 
lidstvo.

Svatá Matko Boží, pod křížem ti Je-
žíš, hledíc na učedníka, řekl: „Hle, tvůj 

syn“ (Jan 19,26): tak ti svěřil každého 
z  nás. Potom učedníkovi, každému 
z nás, řekl: „Hle, tvá matka“ (v. 27).

Matko, nyní tě chceme uvést do 
našich životů a  do našich dějin. V  tuto 
hodinu stojí lidstvo, vyčerpané a  rozru-
šené, pod křížem spolu s tebou.

A potřebuje se ti svěřit, aby se skrze 
tebe zasvětilo Kristu. Ukrajinský a ruský 
lid, který tě s láskou uctívá, se k tobě ob-
rací, zatímco tvé srdce bije pro ně a pro 
všechny národy zmítané válkou, hla-
dem, nespravedlností a bídou.

Proto my, Matko Boží a  naše, slav-
nostně svěřujeme a zasvěcujeme sebe, 
církev a  celé lidstvo, zvláště Rusko 
a  Ukrajinu, tvému Neposkvrněnému 
Srdci.

Přijmi tento náš čin, který konáme 
s důvěrou a láskou; dej, ať přestane vál-
ka a ať je na světě mír.

„Ano“, které vyšlo z tvého srdce, ote-
vřelo dveře dějin knížeti pokoje; věříme, 
že skrze tvé Srdce opět přijde mír. Tobě 
tedy zasvěcujeme budoucnost celé lid-
ské rodiny, potřeby a očekávání národů, 
úzkosti a naděje světa.

Kéž se skrze tebe na zemi vylije Boží 
milosrdenství a  kéž naše dny opět po-
znamená líbezný mír. Ženo souhlasu, na 
kterou sestoupil Duch Svatý, vrať mezi 
nás Boží harmonii. Lidstvo jsi připojila 
k Ježíši, učiň z nás dělníky společenství. 
Kráčela jsi po našich cestách, veď nás 
po stezkách pokoje. Amen.

(Zdroj: Vatican news, 25. 3. 2022)

Ukrajinský oltář v bazilice Zvěstování Panny Marie v Nazaretu Snímek Josef Pala
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Papež při tradičním Urbi et Orbi: Už žádné války,  
nechme se přemoci Kristovým pokojem

Ve svém tradičním velikonočním poselství papež připomíná válku na Ukra-
jině, země sužované dlouhými konflikty a násilím, zkoušené sociálním napětím 
a dramatickými humanitárními krizemi, a označuje mír za „prvořadou odpověd-
nost všech“.

Drazí bratři a sestry, šťastné Velikonoce!
Ježíš, ukřižovaný, vstal z  mrtvých! Přichází mezi ty, kdo ho oplakávají, zavřeni 

ve svých domovech, plni strachu a  úzkosti. Přichází mezi ně a  říká: „Pokoj vám!“ 
Ukazuje rány na rukou a nohou, ránu v boku: není to duch, je to on, tentýž Ježíš, 
který zemřel na kříži a byl 
v  hrobě. Před nevěřícíma 
očima učedníků opakuje: 
„Pokoj vám!“

Naše oči jsou v těchto 
válečných Velikonocích  
také nedůvěřivé. Viděli 
jsme příliš mnoho krve-
prolití, příliš mnoho násilí. 
I  naše srdce byla naplně-
na strachem a úzkostí, za-
tímco tolik našich bratrů 
a sester se muselo scho-
vávat před bombami. Je 
pro nás těžké uvěřit, že Ježíš skutečně vstal z  mrtvých, že skutečně zvítězil nad 
smrtí. Je to iluze? Je to výplod naší fantazie?

Ne, není to iluze! Dnes více než kdy jindy zaznívá velikonoční zvolání, které je křes-
ťanskému východu tak drahé: „Kristus vstal z mrtvých! On skutečně vstal z mrtvých!“ 
Dnes, na konci postní doby, která jako by nikdy neměla skončit, ho potřebujeme víc 
než kdy jindy. Máme za sebou dva roky pandemie, které zanechaly těžké stopy. Bylo 
načase vyjít z tunelu společně, ruku v ruce, spojit síly a zdroje… Místo toho však uka-
zujeme, že v nás ještě není duch Ježížův, že v nás stále přetrvává Kainův duch, který 
se na Ábela nedívá jako na bratra, ale jako na soupeře, a přemýšlí, jak ho odstra-
nit. Potřebujeme vzkříšeného, abychom věřili ve vítězství lásky a doufali ve smíření. 
Dnes více než kdy jindy potřebujeme toho, který přichází mezi nás a znovu nám říká: 
„Pokoj vám!“.

Bratři a  sestry, vpusťme Kristův pokoj do svých životů, do svých domovů, do 
svých zemí!

Kéž nastane mír pro sužovanou Ukrajinu, která je tak těžce zkoušena násilím 
a ničením v kruté a nesmyslné válce, do níž byla zatažena. Kéž nad touto strašlivou 
nocí utrpení a smrti brzy vzejde nový úsvit naděje! Zvolme si mír. Přestaňme uka-
zovat své svaly, zatímco lidé trpí. Prosím, prosím, nezvykejme si na válku, všichni 
se zavažme, že budeme z balkonů i z ulic požadovat mír! Ať ti, kdo jsou v čele ná-
rodů, naslouchají volání lidu po míru. Mír!

V srdci nosím všechny ty početné ukrajinské oběti, miliony uprchlíků a vnitřně 
vysídlených osob, rozvrácené rodiny, staré lidi, kteří zůstali sami, zlomené životy 
a města srovnaná se zemí. Mám v očích pohled dětí, které osiřely a utíkají před 
válkou. Když se na ně podíváme, nemůžeme neslyšet jejich bolestný křik, stejně 
jako křik mnoha dalších dětí, které trpí po celém světě: těch, které umírají hladem 
nebo nedostatkem péče, těch, které jsou oběťmi zneužívání a násilí, a těch, kterým 
bylo odepřeno právo narodit se.

Uprostřed válečné bolesti se objevují i povzbudivá znamení, jako jsou otevřené 
dveře mnoha rodin a komunit v celé Evropě, které přijímají migranty a uprchlíky. Kéž 
se tyto četné skutky lásky stanou požehnáním pro naše společnosti, někdy degra-
dované velkým sobectvím a individualismem, a pomohou je učinit pohostinnými pro 
všechny.  (Zdroj: Vatican news)

Papež: Stále děsivější zvěrstva. 
Zastavte válku!

Generální  audienci  ve středu 
6. dubna 2022 provázely dojemné oka-
mžiky. Když papež František hovořil 
o  stále děsivějších zvěrstvech pácha-
ných na nevinných ženách a  dětech, 
vzal do rukou ukrajinskou vlajku, kte-
rou mu o den dříve přivezli z ukrajinské 
Buči. Ukázal ji světu, vyzval k ukončení 
války a  povzbudil všechny k  modlitbě 
za mír. Svatý otec hovořil o Ukrajině 
se zjevným dojetím, z jeho tváře i tónu 
hlasu bylo možné vyčíst bolest nad pá-
chanými zvěrstvy.

Poslední zprávy o  válce na Ukraji-
ně  – namísto úlevy a  naděje  – svědčí 
o  nových zvěrstvech, jako byl masakr 
v Buči: stále děsivější krutosti páchané 
rovněž na bezbranných civilistech, že-
nách a dětech. Jsou to oběti, jejichž ne-
vinná krev volá do nebe a prosí: Ukonče-
te tuto válku! Umlčte zbraně! Přestaňte 
rozsévat smrt a zkázu! Modleme se za 
to společně. (Zdroj: Vatican news)

Čeští a moravští biskupové 
děkují všem, kdo pomáhají
Biskupové Čech, Moravy a Slezska 

děkují všem lidem dobré vůle, kteří ne-
zištně pomáhají uprchlíkům z  okupo-
vaného území Ukrajiny.

Prosíme vás, abyste ve svém bo-
hulibém konání nepolevovali, a  nadále 
v  něm, dle svých možností, pokračo-
vali. Pomoc může mít rozličnou formu, 
nemusí se primárně jednat o materiální 
a finanční dary či poskytnuté ubytování. 
Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na 
útěku ze své vlasti znovu získali pocit 
bezpečí, důvěry a  sounáležitosti. Toho 
lze docílit i drobnými projevy úcty a sym-
patií (třeba jen pozváním na kávu, rozho-
vorem, radou, nabídkou pomoci s orien-
tací v neznámém prostředí apod.).

Ještě jednou děkujeme za vaši ne-
zištnou pomoc lidem, kteří prchají před 
hrůzami války a  žehnáme vám i  vašim 
blízkým.

Jménem českých a moravských bis-
kupů Mons. Jan Graubner

arcibiskup olomoucký
a předseda ČBK,

spolu s členy Stálé rady ČBK

Jsme stále spojeni s Ukrajinou
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Arcibiskup Graubner přivítal v paláci ukrajinskou mládež
V rámci čtyřdenního poznávacího programu, který tento týden uspořádala Cha-

rita Olomouc, navštívily ukrajinské děti a dospívající ve středu 30. března 2022 
arcibiskupa Jana Graubnera, 
prohlédly si některé olomouc-
ké památky, vystoupaly na věž 
kostela sv.  Mořice a  věnova-
ly se i  sportovním aktivitám 
v parku.

Aktivita je zacílena také na 
seznámení se s  českým jazy-
kem. V  rámci tohoto a  podob-
ných programů se zúčastnění 
pod vedením tlumočníka za-
měřují na fráze, které slouží při 
vyřízení základních věcí. (acho)

Klášter jako dočasný domov
Katolická církev v České republice 

aktivně pomáhá ukrajinským uprchlí-
kům, kteří do naší vlasti utekli z váleč-
ného pekla jejich domovů. Nabízí jim 
ubytování, potraviny i  pomoc s  integ-
rací. Do této konkrétní pomoci uprch-
líkům z Ukrajiny se v České republice 
zapojily již všechny diecéze a  řada 
mužských i ženských řeholí. Největší 
pomoc spočívá hlavně v nabídce uby-
tování. Poslední zprávy hovoří o aktu-
álním ubytování více než šesti tisíců 
uprchlíků a mnoha tisíců dalších, kte-
rým je pravidelně poskytována jiná for-
ma podpory.

Téměř padesát ukrajinských ma-
minek a dětí využilo nabídky pohos-
tinnosti kláštera Kongregace Milosrd-
ných sester sv. Kříže v Kroměříži. Bydlí 
zde již měsíc a  postupně si začínají 
zvykat na nový způsob život ve zcela 
jiných podmínkách, v jakých žili doma 
na Ukrajině. Jejich prioritou je osamo-
statnění, sehnání prvního zaměstnání 
v  cizím prostředí, postupné překoná-
vání jazykové bariéry a pro děti začle-
nění do tříd základní školy.

Sestry z kroměřížského kláštera byly 
mezi prvními, které brzy po vypuknutí 
ruské války na Ukrajině vyslyšely výzvu 
olomouckého arcibiskupa Jana Graub-
nera adresovanou farnostem a  farní-
kům olomoucké arcidiecéze na pomoc 
Ukrajině.

O tom, jak to všechno začalo, vzpo-
míná sestra Miroslava Bortlová, která 
má celou zdejší „ukrajinskou agendu“ na 

starosti: „Na konci letošního února nás 
kontaktovala sestra Vojtěcha Zikešová, 
místopředsedkyně Konference vyšších 
představených ženských řeholí v ČR, kte-
rá zjišťovala možnosti ubytování pro sku-
pinu maminek a dětí, které jsou na cestě 

z Ukrajiny. A v úterý 1. března již přijela 
první skupina. Byly to převážně maminky 
s malými dětmi.“

Bylo potřeba zajistit dětské postýlky, 
pleny apod. Kroměřížským sestrám vel-
mi pomohli zaměstnanci, kteří tyto věci 
během několika hodin obstarali. Mimo 
ubytování a  stravování bylo potřeba 
udělat fotky, přihlásit na cizinecké poli-
cii atd.

„Hned zpočátku jsme vnímali nut-
nost, aby se Ukrajinci začali učit česky,“ 
pokračuje sestra Miroslava. „Mile nás 
překvapilo, že se našly ochotné ženy, 
které docházejí do kláštera a učí češtinu. 
S  doučováním, ale také s  hlídáním dětí 
pomáhají obětavě studenti Arcibiskup-
ského gymnázia.“

Český jazyk přijíždí do kláštera učit 
učitelka ze Základní školy ve Zborovi-
cích Václava Ryšánková.

Během týdne pak dojely další dvě 
rodiny. Celkový počet rostl. Na první pá-
tek se ozvala jedna z organizátorek, že 
jedou pro další skupinu, zda by sestřičky 
ještě někoho nemohli vzít… „A tak jsme 
se domluvili, že ještě uvolníme služební 
byt a pohostinky,“ vzpomíná na samotné 
začátky sestra Miroslava. „Řekli jsme 
maximálně však 12 osob. Po velkých 
komplikacích dojela mezi 2. a 3. hodinou 
ranní z neděle na pondělí další skupina. 
Překvapení nastalo, když nám cestou vo-
lali, že je to velká rodina a  zda bychom 

je nemohli vzít všechny, aby se nemuse-
li ’trhat’. Po informaci, že je jich dvacet 
plus někdo, kdo ještě další dny odjede do 
Česka, se nám zatajil dech. V důvěře, že 
se Pán postará, jsme je nakonec přijali 
všechny.“

A začala další etapa starostí: regist-
race ve Zlíně, na Úřadu práce v Kroměří-
ži, řešení škol a školek pro děti a násled-
né shánění zaměstnání pro maminky… 
Po zvýšení počtu se ukázalo, že je po-
třeba uvolnit další prostory pro jídelnu, 
učebnu, prostory, kde se shromažďuje 
oblečení, hračky, hygienické potřeby,  
trvanlivé potraviny atd.

K  poslednímu březnu měly křížové 
sestry v Kroměříži 46 přihlášených ma-
minek a  dětí se speciálním vízem. Děti 
od jednoho roku do šestnácti let. Tyto 
rodiny se před příjezdem do naší vlasti 
neznaly. Pocházejí z různých míst Ukra-
jiny: ze Záporoží, Lvova, Oděsy, Kyjeva, 
Bílé Cerkvi. Ubytovány jsou v samostat-
ných pokojích, mají společné sociální 
zařízení, velkou místnost i kuchyňku, kde 
si mohou vařit.

„Všechny naše maminky s dětmi ode-
šly do cizí země, den ze dne se změnil 
celý jejich život. Jsou ve spojení se svými 
blízkými na Ukrajině a  je v  nich mnoho 
otázek, co s nimi bude, zda se budou mít 
kam vrátit, až u  nich doma skončí tato 
nesmyslná válka,“ uzavírá své vyprávění 
sestra Miroslava.  Josef Pala

Ukrajinské maminky se sestrou Mirosla-
vou a s paní učitelkou Ryšánkovou

Snímek Josef Pala
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Nadiya Franchaková: Moc si přejeme, aby se u nás děti z Ukrajiny cítily bezpečně
Sociální pracovnice Nadiya Franchaková koordinuje v Charitě Olomouc péči o rodiny, které přijíždějí z Ukrajiny. Sama je 

ukrajinského původu, do svých čtyř let žila v haličském městečku Zborov, které leží v Ternopilské oblasti na západní Ukra-
jině. Díky tomu, že ovládá ukrajinštinu, je to většinou ona, kdo u sebe nosí krizový telefon a v první linii tak v olomoucké 
Charitě řeší náročné situace lidí prchajících před válkou na Ukrajině.

Nadi, co se začne odvíjet v Charitě, 
když na krizovou linku zavolá někdo 
z Ukrajiny, že potřebuje pomoc?
V  první chvíli hraje obrovskou roli 

stres. Lidé na útěku před válkou jsou 
často podráždění, protože jsou unavení 
nebo hladoví. Jsou na cestách desítky 
hodin a v první chvíli se potřebují vyspat 
a odpočinout si. Jakmile k nám dorazí, 
co nejdříve je ubytujeme a postaráme se 
o to, aby dostali najíst.

Jakmile je to možné, doprovodíme 
je na Krajské asistenční středisko po-
moci Ukrajině (KACPU), které máme 
v Olomouci nedaleko Charity na náměs-
tí Republiky. Tam se jim snažíme být co 
největší oporou, protože víme, že pro 
ně není snadné zvládnout ten obrovský 
psychický nápor a stres. Pak už v návaz-
nosti řešíme stravu, oblečení, případně 
nezbytnou lékařskou péči a  potřebné 
medikamenty.

Podporujeme je, když si potřebují 
něco zařídit. Nárazově řešíme i  ško-
ly a  školky pro děti a  práci pro rodiče. 
Snažíme se je co nejvíce zaměstnat, aby 
neměli čas na přemýšlení nad tím, co se 
v jejich zemi děje.

Volají na krizovou linku jen Ukrajin-
ci nebo i Češi, kteří ví o někom, kdo 
potřebuje pomoc?
Je to různé. Ukrajinci často volají 

přes někoho, kdo deleguje, například 
z  důvodu jazykové bariéry, jejich po-
žadavky. Pro mě je samozřejmě lepší 
mluvit přímo s daným člověkem z Ukra-
jiny. Musíme totiž společně probrat, kde 
vlastně budou bydlet, sdělit, že je tam 
třeba společná kuchyně a  toalety, aby 
nebyli překvapeni.

Jedná se tedy o  pomoc v  první 
chvíli… Ale co dál?
Ano, jde se o pomoc v první fázi, kdy 

lidé potřebují pomoct s  naplněním zá-

kladních životních potřeb, jako je jídlo, 
nocleh, hygiena, zdravotní péče. Násled-
ně se pro ně snažíme získat ubytování 
dlouhodobějšího rázu, aby měli pocit 
bezpečí a zázemí.

Díky nabídkám lidí z  řad veřejnosti 
ubytováváme v  druhé fázi jednotlivce 
i celé rodiny v nabízených volných sou-
kromých bytech, ale i v rodinných dom-
cích či bytech, kde většinou jde o sdílené 
bydlení, co se týče třeba kuchyně, toale-
ty a dalších místností.

Museli jste někoho odmítnout?
Zatím ne. My se stále snažíme dr-

žet několik volných lůžek, kdyby někdo 
náhle potřeboval pomoc. To je možné 
právě i  díky tomu, že ve zmíněné dru-
hé fázi ubytováváme lidi i  celé rodiny 
v  soukromých bytech a  domech, pří-
padně na volných farách na Olomoucku.  
Spolupracuje s ubytovnami i dalšími lid-
mi, abychom i jim pomohli s tím, co po-
třebují, například vybavení bytu.

Víte, odkud z Ukrajiny přicházejí?
Nejčastěji jsou buď z  Kyjeva, nebo 

z Charkovské oblasti. Je to náročné, ale 
myslím, že tu bariéru rozbíjí to, že umím 
jazyk. Oni cítí, že jsme na sebe nějak na-
vázaní, protože taky pocházím z Ukraji-
ny. Věřím, že se cítí o něco bezpečněji. 
Ale i tak je to hrozně náročné.

Vypráví vám o tom, co zažívají?
Často ještě nemohou o  všech těch 

událostech mluvit. Oni třeba kývnou, že 
něco poví, začnou, ale pak si uvědomí, 
že to téma nemají ještě sami zpracova-
né a zpětně odmítnou.

Častokrát se na nás obracejí s  tím, 
že děti nemůžou spát, že v  noci plá-
čou, když projede auto, že se bojí. Tady 
pak spolupracujeme i s dětskými lékaři 
v Olomouci. To, že musely i pár dní strá-
vit v krytu, se na nich už nějakým způ-
sobem podepsalo. Moc si přejeme, aby 
se všechny ty děti u nás cítily bezpečně.

Eva Štefková
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Poselství křesťanských svátků
Několikrát do roka si beru pár dní 

dovolenou, abych mohla zajít do školy 
a vyprávět dětem v rámci tzv. vstupů do 
škol o důležitých biblických událostech. 
Po Vánocích jsem ve škole, kde učím ná-
boženství, nabídla Tříkrálový vstup pro 
všechny třídy. Program se vydařil - ne-
jen děti, ale i paní učitelky zaujal - a hned 
o  přestávce jsme se domluvili na další 
vstup. V postní době už jsem přemýšle-
la, jaký velikonoční program zvolím. Na 
facebooku mě jednou zaujaly fotografie 
kamarádky, která používá v hodinách ná-
boženství a na dětských mších svatých 
úžasnou pomůcku - flanelograf. Chtěla 
jsem si jej půjčit v katechetickém centru, 
ale tam jej neměli, a tak jsem poprosila 
kamarádku, která byla ochotná půjčit mi 
jej na Svatý týden – sedla jsem tedy do 
auta a tabuli i všechny postavičky k veli-
konočnímu příběhu si u ní vyzvedla…

Ve škole byly děti rozdělené na dvě 
skupiny (1. + 2. ročník a 3. – 5. ročník) 
a po velké přestávce se všichni těšili na 
velikonoční vyprávění. Během přestáv-
ky přivedla paní učitelka ze školky ještě 
předškoláky, které jsme připojili k  prv-
ňáčkům a druhákům.

Se skupinkou mladších dětí jsme si 
nejprve vyprávěli o  velikonočních zvy-
cích. Nejprve mi děti ze své zkušenosti 
povídali, co na Velikonoce dělávají, jak 
zdobí vajíčka, pečou s maminkou berán-
ka, chodí s májem a s  tatarem… A pak 
jsme si vyprávěli, jaké události si připo-
mínají křesťané ve Svatém týdnu a  jak 
se jednotlivé dny jmenují. Pro názornost 
jsme využívali vypůjčený flanelograf, 

kam děti postupně pomáhaly připevňo-
vat jednotlivé postavy. Na závěr hodiny 
si děti vymalovaly leporelo, a tím jsme si 
shrnuli a zopakovali všechno, co jsme si 
o velikonočních událostech povídali.

Starších dětí jsem se na začátku ho-
diny zeptala, jestli ví, proč se slaví Veliko-
noce a proč budou mít od čtvrtka prázd-
niny? Mile mě překvapil třeťáček Martin, 
který se přihlásil a řekl: „O Velikonocích 
si připomínáme, že Ježíš zemřel a vstal 
z mrtvých.“

Nečekala jsem, že hned první odpo-
věď bude takto výstižná… Zapsali jsme 
si ji na tabuli a události posledního týdne 
Ježíšova života jsme si s pomocí flane-
lografu postupně ztvárnili. Pro skupinku 
starších žáků jsem měla připravený ná-
ročnější pracovní list, kam jsme si nej-
prve zapsali, jak se jednotlivé události 
nazývají. Očíslovali jsme pořadí, jak šly 
tyto události za sebou a potom jsme je 
přiřadily do plánku města Jeruzaléma, 
kde se odehrály.

Děti v obou dvou skupinkách hezky 
spolupracovaly a  měla jsem radost, že 
mohly poodhalit poselství křesťanských 
Velikonoc. Markéta Matlochová

Časopis Nezbeda hledá spolupracovníky
Křesťanský zábavný měsíčník Nezbeda vychází již 31 let. Za dobu své existence 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 časopisu jsou čtenáři ve věku od 8 do 12 let (více na www.casopisnezbeda.
cz). Hledáme spolupracovníky na dlouhodobou i jednorázovou tvorbu. V oblasti literární uvítáme 
kratší povídky 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 časopisu pro děti, dejte nám vědět 
a případně pošlete i nějaké ukázky na e -mail:info@casopisnezbeda.cz                  Leoš Hrdlička

Snímky Markéta Matlochová
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Po dvouleté pauze se uskutečnilo 
v úterý 19. dubna setkání seniorů v Olo-
mouci, kam byli pozváni zástupci z jed-
notlivých farností, vedoucí společenství 
skupinek seniorů a  všichni zájemci 
o pastoraci seniorů. Účastníci měli mož-
nost setkat se s děkanátními pracovníky 
center pro rodinu, vzájemně se poznat 
a prožít společně tento den.

Setkání jsme zahájili v katedrále mší 
svatou, kterou celebroval P. Petr Bulvas, 
biskupský delegát pro pastoraci. Násle-
doval program ve velkém sále arcibis-
kupské kurie, který byl rozdělen na dopo-
lední a odpolední blok, v nichž hlavním 
tématem byla pastorace seniorů. Přijela 
mezi nás ředitelka Národního centra pro 
rodinu Marie Oujezdská. Ve své před-
nášce prezentovala závěry z  konferen-
ce „Stáří – bohatství mnoha let života“, 
kterou v  Římě v  roce 2020 pořádalo 
dikasterium pro laiky, rodinu a  život, 
a také předala zkušenosti z kurzu „Stáří 
v procesu stárnutí“, který se konal v roce 

2021 v německém Schwerte. Přednáše-
jící vyšla z  biblického příběhu Abrama, 
kterého Bůh povolal k vyjití z Cháranu ve 
věku 75 let. Spolu se seniory se zamýš-
lela nad procesem stáří a stárnutí, nad 
obrazem stáří i nad vzory stáří. Ve sku-
pinkách pak účastníci diskutovali nad 
těmito tématy a  vytvářeli koláž, která 
měla odpovědět na otázky: Jak si před-

stavuji stáří, co si o něm myslím a co od 
něj očekávám? Moderátoři pak shrnuli 
závěry jednotlivých skupinek a  sezná-
mili ostatní s  výsledky jejich „práce“. 
V  poledne mezi nás přišel otec biskup 
Josef Nuzík, který účastníky pozdravil, 
povzbudil a také vedl polední modlitbu. 
Po obědě jsme v diskuzi hovořili o  tíži-
vých otázkách současné doby i  o  pro-
gramech pro seniory. Nechali jsme se 
inspirovat zkušenostmi ze společenství, 
kde to takzvaně funguje. Také byl pro-
stor po hledání cest k vytváření nových 
společenství. V závěru setkání Centrum 
pro rodinný život představilo seniorům 

své webové stránky: rodinnyzivot.cz 
a  záložku pro seniory, kde zájemci na-
jdou aktivity, pomůcky i tipy pro činnost 
ve svých společenstvích.

Věříme, že inspirací pro další dění 
ve farnostech bylo nabídnuto vrchovatě 
a  přejeme všem účastníkům radost ze 
společného setkání i z povolání pro služ-
bu ve svých farnostech. Děkujeme všem 
za aktivní zapojení a vytvoření příjemné 
atmosféry. Markéta Matlochová

Výtvarná soutěž  
Cestou dvou bratří

I. kategorie
 (1. –  3. třída) + kategorie MŠ
a) Namaluj Cyrila a Metoděje, jak 

obdivují nádhernou přírodu po 
cestě na Velkou Moravu.

b) Namaluj sebe na svém oblíbe-
ném místě v přírodě.

II. kategorie
 (4. – 5. třída) + kategorie ZUŠ
a) Namaluj Cyrila a Metoděje s je-

jich výpravou, jak nocují v přírodě 
v některé části cesty na Velkou 
Moravu.

b) Namaluj sebe, jak děláš něco pro 
ochranu přírody.

Bližší informace: www.velehrad.eu

Snímky Markéta Matlochová
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Nejbližší poutní slavnosti na Svatém Hostýně
Neděle 1.  května  – Zahájení poutní sezóny, valná hroma-
da 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 ́ Me-
als za požehnání v úsilí o vyřešení hladu ve světě
Sobota 14. května – Sarkanderovská pouť
Neděle 22. května – 19. pouť včelařů

Arcibiskupská knihovna Olomouci nabízí
Ve čtvrtek 19. května jste srdečně zváni na setkání s MUDr. Ji-
tkou Krausovou, kterou znají mnozí jako pastorální terapeut-
ku, s jejími články se pravidelně setkáváme na stránkách Ro-
dinného života. Tématem besedy však bude tentokrát sama 
paní doktorka, kterou bychom chtěli představit především 
jako spisovatelku – autorku několika knih.
Po celý měsíc květen bude v prostorách knihovny instalová-
na výstava litovelské rodačky a bývalé olomoucké knihovnice 
Ing. Věry Krajňákové, autorky, která v přírodě nachází inspiraci 
pro své fotografie a kresby suchými pastely.

Noc kostelů 2022 – nabídka a výdej materiálů 
pro organizátory

Termín: 16.–25. května 
Čas: 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hod. a dle domluvy
Místo: Arcibiskupský palác v Olomouci 
Bližší informace: e-mail: miksa.david@ado.cz, tel. 587 405 403, 
587 405 421

Květnový Nezbeda a Cvrček
V  květnovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou osud na-
šeho vynálezce Jaroslava Heyrovského, nositele Nobelovy 
ceny, první díl komiksově zpracovaného životopisu svaté Ka-
teřiny Alexandrijské s názvem Kateřina a ohlédnutí za historií 
Dne matek Maminky mají svátek.
Květnový Cvrček učí malé čtenáře, že se nemají bát pomá-
hat druhým a dělat vždy to, co je správné.
Bližší informace: www.casopisnezbeda.cz
Na požádání zašleme zdarma starší ukázkové výtisky.

Muzeum na Svatém Kopečku opět otevřeno
Svatokopecké muzeum zve k prohlídce nejen poutníky a tu-
risty, ale i  školy, rodiny s  dětmi i  jednotlivce. Muzeum lze 
absolvovat i  samostatně, vlastním tempem a  bez výkladu. 
Každý pátek, sobotu a neděli pak bude možné po předchozí 
rezervaci absolvovat komentovanou prohlídku historických 
sálů rezidence.
Otevřeno v období duben až říjen od středy do neděle v čase 
10.00–12.30 a 13.00–17.00 hod. Prohlídka není bezbariéro-
vá, ukončení prodeje vstupenek v 16.30 hod.
Rezervace prohlídek: e -mail: muzeum@svatykopecek.cz, tel. 
778 781 981

Mše svatá pro pracovníky ve zdravotnictví
Koná se v neděli 15. května v 14.30 hod. v poutním kostele 
Panny Marie Sněžné v Provodově u Zlína. Slouží ji P. Marek 
Orko Vácha.

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 skvě-
lou partou věřících lidí? Přijeď na Studentský Velehrad a neza-
pomeň pozvat i své kamarády,“ povzbuzují pořadatelé z pořá-
dajícího Vysokoškolského katolického hnutí.

Celostátní setkání mládeže
Uskuteční se 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 společ-
ně zažili příjemné chvíle spolu i s Bohem. Pokud někoho ta-
kového 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 mož-
né 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 se-
tkání v  Hradci Králové. Být osobně součástí přímo na 
místě konání má své úžasné výhody, proto nabídni svým 
dětem a  vnoučatům přihlášení, které najdou na našich  
stránkách.
Bližší informace: www.celostatnisetkanimladeze.cz

Konference Aktivizace života farností
Nabízíme příležitost se setkat, nabrat sílu a  odpočinout si 
v náročné době. Pojďme sdílet nápady, zkušenosti a objevo-
vat nové cesty v pastoraci napříč celou republikou.
Konference se koná se v Hradci Králové v úterý 24. května.
Bližší informace: www.cirkev.cz/konference, tel. 604 196 736
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CENTRUM PRO KATECHEZI

BUDE VÁS ZAJÍMAT

CENTRUM PRO ŠKOLY

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Setkání žen v obtížných životních situacích
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pra-
videlná setkání v Olomouci.
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

V květnu začínáme duchovní obnovy pro seniory
Velehrad, P. Miroslav Jáně
9.–11. května 2022
(pondělí – středa)
Přihlašování: Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, 
https://rodinnyzivot.cz/2021/11/11/pobyty pro seniory-2022/

Brožurka na májové
Na květen už na našem webu visí brožurka na májové od 
P. Václava Fojtíka: Panna Maria rozvazující uzly.
Bližší informace: 
https://rodinnyzivot.cz/2022/03/23/majove-2022/

K
D

Y 
– 

K
D

E 
– 

C
O

Pozvánka na webinář 
„Svatí Cyril a Metoděj – inspirace pro dnešek“

Poslední on -line setkání s  lektory programů Vstupy do škol 
s náboženskými tématy se v  tomto školním roce uskuteční 
v úterý 31. května od 17 do 19 hod.
Tématem budou tentokrát naši věrozvěsti sv. Cyril a Metoděj. 
V programu se zaměříme na život a dílo těchto světců a na 
jejich odkaz pro dnešní dobu. Účastníci se seznámí s památ-
kami na věrozvěsty v naší arcidiecézi a dostanou podněty, jak 
tyto osobnosti přiblížit dětem přitažlivou formou.
Přihlášky: e -mail: polcrova.helena@ado.cz
Zpět vám zašleme odkaz, na kterém můžete webinář sledo-
vat a po jeho skončení předvedené materiály.

Novinky z Karmelitánského nakladatelství
Nebojme se snít
Bratrské povzbuzení papeže Františka k  převzetí odpověd-
nosti za naše sousedy, společnost i život na naší planetě.
Brožovaná, 160 stran, 249 Kč

Modlitba s Biblí v ruce
Knížka nabízí osvědčené způsoby, jak přistupovat k četbě Bo-
žího slova, jak se s  ním modlit a  nechat ho promlouvat do 
svého života.
2. vydání, brožovaná, 108 stran, 149 Kč

Letní škola Božího slova
Centrum pro katechezi v Olomouci pořádá v létě druhý ročník 
Letní školy Božího slova. Jeho téma zní: Buď, kým jsi: Boží lid. 
Pojďme objevit sebe jako součást Božího lidu (církve, farnos-
ti), který nese zodpovědnost za vlastní růst a proměnu světa.
Letní škola Božího slova se uskuteční od 20. do 23. července 
v budově Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
Přednášet budou P. Josef Mikulášek a P. Jan Liška.
Bližší informace: www.katechetiolomouc.cz

Letní katechetický minikurz
Připravuje jej Centrum pro katechezi v Olomouci a  je určen 
začínajícím katechetům, ale i  těm, kteří chtějí rozvinout své 
katechetické dovednosti. Absolvent kurzu získá kompe-
tenci a  osvědčení pro vedení malých společenství dětí ve 
věku od 4 do 9 let věku a farní výuku náboženství žáků 4. až  
9. třídy.
Tímto kurzem nezíská aprobaci pro výuku náboženství na ško-
lách. Kurz se uskuteční v termínu od 15. do 19. srpna v Pout-
ním domě Stojanov na Velehradě. Zde se také zájemci mohou 
přihlašovat přes e -mailovou adresu: velehrad@stojanov.cz
Platí se pouze ubytování a strava, dle ceníku poutního domu.
Bližší informace: www.katechetiolomouc.cz

Ilustrace Alena Němečková
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Nový předseda 
Matice velehradské

Na valné hromadě Matice vele-
hradské, která se konala na Velehradě 
13. února 2022, byl zvolen nový výbor 
a  také nová revizní komise. Po 15 le-
tech odešel na odpočinek dosavadní 
dlouholetý předseda Matice velehrad-
ské Mons. Jan Peňáz. Na jeho místo 
členové výboru zvolili na schůzi kona-
né 21. března 2022 novým předsedou 
Matice velehradské P.  Mgr.  Miroslava 
Suchomela (1964), faráře ve Starém 
Městě u Uherského Hradiště.

Jako zástupce Arcibiskupství olo-
mouckého v matičním výboru jmenoval 
arcibiskup Jan Graubner pomocného 
biskupa Antonína Baslera.

Matici velehradskou čeká v nejbližší 
době několik význačných událostí, mezi 
nimiž vyniká jubileum příchodu sv. Cyri-
la a Metoděje na Velkou Moravu v roce 
863, sté výročí úmrtí olomouckého arci-
biskupa Antonína Cyrila Stojana (1923).

 Josef Pala

Diecézní pouť  
ke sv. Janu Sarkanderovi

V  letošním roce bude mít diecézní 
pouť ke sv. Janu Sarkanderovi (7. květ-
na  2022) odlišnou podobu, než bývá 
obvykle zvykem. Tento den bude vr-
cholit diecézní fáze synodálního pro-
cesu Diecézním synodním setkáním.

Slavnostní liturgie k  poctě sv.  Jana 
Sarkandera, kterou bude diecézní sy-
nodní setkání uzavřeno, bude slavena 
v 16 hod. v katedrále sv. Václava v Olo-
mouci.

Oceňování zasloužilých farníků se 
letos nekoná. (aco)

Přístup k svatohostýnské bazilice bude pohodlnější
Jednodušší přístup k bazilice na Svatém Hostýně, zvláště pro starší poutníky, 

umožní nová přístupová cesta, která zde vznikne ještě do konce letošního roku. 
Úpravy čeká také stávající autobusová točna, k níž přibude parkoviště pro šest 
autobusů. Slavnostního zahájení stavby se 23. března 2022 zúčastnili zástupci 
Zlínského kraje v čele hejtmanem Radimem Holišem a olomouckým arcibisku-
pem Janem Graubnerem, který požehnal základní kámen rozsáhlých úprav na 
nejnavštěvovanějším moravském poutním místě.

Nová přístupová ces-
ta povede od točny au-
tobusů po jižním svahu 
nad krajskou silnicí až po 
zpevněnou plochu u pout-
ního domu číslo 3. Lidé tak 
nebudou moci k  bazilice 
stoupat pouze po schodi-
šti, ale budou moc využít 
i  snadnější trasu po nově 
vybudované cestě. Celko-
vé náklady jsou vyčísleny 
na částku 30 milionů ko-
run, z  nichž třetinu uhradí 
Zlínský kraj. Josef Pala

Arcibiskupský palác v Olomouci zahájil turistickou sezónu
Ve čtvrtek 9. dubna byla zahájena turistická sezóna letošního roku v arcibis-

kupském paláci v Olomouci.
Vstupné zůstává zachováno – plné ve výši 120 Kč a snížené 80 Kč. V turistickém 

zázemí jsou k dispozici suvenýry – turistické vizitky, samolepky, magnetky, leporela, 
skládací letáky, brožury, omalovánky pro nejmenší a celá řada volně dostupných tis-
kovin informující o dalších památkách a destinacích v regionu. Nabízíme také pestrý 
sortiment císařských trojhránek a biskupských oplatků v několika příchutích. Milov-
níci vína tu také přijdou na své – najdou tu totiž produkty mešního vína, ale také 
hroznovou šťávu pro mladší strávníky, které dodává Arcibiskupské zámecké víno 
Kroměříž s tradicí působení od roku 1266. A kdo bude chtít, může načerpat energii 
díky zrnkové kávě podávané ve zdejším kávovaru turistické čekárny.

Kdy máme otevřeno?
Od 10 do 17  hodin. Od května do září je pak otevřeno od pondělí do soboty 

a o státních svátcích, v říjnu o sobotách a státním svátku 28. října.
Naši průvodci 

a  pokladní z  řad 
stálých průvodců, 
muzikantů, histori-
ků, právníků nebo 
učitelů, ale také 
knihovníků a  pas-
toračních asistentů 
jsou již připraveni 
na setkání s  vámi. 
Jsme vděčni Sta-
tutárnímu městu 
Olomouc za pod-
poru průvodcovské služby. Díky ní můžeme návštěvníky přivítat také na volných ak-
cích, jako je Muzejní noc, Noc kostelů nebo Dny evropského dědictví, kdy se neobe-
jdeme bez většího počtu průvodců.

Další aktuality a podrobnosti: www.arcibiskupskypalac.cz David Mikša

Snímek František Ingr / Člověk a Víra

Snímek František Ingr / Člověk a Víra



11

ZP
R

AV
O

D
A

JS
T

V
Í

Novým děkanem teologické 
fakulty byl zvolen Vít Hušek
Cyrilometodějskou teologickou fa-

kultu Univerzity Palackého v Olomouci 
povede ve funkčním období 2022 až 
2026 doc. Mgr. Vít Hušek, Th.D., sou-
časný proděkan pro vědu a  výzkum. 
V tajné volbě o tom 7. dubna 2022 roz-
hodl akademický senát fakulty. Zvole-
ného kandidáta na děkana však ještě 
musí schválit Kongregace pro katolic-
kou výchovu v Římě.

Funkce děkana CMTF UP by se Vít 
Hušek měl ujmout 14.  září  2022 jako 
sedmý děkan od znovuobnovení fakul-

ty v  roce 1990. V  čele fakulty postup-
ně stáli Vojtěch Tkadlčík (1990–1991), 
Ladislav Tichý (1991–1997), Pavel 
Ambros (1997–2003), Petr Chalupa 
(2003–2006), Gabriela Ivana Vlková 
(2006–2014), Peter Tavel (2014–2022).

Vít Hušek (1971) působí na Kated-
ře filozofie a  patrologie a  je vedoucím 
Centra pro práci s patristickými, středo-
věkými a renesančními texty CMTF UP. 
Je absolventem CMTF UP a Filozofické 
fakulty UP, zahraniční zkušenosti získal 
během stáží na Institut Catholique de 
Paris a  Katholische Universität Eich-
stätt. Docentem v  oboru Teologie byl 
jmenován v roce 2017. Ve své odborné 
práci se věnuje raně křesťanské literatu-
ře a  dějinám křesťanského myšlení. Je 
členem Vědecké rady CMTF UP a Evan-
gelické teologické fakulty Univerzity Kar-
lovy v Praze a několika oborových rad na 
CMTF UP a Husitské teologické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. Josef Pala

Statistika olomoucké  
arcidiecéze za rok 2021

(V závorce jsou údaje za rok 2020)
Křty – 4194 (3347)
Biřmování – 837 (557)
První svaté přijímání – 1815 (2011)
Počet sňatků – 1066 (953)
Pomazání nemocných – 18 905 (18 263)
Počet pohřbů – 5594 (5394)
Počet kněží v činné duchovní správě –  
293 (304) (ps)

Do katedrály byly uloženy ostatky čtyř světců
Ostatky čtyř významných osobnosti, které za svého života navštívily Olomouc, 

byly v sobotu 2. dubna 2022 uloženy do kaple sv. Stanislava v olomoucké kated-
rále.

Jedná se o  papeže sv.  Jana Pavla  II. (1920–2005), sv.  Matku Terezu (1910–
1997), sv.  Adama Chmielowského (1845–1916), polského řeholníka, zakladatele 
charitativních zařízení, a blahoslaveného Karla Habsburského (1887–1922), posled-
ního rakouského císaře.

Slavnostní mše svatá k této příležitosti byla také spojena s poutí děkanátů Pro-
stějov a Vyškov za rodiny a duchovní povolání.  Zvláštní místo při bohoslužbě bylo 
věnováno 100. výročí úmrtí blahoslaveného Karla Habsburského a 105. výročí jeho 

návštěvy Olomouce v  prosinci 1917, 
kdy se zde zúčastnil posvěcení koste-
la Panny Marie Sněžné. Součástí vý-
ročí byla rovněž odborná konference 
„Blahoslavený Karel I.: panovník – exu-
lant – voják – hospodář“ uspořádána 
31. března na Cyrilometodějské teolo-
gické fakultě Univerzity Palackého.

Návštěvu papeže Jana Pavla  II. 
v Olomouci v květnu 1995, kterou má 
řada lidí stále v  paměti, připomněl 
během bohoslužby arcibiskup Jan 
Graubner: „Pro mnohé je nezapome-
nutelné jeho setkání s mládeží na Sva-
tém Kopečku.“ Doplnil zmínku o  ná-
vštěvě světoznámé řeholnice Matky 
Terezy z Kalkaty, která navštívila Olo-
mouc o  pět let dříve, v  květnu 1990. 
Zakladatelka řádu Misionářek lásky se 
v  katedrále sv.  Václava setkala nejen 
s  tehdejším olomouckým arcibisku-
pem Františkem Vaňákem, na jehož 
pozvání město navštívila, ale také se 
zástupem lidí, kteří prostorný dóm 
zcela zaplnili.

„Biskup Josef Hrdlička si určitě pamatuje, že stála tady před oltářem a  spolu 
jsme ji doprovázeli k helikoptéře, kterou odletěla na Slovensko. Její sestry k nám 
do diecéze nepřišly, jsou dnes v Ostravě. Zanechala však hluboký dojem v lidech, ke 
kterým hovořila,“ vzpomínal arcibiskup Graubner, který po skončení bohoslužby po-
žehnal relikviáře s ostatky světců. Nacházejí se v eucharistické kapli sv. Stanislava.

Lidé si mohli prohlédnout také venkovní výstavu s názvem „Karel I., císař rakous-
ký / Karel  III., král český“ a  „Císařská návštěva v Olomouci“, připravenou ve formě 
panelů na Václavském náměstí i v katedrále. Na průčelí katedrály také vlály vlajky 
s portrétem osobností, jejichž ostatky se přinášely do katedrály. Josef Pala

Řeckokatolíci v Olomouci budou mít svoji kapli
Olomoučtí katolíci východního obřadu nemají v současné době svůj domovský 

liturgický prostor. K  nedělním bohoslužbám se scházejí v  akademické farnosti 
v kostele Panny Marie Sněžné v centru města. V souvislosti s válkou na Ukrajině 
přicházejí do farnosti noví věřící. A protože jich přibývá, na bohoslužby začínají 
přicházet také Ukrajinci, kteří museli opustit svoji vlast kvůli ruské invazi, byli 
rádi, že jim vedení Arcibiskupského kněžského semináře nabídlo volné prostory 
v areálu semináře, které si mohou upravit jako svoji domovskou kapli.

„Mám radost z  toho, že k nám přicházejí noví lidé, kteří se účastní naší liturgie. 
V posledních týdnech se mezi nimi objevují noví lidé. Jsou to ti, kteří uprchli z Ukrajiny 
před válkou,“ sděluje olomoucký řeckokatolický farář Petr Prinz a pokračuje: „S rados-
tí jsme proto uvítali nabídku rektora kněžského semináře P. Pavla Stušky, který nám 
nabídl volné prostory k vybudování naší domovské kaple v areálu semináře. Práce již 
začaly. Chystáme nové rozvody elektřiny, novou podlahu a další stavební úpravy.“

Budoucí kaple, která bude zasvěcena Sestoupení Svatého Ducha, by měla být do-
končena o prázdninách. Stabilní zázemí dosud řeckokatolické církvi v Olomouckém 
kraji chybělo.  Josef Pala

Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra

Snímek Vojtěch Duda
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Zemřel jezuita P. Vlastimil Ovčáčík
V klášteře sester sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě zemřel 8. dubna 2022 je-

zuitský kněz P. Vlastimil Ovčáčík, nejstarší kněz působící v olomoucké arcidiecé-
zi. Bylo mu 92 let.

Pocházel z Kunovic u Valašského Meziříčí, kde se narodil se 28. prosince 1929. 
Od mládí chtěl být knězem, navíc jezuitou, a proto také v roce 1948 nastoupil na Vele-
hradě do jezuitského noviciátu. Zde také prožil „Akci K“, kdy v noci ze 13. na 14. dub-
na  1950 byli všichni řeholníci odvezeni do internačních 
klášterů. On se dostal do Bohosudova, kde 7.  září  1950 
složil první sliby. V letech 1950 až 1952 byl „dělnickým“ vo-
jákem u Pomocných technických praporů v Komárně, Pod-
bořanech a Hajníkách u Zvolena. Následně pak pracoval 
v dělnických profesích, ve vsetínské Zbrojovce, v zeměděl-
ství v Kunovicích a jako údržbář v Charitě Velehrad.

Dne 20. května 1960 byl Krajským soudem v Brně od-
souzen za podvracení republiky. Rok a půl věznění strávil 
v rámci nápravně pracovního tábora pankrácké věznice na 
bytové výstavbě Nového Hloubětína. Po propuštění praco-
val jako elektrikář a elektromechanik v Uherském Hradišti.

Mezitím samozřejmě tajně studoval teologii. A přichází 
Pražské jaro 1968 a s ním uvolněná politická atmosféra, kdy spousta tajných stu-
dentů teologie mohla veřejně vstoupit do kněžského semináře v Litoměřicích. Byl 
mezi nimi i osmatřicetiletý Vlastimil Ovčáčík.

Na svátek sv. apoštolů Petra a Pavla 29. června 1970 přijal v litoměřické kated-
rále jáhenské svěcení od tamního biskupa ThDr.  Štěpána Trochty a  o  rok pozdě-
ji, 5. července 1971, mu udělil kněžské svěcení v brněnské katedrále tamní biskup 
ThDr. Karel Skoupý. Prvním působištěm novokněze byla farnost Veselí nad Moravou, 
kde byl rok kaplanem. Následovala další dvě kaplanská místa (Kyjov, 1972–1973; 
a  Strážnice ve farnosti sv.  Martina, 1973–1976). K  1. březnu 1976 byl jmenován 
farářem v Kuželově, kde strávil 32 let, z nichž poslední čtyři jako důchodce. Zde také 
14.  září  1984 složil věčné sliby do rukou jezuitského provinciála P.  Jana Pavlíka. 
V roce 2008 se přestěhoval do jezuitské komunity na Velehradě, kde podle zdravot-
ních možností vypomáhal v duchovní správě.

Poslední rozloučení s P. Vlastimilem Ovčáčíkem se konalo 13. dubna 2022 při 
mši svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. 
Poté bylo tělo zesnulého uloženo na místním hřbitově. Pohřební obřady za zesnulé-
ho vykonal olomoucký pomocný biskup Antonín Basler. Josef Pala

Zemřel P. Josef Červenka
Ve věku 53 let zemřel náhle po krátké nemoci 13. dubna 2022 ve Fakultní ne-

mocnici v Olomouci P. Mgr. Josef Červenka, farář v Soběchlebech.
Narodil se 4.  srpna  1968 v  Uherském Hradišti.  

Kněžské svěcení přijal 22.  června  1996 v  Olomouci 
z  rukou arcibiskupa Jana Graubnera. Dva roky zastá-
val kaplanské místo (rok v Bílovicích a rok ve Vyškově). 
K 1. 7. 1998 byl jmenován administrátorem ve Šternber-
ku a  čtyři roky později zdejším farářem. Dalších sedm 
let (2007–2014) působil jako farář v Morkovicích, odkud 
přešel k 13. 10. 2014 jako farář do farnosti Lidečko. Od 
1. 7. 2017 byl farářem v Soběchlebech.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner ho jmenoval 
22. 4. 2013 členem Kněžské rady olomoucké arcidiecé-
ze.

P. Josef Červenka byl organizátorem četných akcí 
ve farnostech, kde působil. Velkolepé byly farní plesy, na 
jejichž organizaci se sám podílel. Obnovoval již zaniklé poutě, ale zakládal i nové. 
Je pozoruhodné, že když z farnosti odešel, jeho dílo zde žilo dál, i když on už tam 
fyzicky nebyl. Založil tradiční Hromniční pouť matek ve Šternberku, stál u zrodu poutí 
mládeže do Medžugorje. V roce 2008 inicioval po více než dvou stech letech stavbu 
venkovního oltáře s kovovým reliéfem Panny Marie Ochranitelky na místě zbořeného 

V kříži najdu vše, co hledám – 
Ukřižovaný Kristus pohledem 

lidového řezbářství  
a středověké poezie

Výstava sbírky křížů manželů  
Hojgrových doprovázená úryvky básně 
„Salve mundi salutare“ Arnulfa z  Lo-
vaně v  překladu biskupa Josefa Hrd-
ličky – to je ve zkratce obsah výstavy 
„V  kříži najdu vše, co hledám“, která 
bude v  arcibiskupském paláci v  Olo-
mouci otevřena do 4. června.

Výstavní projekt stojí na dvou pilí-
řích: na nedávno vydané publikaci bis-
kupa Josefa Hrdličky „V kříži najdu vše, 
co hledám“, která je českým překladem 
básní „Salve mundi salutace“ Arnulfa 
z Lovaně (1200–1250), a na sbírce křížů 
manželů Hojgrových, což je sbírka de-
vadesáti krucifixů, kterou Arcibiskupství 
olomoucké získalo od Boženy a  Fran-
tiška Hojgrových v  roce 2013. Vznikala 
organicky mezi lety 1992 až 2013. Man-
želé našli společný zájem v  záchraně 
a zachovávání krucifixů, které se po re-
voluci začaly hojně objevovat ve staro-
žitnictvích, v aukcích, i na bleších trzích. 
První kříž koupili v  roce 1992 na burze 
Letná v  Praze. Původně ho kupovali 
jako dar, ale shodou okolností nakonec 
krucifix manželům zůstal. Postupně si 
tak k těmto uměleckým dílům našli vel-
mi osobní vztah ústící ve sběratelskou 
činnost, v  jejímž pozadí stojí velká úcta 
k  umělecko -řemeslné práci, historii 
a k Bohu.

Výstava je otevřena od pondělí do 
soboty a o státních svátcích v době od 
10 do 12 hod. a od 13 do 17 hod.

(ado)
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Snímek Josef Pala

Snímek Zdeněk Ovčačík / 
Člověk a Víra
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Pozvánka na duchovní obnovu

Duchovní obnova pro lektory a 
všechny zájemce o Boží slovo v praktic-
kém životě se kona na Velehradě od 20. 
do 22. května. Duchovní obnovu vede  
P. Marián Pospěcha, faráž v Dolní Lutyni.

Bližší informace: www.stojanov.cz, 
tel. 572 571 420, 733 741 896 (ado)

Dialogy o umění
Beseda s Otmarem Olivou a Janem  

Jemelkou se uskuteční 11. května v 18 hod.  
v kapli Božího Těla v Olomouci. (ado)

kostela na Křébech u Prasklic na Kroměřížsku. V době, kdy působil jako kaplan v Bí-
lovicích, založil jednou po návratu z Medžugorje novou pouť na Svárov, kam přivezl 
právě z Medžugorje sochu. Poté tam začal s věřícími každého pětadvacátého v mě-
síci putovat. A putuje se tam dodnes.

Otec Josef byl člověk přímý. Patřil k těm, o kterých se říká: Co na srdci – to na 
jazyku. A  to se samozřejmě některým lidem nelíbilo a  často za to sklidil i  kritiku. 
Mnohdy byl až moc společenský. Navíc uměl nádherně zpívat, a když se něco slavilo, 
neměl problém navařit obří hrnec vynikající polévky, kterou nakrmil farníky i hosty. 
Jeden z  jeho spolubratří výstižně zhodnotil jeho život: „Snažil se toho v životě co 
nejvíce stihnout, proto byl – jak se říká – všude, jakoby tušil, že jeho život se rychle 
krátí…“

Pohřeb zesnulého se konal 23. dubna 2022 ve farním kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Soběchlebech a následně pak ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Újezdci 
u Luhačovic. Po mši svaté a posledním rozloučení bylo jeho tělo uloženo do kněž-
ského hrobu na místním hřbitově.  Josef Pala
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Slavíme 30 let od založení pečovatelské služby
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Jaruško, co nastartovalo vznik do-
mácí péče o  seniory a  hendikepo-
vané?
Po revoluci v roce 1989 došlo k vel-

kým změnám i ve zdravotnictví. Pacienti 
byli propouštěni do domácího ošetřová-
ní, přestože jejich zdravotní stav vyžado-
val ještě následnou péči. Trvale rostoucí 
počet starých lidí a  jejich postupně se 
zhoršující kondice měla za následek, že 
zůstávali ve svých domovech odkázáni 
pouze na své ochabující síly nebo na 
svoji rodinu.

Jaké byly porevoluční začátky cha-
ritní pečovatelské služby v  Olo-
mouci?
V  roce 1991 vzniká Charitní ošetřo-

vatelská a pečovatelská služba pod ve-
dením Charity Praha jako projekt Minis-
terstva zdravotnictví, který zrealizovala 
MUDr. Marie Svatošová. Tehdejší ředitel 
Arcidiecézní charity Olomouc oslovil 
Jiřinu Kupkovou, zda by jako vrchní se-
stra začala spolupracovat na projektu 
domácí péče v Olomouci. Začátky však 
nebyly snadné. Služba se rozjížděla jen 
díky nadšení mnohých lidí, kterým práce 
dávala smysl. Od počátku bylo cílem po-
skytovat v domácím prostředí komplex-
ní péči jak zdravotní a  pečovatelskou, 
tak i duchovní.

Jak ses ty sama dostala od své 
původní zcela odlišné profese až 
k pečovatelské službě?
Psal se rok 1992 a  i  já jsem stála 

po letech, kdy jsem věnovala svůj čas 

Absolventka strojní průmyslo-
vé školy Jarmila Pachtová stála 
v roce 1992 před životním rozhod-
nutím. Má smysl hledat zaměstná-
ní ve svém oboru, ke kterému se 
po čase stráveném výchovou dětí 
už neměla chuť vracet? Zážitky 
a  vyprávění vrchní sestry domácí 
péče v  olomoucké arcidiecézi ji 
oslovily natolik, že ještě téhož roku 
podepsala pracovní smlouvu jako 
pečovatelka seniorů v  domácím 
prostředí a  stala se tak součástí 
nově se rozvíjející služby, od její-
hož založení letos uplynulo 30 let.

výchově dětí, před otázkou, kterým 
směrem se ve své profesi vydat. Jako 
absolventka strojní průmyslové školy 
jsem neměla chuť vracet se do oboru. 
Pamatuji na chvíli, kdy mě oslovila vrch-
ní sestra, zda bych měla zájem pomá-
hat seniorům v domácím prostředí jako 
pečovatelka. Její nadšení a zážitky mne 
natolik oslovily, že jsem ještě v  březnu 
podepsala pracovní smlouvu. Tehdy 
jsem vůbec netušila, že práce v charitní 
pečovatelské službě se stane mým po-
sláním na mnoho let. Po několika letech 
jsem poslechla i druhou výzvu ve svém 
profesním životě a zahájila studium na 
Caritas – Vyšší odborné škole sociální 
v Olomouci.

Když se ohlédneš po těch třech de-
setiletích svého působení v  Chari-
tě, nelituješ svého rozhodnutí?
Mnoho našich bývalých i stávajících 

pracovníků mi dá jistě za pravdu, když 
řeknu, že to, co do služby s  láskou vlo-
žili, se jim mnohonásobně vrátilo. Naše 
služba je službou vzájemného obdaro-
vání. Krása péče nespočívá jen v dává-
ní, ale i v přijímání. Klienti nás učí lásce, 
trpělivosti, moudrosti a  hledání smyslu 
života.

Za ta léta je to jistě pěkná řádka lidí, 
které jsi potkala…
Nejvíc vzpomínám na klienty, kteří 

mě něco naučili… (zamyšlení), například 

Snímky Pavel Langer / Člověk a Víra
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Ve čtvrtek 24.  března v  předvečer 
slavnosti Zvěstování Páně se 28 studen-
tek Arcibiskupského gymnázia v Kromě-
říži (AG) vydalo na pěší pouť do Napaje-
del ke hrobu Aničky Zelíkové. Tato pouť 
se na AG organizuje již devátým rokem 
a  je spjata s  osobou Aničky Zelíkové, 
dobrovolné oběti za nenarozené děti.

Studentky se v poledne sešly ve škol-
ní kapli Panny Marie k  modlitbě Anděl 
Páně a také dostaly požehnání na cestu 
od školního kaplana P. Petra Káni. Poté 
se vydaly městem a  dále cyklostezkou 
podél Moravy. Během putování zpívaly, 
modlily se růženec a  také strávily chví-
le v tichu a rozjímání. K večeru dorazily 
do Napajedel, kde se k nim připojila dal-
ší skupina, která se na místo dopravila 
autobusem. Po krátké adoraci, během 
níž se přítomní dozvěděli více o  životě 
Aničky Zelíkové, následovala mše svatá 
obětovaná za nenarozený život a  také 
za budoucí manžely a rodiny putujících 
studentek. Společnou modlitbou u hro-
bu Aničky Zelíkové poutníci zakončili 
namáhavý den i svoji pouť.

Marie Kvapilíková

na paní Aurelii, která se těžko pohybo-
vala za pomoci chodítka, a přesto svoji 
lásku ke kytičkám nevzdala. Našla si po-
lohu, jak kytičky vysadit a  zalévat. Pan 
František mě každé ráno vyhlížel z okna 
od okamžiku, kdy vystoupím z  autobu-
su, aby mě mohl přivítat. Paní Anička mi 
při každém našem společném setkání 
předávala mnoho zkušeností ze svého 
života, moudré myšlenky z  přečtených 
literárních děl. Vzpomínám také na 
paní Marii, která i  přesto, že ji nemoc 
připoutala pouze na lůžko, a  byla tak 
v  mnohém odkázaná na pomoc dru-
hých, měla pro každého vždy jen laskavé  
slovo.

Co se za ta léta ve službě změnilo?
Po celou dobu své existence služ-

ba procházela změnami za účelem co 
nejlepšího uspokojení potřeb klientů. 
Několikrát jsme se i stěhovali. První zá-
zemí měla služba na kurii, od roku 1993  

působila pod vzniklou Charitou Olomouc 
včetně nového zázemí na Wurmově 5. 
Středisko ošetřovatelské a pečovatelské 
služby vedla vrchní setra, pracovaly zde 
zdravotní sestry a  pečovatelky. V  roce 
2006 došlo k  organizačním změnám, 
středisko dostalo nový název Středisko 
pro lidi s  tělesným handicapem, patřila 
k  němu zdravotní služba a  pečovatel-
ská služba v Olomouci a ve Věrovanech, 
dále PONIV (přeprava pro lidi s tělesným 
handicapem) a  půjčovna kompenzač-
ních pomůcek.

Jaký byl jeho další vývoj?
V  listopadu  2006 se středisko pře-

stěhovalo na Peškovu 1, kde sídlí až do 
dnešního dne. V roce 2010 vznikla další 
střediska pečovatelské služby, abychom 
zajistili poptávku i  v  oblasti venkova. 
Získaly jsme nové prostory se zázemím 
pro pečovatelky a  sociální pracovnice 
na farách v Těšeticích, Tršicích a ve Vel-

ké Bystřici. V roce 2019 došlo z důvodu 
rozšíření služeb pro nemocné a seniory 
k rozdělení střediska. Vzniklo samostat-
né Středisko zdravotních služeb a Stře-
disko pečovatelské služby a tak je tomu 
dodnes.

Jak bys charakterizovala pečova-
telskou službu dnes?
Po dobu 30 let charitní pečovatelská 

služba poskytla pomoc mnoha tisícům 
uživatelů, aby mohli zůstat v  domácím 
prostředí. Díky kvalitním službám jsme 
se stali vyhledávanou službou nejen 
v  Olomouci, ale i  v  téměř 40 obcích. 
Stali jsme se profesní službou založe-
nou na křesťanských hodnotách, která 
vstupuje do domácností všech uživa-
telů služby se soucitem, povzbuzením 
a srdcem otevřeným pomoci. A já děkuji 
všem, kteří tak činili v minulosti a zvláš-
tě těm, kteří v  jejich odkazu nadále  
pokračují. Eva Štefková

Pěší pouť studentek Arcibiskupského gymnázia 
ke hrobu Aničky Zelíkové
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Z  DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ

KVĚTEN 2022

Uzavřeno k 21. 4. 2022
Změna programu vyhrazena

1. 5. neděle
 11.00 hod. • Drahany – biřmování • biskup Josef Nuzík

6. 5. pátek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – městská pouť ke cti  

sv. Jana Sarkandera • biskup Josef Nuzík

7. 5. sobota
 14.00 hod. • Svatý Kopeček – setkání s  vítězi soutěže  

„Bible a my“ • biskup Antonín Basler
 16.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá na ukončení  

synodálního setkání arcidiecéze • arcibiskup Jan 
Graubner

8. 5. neděle
 9.30 hod. • Holešov – pouť ke sv. Janu Sarkanderovi • 

biskup Josef Nuzík
 10.00 hod. • Zlín – Jižní Svahy – mše svatá a předání 

osvědčení o absolvování lektorského kurzu • biskup  
Antonín Basler

 11.30 hod. • Velehrad – mše svatá pro „Studentský Vele-
hrad 2022“ • arcibiskup Jan Graubner

8. 5. neděle až 10. 5. úterý
 Svatý Hostýn – porada děkanů • arcibiskup Jan Graub-

ner , biskup Josef Nuzík a biskup Antonín Basler

14. 5. sobota
 10.00 hod. • Kroměříž – mše svatá k 150. výročí Kon-

gregace Milosrdných sester sv. Kříže • arcibiskup Jan 
Graubner

 10.30 hod. • Staré Město – mše svatá a předání osvěd-
čení o absolvování kurzu pro dobrovolníky v sociálních 
službách • biskup Antonín Basler

 15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a 
řeholní povolání děkanátů Šternberk a Hranice • biskup 
Josef Nuzík

15. 5. neděle
 9.30 hod. • Holešov – mše svatá pro Dny města Holešo-

va • biskup Josef Nuzík
 10.00 hod. • Svatý Kopeček – mše svatá pro Den rodin • 

arcibiskup Jan Graubner
 10.30 hod. • Hovězí – biřmování • biskup Antonín Basler 

17. 5. úterý
 8.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

trienálky pro jáhny a kaplany • arcibiskup Jan Graubner

21. 5. sobota
 11.00 hod. • Vilémov – biřmování • biskup Josef Nuzík 

22. 5. neděle
 8.30 hod. • Zábřeh – biřmování • biskup Antonín Basler
 10.00 hod. • Svatý Kopeček – pouť Modliteb za nejmenší 

• biskup Josef Nuzík
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – XIX. pouť včelařů • arcibis-

kup Jan Graubner

26. 5. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Nanebevstoupe-

ní Páně • biskup Antonín Basler 

28. 5. sobota
 15.00 hod. • Velehrad – pouť za nová kněžská a řehol-

ní povolání děkanátu Uherský Brod • arcibiskup Jan 
Graubner

29. 5. neděle
 10.00 hod. • Svatý Kopeček – slavnost Navštívení Panny 

Marie • biskup Antonín Basler
 10.30 hod. • Měrovice na Hané – mše svatá k 40. výročí 

příchodu Romů • biskup Josef Nuzík

30. 5. pondělí
 16.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá a pře-

dávání maturitních vysvědčení • biskup Josef Nuzík


