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Čtyři noví kněží pro olomouckou arcidiecézi

NAŠI NOVOKNĚŽÍ

Arcibiskup Mons. Jan Graubner udělí v sobotu 25. června 2022 v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci
kněžské svěcení čtyřem jáhnům, absolventům Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Ing. Mgr. Josef Biernát

Mgr. Pavel Fiala

Mgr. Lukáš Gelnar

nar. 19. 7. 1989 Uherské Hradiště

nar. 17. 10. 1994 Přerov

nar. 15. 6. 1995 Ostrava

primice:
sobota 2. července 2022, 9.30 hod.
Suchá Loz
(kostel sv. Ludmily)

primice:
neděle 3. července 2022 – 15 hod.
Křtomil
(místní hřiště)

primice:
neděle 26. června 2022, 15 hod.
Velehrad
(bazilika)

Noví jáhni pro olomouckou arcidiecézi
Osm kandidátů jáhenské služby (sedm z nich je určeno pro trvalou jáhenskou službu) pro olomouckou arcidiecézi přijme jáhenské svěcení v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 18. června 2022 v 9.30 hod. z rukou
olomouckého pomocného biskupa Mons. Antonína Baslera.
Bc. Mgr. Václav Slivka (1994) z farnosti Přerov – jáhen pro kněžskou službu
Bc. Pavel Franta (1974) z farnosti Nedakonice – trvalý jáhen
Mgr. Ing. Josef Hruboš (1970) z farnosti Újezdec u Luhačovic – trvalý jáhen
Mgr. Zbyněk Král (1965) z farnosti Bánov – trvalý jáhen
Mgr. Zdeněk Nevrlý (1972) z farnosti Mohelnice – trvalý jáhen
Mgr. Jiří Slimařík (1965) z farnosti Hnojice – trvalý jáhen

Ing. Mgr. František Šary
nar. 8. 7. 1974 Poprad– Spišská Sobota
primice:
sobota 9. července 2022, 15 hod.
Lidečko
(u kostela sv. Kateřiny)
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Bc. Ing. Martin Svák (1976) z farnosti Zubří – trvalý jáhen
Ing. Josef Zvoníček (1969) z farnosti sv. Mořice v Kroměříži – trvalý jáhen

Červen 2022
2. 6. 1922 zemřel Josef Václav Myslbek, významný český sochař (100 let)
9. 6. 1972 zemřel Robert Pobožný, biskup – apoštolský administrátor rožňavský v letech 1949 až 1972
(50 let)
10. 6. 1972 zemřel Josef Hlouch, českobudějovický biskup v letech 1947 až 1972 (50 let)
16. 6. 1572 zemřel Vilém Prusinovský z Víckova, olomoucký biskup v letech 1565 až 1572 (450 let)
20. 6. 1722 zemřel Kryštof Dienzenhofer, český stavitel německého původu, který se proslavil jako významný architekt vrcholného baroka (300 let)
24. 6. 1962 přijal v Litoměřicích z rukou biskupa Ambróze Lazíka, apoštolského administrátora trnavské
diecéze, kněžské svěcení P. Ladislav Šimek, výpomocný duchovní v Horní Bečvě, nejstarší kněz
olomoucké arcidiecéze podle kněžského svěcení (diamantové kněžské výročí)
(jpa)

Vilém Prusinovský
z Víckova

Před 450 lety zemřel olomoucký biskup
Vilém Prusinovský z Víckova (1534–1572)
Po smrti olomouckého biskupa Marka Kuena byl jako probošt brněnský a litoměřický a nejmladší kanovník olomoucký (bylo mu pouze 31 let) zvolen
biskupem olomouckým na svátek sv. Cyrila a Metoděje 9. března 1565. Papež Pius IV. tuto volbu potvrdil 13. dubna 1565. Celý jeho více než sedmiletý episkopát byl zcela ve znamení tvrdé protireformační politiky, jejímž se
stal horlivým bojovníkem za zájmy katolické církve, zvláště proti moravským
utrakvistům. Jeho prvořadým cílem byla snaha o obnovu vnitřního řádu a věroučné autority církve. Záhy po uvedení do biskupského úřadu si dokonce již
v lednu 1566 na císaři Maxmiliánovi II. vymohl dozor nad kněžími pod obojí,
kteří mu tak fakticky byli podřízeni.
Nový biskup viděl silně pokleslou
kázeň duchovenstva, a proto začal vizitovat celou diecézi. Kde to bylo možné,
vyměňoval utrakvistické kněze za katolické.
Snažil se o všemožné udržení katolických pozic na celé Moravě, zvláště
pak ve svém biskupském městě Olomouci. Na pomoc si povolal Tovaryšstvo Ježíšovo, které dobře znal ze svých
studií ve Vídni i v Římě.
Reformní zájem biskupa Prusinovského byl zaměřen zejména na školství.
Jeho přání zřídit v Olomouci plné jezuitské „studium generale“, tj. fakulty filozofickou a teologickou, však byly úspěšně
dokončeny až po jeho smrti. Přesto mu
patří čestné uznání zakladatele první
moravské univerzity v Olomouci.
Dalším odvážným krokem energického biskupa bylo v duchu usnesení
tridentského koncilu svolání první moravské reformní synody do Olomouce.
Synoda měla na programu otázky reformní. Hledala způsob, jak na Moravě
obnovit jednotu víry a napravit pokleslé
mravy. Biskup pozval na synodu i nekatolíky (zvláště vlivnou Jednotu bratr-

skou), kteří to však pokládali za útok na
náboženskou svobodu. Synoda se sešla
v olomoucké katedrále třetí neděli po
Velikonocích roku 1568, zasedala tři dny
a zúčastnilo se jí přes 250 kněží, většinou světských. Sněmování bylo nejbouřlivější až poslední den, kdy byly vyhlašovány tresty na nepolepšitelné kněze po
skvělé řeči o důstojnosti kněžského stavu. Vytýkaly se hlavně dvě neřesti našich
krajů: opilství a obžerství.
Ovocem synody bylo vydání nového
breviáře a misálu, protože staré již byly
dávno rozebrány. V synodních konstitucích čteme, že jen každý desátý kněz má
breviář a ostatní že jej nahrazují různými
modlitebními knížkami nebo užívají breviář jiných diecézí. Významným ovocem
synody bylo vydání také tridentského
katechismu. Vyšel v Prostějově v roce
1568. Následovalo vydání německého
Písma svatého, které mělo čelit luterskému a kalvínskému vydání Bible.
Na jaře roku 1571 začal biskup Vilém churavět a o rok později v necelých
38 letech zemřel 15. června 1572 na
kroměřížském zámku. Jeho náhlá smrt
byla původně připisována ledvinové

chorobě, posléze se však ukázalo, že by
mohl být první z biskupských obětí „biskupotravce“ Philiponia, kanovníka Filipa
Dambrowského. Stal se tak prvním z několika dalších obětí pověstného travičství. Rovněž jeho nástupce, Jan Grodecký z Brodů (v úřadu 1572–1574) zemřel
náhle, stejně jako další dva olomoučtí
biskupové, Tomáš Albín z Helfenburgu (v úřadu 1574–1576) a Jan Mezon
z Telče (v úřadu 1576–1578). Další
olomoucký biskup Stanislav Pavlovský,
který nastoupil do úřadu v roce 1579,
musel řešit tuto nelehkou situaci spojenou s náhlými a záhadnými úmrtími
čtyř svých předchůdců, která byla všeobecně považována za zločiny travičství.
Podezření na kanovníka olomoucké kapituly Jana Dambrowského, zvaného
Philipon, jehož provázela pověst, že je
posedlý ďáblem, vzal biskup Pavlovský
vážně a krátce po svém zvolení ho nechal zatknout a uvěznit na Hukvaldech.
Dambrowský se doznal ke zločinům
otrávení čtyř biskupů a nejméně dvou
kanovníků. Veřejný soud se nekonal,
a dokonce není ani zcela jisté, jak tento travič skončil svůj život. Zřejmě, aby
už tak pošramocená pověst biskupství
nebyla ještě více znevážena, nepříjemná
kauza skončila „v tichosti“ bez jakéhokoli zveřejnění. Existuje přesvědčení, že
biskup Pavlovský nechal v roce 1587
Dambrowského popravit.
Biskup Vilém Prusinovský byl pochován 25. června 1572 v kryptě pod původním gotickým klášterním kostelem
olomouckých minoritů, který tehdy již
náležel jezuitům.
Josef Pala
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Novým pražským arcibiskupem byl jmenován
dosavadní olomoucký arcibiskup Jan Graubner
Na stolec svatého Vojtěcha usedne olomoucký arcibiskup
Jan Graubner. Nahradí tak dosavadního pražského arcibiskupa a primase českého kardinála Dominika Duku, který po
dovršení 75 let věku v dubnu 2018 požádal papeže o uvolnění
z úřadu. V tomto věku odcházejí obvykle církevní hodnostáři do důchodu. Vatikán nové jméno pražského arcibiskupa
oznámil v pátek 13. května 2022.
O nástupci kardinála Duky se hovořilo již delší dobu. Nejčastěji se skloňovala jména dvou diecézních biskupů, plzeňského Tomáše Holuba a královéhradeckého Jana Vokála.
Nečekaná zpráva o papežském jmenování arcibiskupa Jana
Graubnera zapůsobila na všechny jako blesk z čistého nebe.
Toto jmenování nikdo nečekal, zvláště proto, že nově jmenovaný pražský arcibiskup vstoupí sám v příštím roce do „biskupského důchodového věku“ a bude muset požádat papeže
o uvolnění z úřadu.
Snímek František Ingr / Člověk a Víra

Příkladná poslušnost
Na tiskové konferenci, která následovala po oficiálním jmenování, nově
jmenovaný pražský arcibiskup Jan
Graubner sdělil, že sám byl tímto jmenování překvapen. Uvedl několik zajímavostí z rozhovorů, které měl v minulých
dnech s kardinálem Marcem Ouelletem,
prefektem vatikánské Kongregace pro
biskupy, která je zodpovědná za výběr
kandidátů do biskupských úřadů, jejichž
jména pak předkládá papeži.
Arcibiskup Graubner řekl, že dostal
čas na rozmyšlenou a modlitby. Během
té doby vzpomínal na své nedávné těžké
onemocnění covidem-19 a modlil se za
správné rozhodnutí. Tehdy slíbil Bohu,
že pokud zůstane naživu, nebude už nic
dělat pro sebe.
„Teď jsem si to vybavil, jak jsem si to
nalajnoval a jak jsem to slíbil,“ zavzpo-

mínal arcibiskup na tu dobu před rokem
a půl. Po dvou dnech se dozvěděl, že papež František s návrhem na jeho jmenování souhlasí.
„Je‑li to vůle papeže, říkám ano,“ odpověděl Graubner. A právě tento jeho životní moment oceňují jak kněží, tak prostí věřící. Příkladná poslušnost! Vždyť
k ní ho od malička vedla jeho maminka.
Jeho poslušnost by měla být zrcadlem
poslušnosti kněžím.
Na otázku, zda má cenu „být arcibiskupem na rok a půl“, odpověděl, že je
ochoten pracovat, dokud mu budou síly
stačit – podle přání papeže Františka.
Moravu mám rád, ale Prahu
beru jako další část v životě
Nový pražský arcibiskup na dotazy
novinářů uvedl, že místo, kde dosud působí, se mu nebude opouštět lehce. „Žil

Kardinál Dominik Duka a arcibiskup Jan Graubner
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jsem tam celý život, je to můj domov,
znám to tam a přirostlo mi to k srdci,“
uvedl, ale v zápětí dodal: „Ten, kdo budoval svoje dílo, opouští ho těžko, ale ten,
kdo se snažil budovat dílo Boží, může
v tom pokračovat kdekoli.“ A na adresu
zaměstnanců pražského arcibiskupství
řekl s úsměvem: „Vy jste si mě nevybrali,
já vás také ne, ale dostali jsme společný úkol, abychom spolu budovali společenství církve,“ řekl o svém příchodu do
Prahy.
Kardinál Dominik Duka na tiskové
konferenci řekl: „Domnívám se, že rozhodnutí papeže je velmi racionální rozhodnutí. Pan arcibiskup Jan je poslem
Cyrila a Metoděje, ale i arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který dokázal zvládat napětí lépe než někteří jeho předchůdci. Doufám, že i on zvládne některá
napětí lépe, než jsem je zvládl já.“ Dodal,
že Graubner do funkce nastupuje v těžké situaci: „Potřebuje to postavu moravské mentality, která bude sjednocovat.“
Kanonické uspořádání v pražské
a olomoucké arcidiecézi
Po jmenování pražským arcibiskupem 13. 5. 2022 se Jan Graubner
stává administrátorem olomoucké arcidiecéze až do převzetí vedení pražské arcidiecéze. Pokračuje však ve
funkci předsedy České biskupské konference. Intronizací v sobotu 2. července 2022 se ujme svatovojtěšského stolce jako 37. pražský arcibiskup
a 25. primas český.
Dominik Duka se od 13. 5. 2022
stal emeritním pražským arcibiskupem
a zároveň byl ustanoven apoštolským
administrátorem „sede vacante“ (obdo-

Jak šel život
arcibiskupa Jana Graubnera
Narodil 29. srpna 1948 v Brně, ale
dětství a dospívání prožil ve Strážnici
jako jeden z pěti sourozenců. Vyrůstat
v tvrdé totalitě padesátých let ale nebylo
vůbec jednoduché. Komunistický režim
sebral Graubnerovým oděvní továrnu
i obchod, otec byl povolán na vojnu k neblaze proslulým Pomocným technickým
praporům (PTP) a matka s dětmi se musela vystěhovat na výminek k sedlákovi,
kde žili deset let, než získali družstevní
byt.
V roce 1967 maturoval na Střední
všeobecně vzdělávací škole ve Strážnici. Hlásil se do semináře, nebyl však
přijat, protože neměl, jak to vyžadovala
praxe komunistického režimu, dělnický
původ. Rok pracoval jako strojírenský
dělník v ZPS v tehdejším Gottwaldově.
V následujícím roce už byl na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu a do
kněžského semináře v Olomouci přijat.
Kněžské svěcení přijal 23. 6. 1973 v Olomouci z rukou biskupa – apoštolského
administrátora olomouckého Josefa
Vrany.
Kněžská působiště
Jeho prvním kněžským působištěm
byl Gottwaldov, nynější Zlín, kde se stal
kooperátorem (kaplanem) k 1. 8. 1973
a po dvou měsících odešel na dvouletou základní vojenskou službu. Po jejím ukončení se znovu vrátil do zlínské

Snímky Roman Albrecht / Člověk a Víra

farnosti, kde byl až do 1. 10. 1977, kdy
se stal kaplanem ve Valašských Kloboukách. Zde působil pět let, z nichž poslední rok jako provizor (zástupce faráře)
farnosti. K 1. 7. 1982 byl jmenován administrátorem ve Vizovicích (Souběžně
s touto funkcí vedl ještě dvě farnosti; od
1. 11. 1983 do 30. 6. 1984 byl excurrendo administrátorem farnosti Provodov
a od 1. 10. 1985 byl excurrendo administrátorem v Horní Lhotě.), kde ho zastihlo biskupské jmenování. Papež Jan
Pavel II. ho 17. března 1990 jmenoval
titulárním biskupem tagarijským a pomocným biskupem olomouckým.
Biskupské svěcení přijal v Olomouci
7. 4. 1990 spolu s dalším nově jmenovaným pomocným biskupem olomouckým Josefem Hrdličkou z rukou arcibiskupa Františka Vaňáka, který si ho
1. 6. 1990 vybral za svého generálního
vikáře. Po Vaňákově smrti byl zvolen
sborem konzultorů 16. 9. 1991 administrátorem olomoucké arcidiecéze.
Olomouckým arcibiskupem
Na svátek sv. Václava, patrona arcidiecéze, 28. 9. 1992 byl papežem Janem
Pavlem II. jmenován 70. nástupcem na

stolci sv. Metoděje a zároveň 14. olomouckým arcibiskupem. Ke slavnostní
intronizaci došlo v katedrále sv. Václava
v Olomouci 7. 11. 1992 za účasti tehdejšího papežského nuncia v Československu Giovanniho Coppy.
Jeho biskupským heslem jsou slova
Panny Marie v Káni Galilejské „Quod dixerit vobis, facite /Co vám řekne, učiňte/
(Jan 2,5).
Arcibiskup Graubner byl jedním z iniciátorů Desetiletí duchovní obrody národa vyhlášeného v roce 1987 kardinálem
Františkem Tomáškem.
Třicetiletý episkopát
Za jeho episkopátu kanonizoval papež Jan Pavel II. v Olomouci 21. 5. 1995
společně moravského kněze a mučedníka blahoslaveného Jana Sarkandera
a českou vyznavačku blahoslavenou
Zdislavu z Lemberka. Tato událost představuje mimořádný jev v dějinách katolické církve, protože došlo ke svatořečení dvou blahoslavených mimo Řím.
V letech 2000 až 2010 byl předsedou
České biskupské konference, do této
funkce se pak vrátil v roce 2020, kdy nahradil pražského arcibiskupa kardinála
Dominika Duku. Arcibiskup Graubner
v rámci České biskupské konference
je jejím delegátem v Radě pro Charitu a sociální služby a v Radě pro misie
a novou evangelizaci.
Během třicetiletého působení v čele
olomoucké arcidiecéze se arcibiskup
Graubner zaměřil na obnovu diecézní
struktury, založil řadu církevních škol,
vybudoval síť Charit. Přičinil se o založení tradice velehradských poutí při
příležitosti svátku křesťanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, která je
v souvislosti se státním svátkem České
republiky spojená s projektem Dnů lidí
dobré vůle, při kterém se v předvečer
státního svátku prezentují charitativní,

5

ARCIBISKUP JAN GRAUBNER

bí, během něhož není obsazen církevní
úřad) pražské arcidiecéze, a to až do
okamžiku, kdy se nový arcibiskup ujme
kanonického vedení pražské arcidiecéze (2. 7. 2022). Po dobu výkonu služby
apoštolského administrátora pražské
arcidiecéze potvrzuje kardinál Duka stávající personální obsazení jednotlivých
úřadů arcidiecéze. Nadále zůstává kardinálem. Právo volit papeže mu zůstává
do 80 let věku.

ARCIBISKUP JAN GRAUBNER

Primice novokněze Jana Graubnera, Strážnice 1973

První svaté přijímání, Provodov 1984

Dva nově jmenovaní pomocní biskupové olomoučtí, Mons. Jan Graubner (vlevo) a
Mons. Josef Hrdlička (vpravo), koncelebrují mši svatou s olomouckým arcibiskupem
Mons. ThDr. Františkem Vaňákem při svém biskupském svěcení v katedrále sv. Václava v Olomouci 7. 4. 1990.
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vzdělávací, ekologická, sportovní a umělecká díla vycházející z hodnot, jež k nám
přinesli slovanští apoštolové.
Jeho působení je především pastorační. Zabývá se duchovním doprovázením a záleží mu na široké spolupráci
a stavění mostů mezi lidmi i názory. Věnuje se pastoraci rodin, pro které založil
Centrum pro rodinu s pobočkou v každém děkanátu diecéze. Je duchovním
rádcem Orla. Založil rovněž zbožné sdružení Eucharistická hodina. Věnuje se
obnově poutních míst Velehrad a Svatý
Hostýn i rozvinutí pouti hasičů, myslivců, včelařů a dalších profesních skupin,
nebo děkanátních poutí za obnovu rodin
a kněžská povolání. Další z jeho iniciativ
je celorepubliková Tříkrálová sbírka, jejíž
výtěžek je určen na charitativní pomoc
doma i v zahraničí.
Od roku 1999 je členem správní rady
Univerzity Palackého v Olomouci, jíž
řadu let předsedal. Z titulu arcibiskupského úřadu je Velkým kancléřem Cyrilometodějské teologické fakulty a členem její vědecké rady.
Ocenění arcibiskupovy práce
Za své nevšední aktivity byl moravský metropolita oceněn četnými
vyznamenáními. V roce 2002 obdržel Evropský prsten Dr. Aloise Mocka – cenu, která se uděluje jen osobnostem či institucím, jejichž působení
stojí na evropských hodnotových představách o lidských právech, lidské důstojnosti a demokracii, a které se zasloužily o duchovní, kulturní, politické,
hospodářské a společenské sjednocení
Evropy v jejích nových geografických
hranicích.
V roce 2003 mu ministr obrany udělil
záslužný Kříž I. stupně. Za vynikající zásluhy o skautské hnutí a službu skautským myšlenkám mu byl předán Řád
čestné lilie v trojlístku Zlatého stupně.
V roce 2003 mu byl jako výraz ocenění za mnoholetou obětavou práci udělen Řád sv. Floriana Sdružením hasičů
Čech, Moravy a Slezska.
U příležitosti 60. narozenin byl 28. října 2008 vyznamenán prezidentem České republiky Václavem Klausem, byl mu
propůjčen Řád T. G. Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv.
Těžká nemoc – životní proměna
Na podzim 2020 onemocněl koronavirem, byl hospitalizován ve Fakultní nemocnici v Olomouci a podle jeho
vlastních slov byl jeho stav velmi vážný.
Sám říká, že „se ocitl na prahu věčnosti“. Po několika týdnech hospitalizace se
uzdravil.

ARCIBISKUP JAN GRAUBNER

Literární činnost
Arcibiskup Jan Graubner je také literárně činný. Napsal řadu článků, publikací a knih, jako např. Proste Pána
žně (1998), Zastavení u betléma (2004),
Jak si představuji farnost dnes (2005),
Biřmovanci (2005), Duchovní obnova
s Aničkou (2006), Manželství (2007),
Burcování (2008), Kněžské osobnosti (2010), Hledání živého Krista (2010),
Cesta světla (2010), Anička Zelíková
(2011), Chci být opravdovým křesťanem
(2012), Země posvěcená (2013), Eucharistie (2014), Rok s církví (2018), Bdění
u Božího hrobu (2018), Zbožnost je užitečná ke všemu (2021).

Intronizace nového olomouckého arcibiskupa (7. 11. 1992)

Arcibiskup Graubner –
muž sjednocení
Nov ý p ra ž s k ý arcibiskup J an
Graubner bývá od části české veřejnosti považován za jednoho z předních
představitelů konzervativního křídla
římských katolíků v České republice.
On sám se však za konzervativce nepovažuje. Často podle svých slov „cítí
zodpovědnost za věrnost nauce církve
i správné praxi“. Známý a stále aktuální je jeho výrok: „Nemáme‑li ztratit
identitu, musíme zůstat pravověrní.“
Josef Pala

 Arcibiskup Jan
Graubner žehná
církevní nemocnici
ve Vizovicích
(13. 10. 1993)
 Arcibiskup
Jan Graubner se
účastní tradičních
hasičských poutí na
Svatém Hostýně
 Arcibiskup Jan
Graubner se rád
setkává s lidmi
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Muzeum na Svatém Kopečku opět otevřeno

Konference Otcovo srdce

Svatokopecké muzeum zve k prohlídce nejen poutníky a turisty, 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: od středy do neděle v čase 10.00–12.30 a 13.00–
17.00 hod. Prohlídka není bezbariérová, ukončení prodeje
vstupenek v 16.30 hod.
Rezervace prohlídek: e‑mail: muzeum@svatykopecek.cz, tel.
778 781 981

Koná se v Zábřehu od pátku 24. do neděle 26. června v místním kulturním domě. Konference je otevřená pro všechny generace a církevní denominace. Je organizovaná misijní mezidenominační organizací Mládež pro Krista, z. s., ve spolupráci
s místními církevními společenstvími.
Bližší informace: tel. 608 171 525, e‑mail: info@otcovosrdce.cz

Celostátní setkání mládeže

Česká dominikánská provincie a nakladatelství Krystal OP
zvou na Letní školu Tomáše Akvinského, která proběhne ve
dnech 1. až 5. srpna v Tuchoměřicích. Letní škola bude zaměřena na společné studium nauky a textů sv. Tomáše Akvinského věnovaných tématu stvoření a hledání jejich významu
pro život náš a dnešního světa. Součástí budou přednášky,
workshopy, semináře, společné čtení textů, modlitba a diskuze.
Bližší informace:
https://krystal.op.cz/letni‑skola‑tomase‑akvinskeho/

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 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.
Bližší informace: www.celostatnisetkanimladeze.cz

Duchovní obnovy pro zdravotníky

Nejbližší poutní slavnosti na Svatém Hostýně

Sobota 6. srpna – Zlín, klášterní budova Regina (Divadelní
3242/6)
Sobota 20. srpna – Olomouc, Arcibiskupský kněžský seminář
(Žerotínovo nám. 605)
Bližší informace: e‑mail:resetkova.vera@ado.cz

Sobota 4. června – Pouť dobrodinců díla Dona Boska v Havířově
Pondělí 6. června – 21. pouť píšících křesťanů
Sobota 11. června – 12. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
Neděle 12. června – 5. pouť krojovaných
Sobota 18. června – 8. pouť schol
Sobota 18. června – 8.30 hod. – mše svatá v Bystřici pod
Hostýnem, následuje eucharistický průvod na Svatý Hostýn
Pátek 24. června – Pouť členů Apoštolátu modlitby
Sobota 25. června – Dětská pouť u Panny Marie na začátku
prázdnin; 13. pouť zrakově postižených
Sobota 2. července – pondělí 4. července – 15. pěší pouť
Svatý Hostýn – Štípa – Velehrad

Letní škola Tomáše Akvinského

Červnový Nezbeda a Cvrček
V červnovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou osud našeho vynálezce Karla Rašky, kterému se podařilo celosvětově
vymýtit plané neštovice, povídky Harmonický akord a Voláme Hurst, voláme Hurst a ohlédnutí za objevem posledních
let Největší jeskyně naší planety.
Červnový Cvrček učí malé čtenáře, že zaždý z nás patří nejen do té své rodiny, ale také do rodiny Božích dětí.
Bližší informace: www.casopisnezbeda.cz

Manželská mediace
V rámci naší arcidiecéze je nově zřízena služba manželské
mediace, která je určena manželským párům, u nichž konflikt
či problémy v komunikaci výrazně narušují či ohrožují soužití
a vzájemný vztah. U mediace jsou vždy přítomni oba manželé a mediátoři zde fungují jako prostředníci, jejichž úkolem je
pomoci vést rozhovor manželů tak, aby pro ně bylo možné
dojít k vzájemnému porozumění a nalezení vlastního smysluplného řešení.
Bylo vyškoleno šest manželských párů, které územně spadají
do děkanátů: Zábřeh, Šternberk, Olomouc, Holešov, Valašské
Meziříčí. Služba je pro manžele zdarma, setkání si domlouvají
individuálně pomocí emailů na mediátory, které naleznou na
plakátu, webových stránkách (www.rodinnyzivot.cz – manželská mediace).

8

CENTRUM PRO KATECHEZI

Přehled plánovaných akcí Matice velehradské
na rok 2022

Letní škola Božího slova

Neděle 10. července – Přednáška Petra Hudce na téma Velehradský unionismus
Pátek 12. srpna – Program k výročí 800 let od úmrtí zakladatele velehradského kláštera Vladislava Jindřicha (přednášky a zádušní mše svatá)
Pondělí 15. srpna – Pouť Matice velehradské (mše svatá, divadlo O pejskovi a kočičce (Kamil Koula) a odpoledne her
pro děti)
Sobota 27. srpna – Hudební festival Šroubek
Sobota 27. srpna – Pěší hvězdicová pouť
Pondělí 26. až středa 28. září – Svatováclavská pěší pouť
Program akcí bude v průběhu roku doplněn.
Aktuální akce naleznete na stránce www.velehradinfo.cz
Každou první neděli v měsíci modlitba na Poutní cestě růžence se začátkem ve 13.15 hod. na začátku trasy + v měsících
květnu a říjnu třetí neděli v měsíci před hrubou mší svatou.

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT
Duchovní obnova pro seniory
13. – 15. června (pondělí – středa), vede P. Milan Palkovič
Přihlašování: tel. 573 381 693, e.mail: matice@hostyn.cz

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, farnosti), 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 kompetenci 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 školách. Kurz se uskuteční v termínu od 15. do 19. srpna v Poutním 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

CENTRUM PRO KULTURU
18. setkání lektorů Božího slova
Po dvouleté pauze je zde opět pozvánka pro lektory Božího
slova olomoucké arcidiecéze, které je naplánováno na sobotu 15. října od 10 hod. v Olomouci. Lektoři Božího slova,
kteří mají zájem o dobrý chod této důležité služby ve farnosti i o její kvalitu, jsou srdečně zváni do arcibiskupského
paláce.
Zájemci se mohou hlásit: e‑mail: pavlikova.martina@ado.cz
nebo na telefonu 587 405 402

Pěší pouť za umělce 2022
Z Uherského Hradiště přes kopec sv. Antonína, Strážnici a Milotice do Žarošic. Termín týdenního putování spolu s doprovodným programem vychází na poslední týden v červenci: od
neděle 24. do soboty 30. července.
Bližší informace: www.KulturaSlova.cz, tel. 587 405 402,
e‑mail: pavlikova.martina@ado.cz

Arcidiecézní pouť rodin
Svatý Hostýn, sobota 27. srpna
Zahájení: 10.15 hod. – mše svatá na venkovním pódiu
Symbolicky se přeneseme do Říma. Pro rodiny bude připraven duchovní i zábavný program.
Bližší informace: Centrum pro rodinný život, Wurmova 562/9,
779 00 Olomouc
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SYNODA 2021–2023

Pastýřský list k ukončení diecézní etapy
synody o synodalitě
Milé sestry a bratři,
především chci v této chvíli upřímně poděkovat všem, kteří přijali výzvu
papeže Františka a zapojili se do práce
synodních kroužků. Zvláštní poděkování
patří diecéznímu týmu za velkou práci,
kterou odvedli ve skvělé kvalitě.
Mám radost, že se do práce v synodálních kroužcích zapojilo tolik lidí, kteří
udělali zkušenost synodality, která je duchovní skutečností, protože jde o společnou modlitbu a společné naslouchání
Božímu hlasu, o společné hledání Boží
vůle. Mnozí jste udělali zkušenost s působením Ducha Svatého, který vytváří
církevní společenství z těch, kteří se jím
nechají vést. Za tento veliký dar děkuji
Pánu Bohu a právě v něm vidím velikou
naději pro naši diecézi.
Chladné statistiky ukazují poměrně
smutná čísla, například za posledních
léta klesl v diecézi počet účastníků na
bohoslužbách ze 115 tisíc v roce 2000
na 75 tisíc v roce 2017, klesl počet pokřtěných i počet dětí u prvního sv. přijímání. Počet biřmovanců klesl z dvou
tisíc na jeden tisíc. Kněžský seminář je
téměř prázdný. Vidím únavu mnoha kněží, kteří často přes všechnu svou námahu
nevidí plody své práce, které by přinášely
radost. Vedle toho vidíme mnoho plodné
námahy v řadě farností, které se krásně
rozrůstají, úžasnou práci církevních škol
a obdivuhodný rozvoj církevní Charity.
Do synodální práce se zapojilo přes
pět tisíc lidí a potěšitelné je, že největší
věková skupina účastníků byla od 30 do
60 let. V tom vidím velkou naději.
Syntéza jednotlivých výstupů
z kroužků poukázala kriticky na řadu
skutečností, ale taky ukázala velkou sílu
touhy a ochoty nasadit se pro obnovu
církve, či se aspoň připojit. Pro správné přijetí syntézy je zásadně důležitý
postoj lásky, která se nebojí kritiky, ale
dívá se do textu jako do zrcadla diecéze.
Ne všechno se týká konkrétní farnosti nebo konkrétního kněze. Nesmíme
všechnu kritiku vztahovat na sebe, ale
ani nesmíme říkat, že všechno se týká
jen jiných, nýbrž v pokoře se ptát, jestli
se něco z řečeného netýká aspoň z části také mě. Nejednou se ukáže, že kněží
i laici volají po stejné věci, ale chyba je
někde v komunikaci či způsobu vidění.
Zásadní je otázka: Co ode mě žádá Bůh?
Co bych z mé strany mohl udělat pro
zlepšení? Musím trpělivě počítat s postupnými kroky a hledat spojence.
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Musíme rozlišit, co je řešitelné ve farnosti, co v diecézi, co patří na světovou
úroveň.
Některé věci můžeme začít ve farnosti řešit hned. Na společném setkání
synodních kroužků, nebo jejich zástupců, s duchovním správcem a farní radou
projevit ochotu ke společné otevřenosti
vedení Duchem Svatým a ke spolupráci
na jeho díle. Nesmíme při tom zapomenout, že metodou synodality se chceme
řídit při všech dalších krocích, že nejde
o demokracii, o názor většiny či vlivných
lidí, ale o společné, stálé a pokorné hledání Boží vůle.
Jednotlivé farnosti se od sebe někdy
hodně liší, proto se budou lišit i jejich
priority. Společným cílem je pro všechny
živé společenství, které vydává svědectví o živém Kristu. Někde už na cestě
k takovému cíli urazili kus cesty a krásně rostou. Jinde se ukazuje, že kvůli objektivním příčinám, například velkému
vystěhovalectví z obce, nemohou být
plnohodnotným farním společenstvím,
protože nemají žádné děti ani rodiny,
a v budoucnu bude třeba hledat řešení ve
spojení farností. Přesto už dnes, i když
tam jde jen o několik starých lidí, mohou
vytvářet živé společenství lásky, modlitby a spolupráce. Pán Ježíš řekl: Kde jsou
dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já
uprostřed nich. Neřekl, kde jich bude
sto či tisíc, ani neřekl, že musí jít o mladé a schopné lidi. On počítá s každým.
Vedle toho musíme počítat s lidský-

mi předpoklady jako například, že děti
a mládež k zdravému rozvoji své víry
nutně potřebují společenství vrstevníků.
Podobně je důležité pro křesťanskou
rodinu mít společenství věřících rodin.
Nemálo farností však má podmínky pro
vytvoření živého společenství a přesto tam není. Tam je třeba se dívat na
současnou situaci jako na velkou výzvu
a hledat odpovědi.
Vzhledem k rozdílnosti situace bude
třeba v různých farnostech začít z jiného
konce, ale všude může jít o stejnou povznášející zkušenost spolupráce s Duchem Svatým na budování živé církve.
Některými tématy se už zabývám
s kněžími. Nejprve já s děkany, pak děkani s kněžími v děkanátech. Zabývali
jsme se například návrhem zavést povinné pastorační rady ve farnostech. Zatím jsme udělali rozhodnutí, že v příštím
roce se při vizitaci farnosti vizitátor setká s farními radami.
Některé úvahy ukazují, že při hledání
správných řešení budeme muset jít do
daleko větší hloubky. Mnozí volají po radostnější bohoslužbě, což je dobře, ale
k velikonoční radosti se jde přes Kalvárii, a o oběti se nedá mlčet. Kristus bez
kříže by nebyl Spasitel. Někteří chtějí
snížit mravní nároky, ale ty nestanovili
lidé, nýbrž Kristus. Mnozí kritizují kněze, ale nikdo rodiny a přitom kněží jsou
takoví, jak je vychovaly rodiny. Někteří myslí, že svěcení ženatých mužů na
kněze vyřeší nedostatek kněží. Hlubší

Velké zapojení věřících středního
věku i mladých lidí do práce synodálních
kroužků mi dává velkou naději, protože
dobré výsledky se mohou ukázat jen
tehdy, když začnou všichni najednou,
když totiž mladí rodiče přijmou více dětí
a dobře je vychovají, když mladí muži
ukáží velkorysost a odvahu nabídnout
se Bohu do kněžské služby, když kritici
raději pomohou a farníci převezmou svůj
díl odpovědnosti za služby ve farnosti či
údržbu kostela, když kněží s pokorným
vědomím svých chyb a nedostatků budou ukazovat trpělivost a vyzařovat radost z Boha. Když všichni se rozhodnou
začít u sebe.
Některé návrhy prozrazují, že ne
všichni věřící vědí o některých věcech,

které dávno v diecézi fungují. To volá po
vysvětlující informaci. Navrhuji lépe využít diecézní časopis OLDIN, udělat z něj
hlavní informační kanál ke sněmovním
kroužkům a všem, kteří mají zájem o život místní církve. Budou se v něm podávat žádané informace ve větší míře,
odpovídat na dotazy a taky sdělovat
zkušenosti dobré praxe z farností. Tak
úsilí jedněch může povzbudit druhé. Povzbuzení a dobrých příkladů není nikdy
dost. Stručné zpracování písemných výstupů z kroužků najdete v OLDINu i na
webových stránkách arcidiecéze.
S vděčností žehná každému z vás
arcibiskup Jan
Psáno o Neděli Dobrého pastýře
2022

Diecézní fáze synodálního procesu završena
Synodální proces vyhlášený papežem Františkem je rozdělen na
několik fází. První fáze probíhá
na úrovni diecézí celého světa.
Výsledky jsou následně předány
na národní úroveň, poté na kontinentální. Poslední fází bude biskupská synoda, která proběhne
v říjnu 2023. V olomoucké arcidiecézi byla 7. května 2022 společným slavením synodality uzavřena diecézní část synodálního
procesu.
Oslava synodality
Diecézní fáze synodálního procesu
byla zahájena 17. října 2021. Skupinky ve
více než 270 farnostech naší arcidiecéze se setkávaly nad tématy, které synodální proces nabízel. Závěry své práce
odevzdaly diecéznímu synodálnímu
týmu, který výsledky zpracoval do podoby pracovního textu. Na začátku května
proběhlo v Olomouci diecézní synodální
setkání. Ke společné práci v synodálních skupinkách a ke sdílení zkušeností
byli pozváni zástupci synodálních skupinek, farní koordinátoři, biskupové, kněžská a pastorační rada diecéze, řeholníci,
kněží, zástupci ekumeny a zástupci různých oblastí speciální pastorace (církevní školy, nemocniční kaplani, centra
pro rodinu atd.). Po společném zahájení,
modlitbě a úvodním slovu otce arcibiskupa se z účastníků zformovalo 13 synodálních skupinek. Členové skupinek
dostali předem část pracovního textu

syntézy, nad kterým diskutovali. Cílem
bylo rozlišit, které z přečtených věcí jsou
zásadní nebo co je třeba doplnit. Po práci ve skupinkách následovalo občerstvení a dále společné setkání v prostorách
arcibiskupského paláce. Diecézní tým
představil metodu kvalitativního výzkumu, pomocí které zpracovával výsledky.
Poté byl dán prostor pro sdílení zkušeností se synodálním procesem ve farnostech. Všechny příspěvky byly laděny
pozitivně a ukázaly, že synodální proces
byl pro mnohé farnosti oživením, podnětem k hledání společné cesty vpřed
nebo také důvodem k vytvoření nových
společenství. Závěrem a vrcholem celého setkání byla mše svatá v katedrále sv. Václava. Při mši svaté poděkoval
otec arcibiskup Jan Graubner všem, kdo
se do synodálního díla zapojili, a vyzval
ke spolupráci na oživení farností. V závěru se s poděkováním všem zúčastněným připojil i P. Josef Mikulášek, diecézní

koordinátor synody, který citací papeže
Františka připomněl cíl celého synodálního procesu: „Připomínáme, že cílem
synody, není vyprodukovat dokumenty,
nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit
důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát
zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od
druhých a vytvořit pozitivní náhled, který
bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce,
rukám navrátí sílu.“ (Přípravný dokument
XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody, Vatikán 2021,
čl. 32)
Závěrečný dokument –
diecézní syntéza
V květnu byla zveřejněna Syntéza diecézní fáze synody o synodalitě
v Arcidiecézi Olomouc. Tento dokument je výsledkem zpracování všech
závěrů synodálních skupinek. V úvodní části najdeme popis metody, kterou
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rozbor však ukazuje, že základním problémem není celibát, ale nedostatek
chuti žít pro druhé, či chybějící smysl
pro službu a oběť, že mládež vyrůstající
v blahobytu a hledající kariéru se těžko
rozhoduje pro povolání, které není atraktivní ani oceňované. Smysl pro službu
druhým či schopnost vycházet s druhými se pěstuje od dětství v rodině. Bez
zkušenosti s dobrým otcem v rodině se
mladík těžko učí být duchovním otcem
a budovatelem farního společenství. Teď
není prostor k hlubšímu studiu tohoto tématu. Uvádím ho jen jako příklad problému, jehož řešení bude vyžadovat mnoho
odvahy a široké spolupráce, abychom
nezůstali jako bezradní v začarovaném
kruhu.

SYNODA 2021–2023

diecézní synodální tým použil při zpracování, stejně jako několik statistických
dat o synodalitě v arcidiecézi. Čtenáře
na první pohled jistě překvapí stručnost
celého dokumentu, který čítá okolo
10 stran textu. Vzhledem k další práci
na národní, kontinentální a celosvětové
úrovni synody bylo nutné dodržet zadání, které omezovalo rozsah textu. Mnohé
další konkrétní, praktické návrhy či myšlenky, které v závěrečné syntéze nejsou,
však nezůstanou stranou a budeme
s nimi na úrovni arcidiecéze pracovat.
Druhým překvapením pro čtenáře může
být obsah závěrečné syntézy. Na počátku práce synodálních skupinek stála
tzv. základní otázka: „Jak se „společné
putování, které umožňuje, aby církev hlásala evangelium v souladu se svěřeným
posláním, v ní uskutečňuje právě dnes,
na jejich různých úrovních (od místní po
všeobecnou)? K jakým krokům nás Duch
Svatý vybízí, abychom byli stále více církví synodální?“ (Přípravný dokument synody, čl. 2)
Z této základní otázky vycházelo 10
témat, která byla nabídnuta skupinkám
ke společnému rozlišování a naslouchání. V závěrech, které diecézní synodální
tým obdržel, se těchto 10 témat objevovalo, nicméně zaznívaly konkrétní situace života církve, které skupinky otevíraly.
Jelikož je úkolem syntézy, aby naslouchala rovnoměrně názorům všech bez
jakéhokoli posuzování či hodnocení, je
celý dokument řazen do 8 kapitol, které
shrnují všechny oblasti, kterými se jednotlivé skupinky zabývaly. Tyto kapitoly
vznikly touhou zachytit to, o čem skupinky píší a netlačit uměle závěry skupinek
do předem připravených struktur.

Jak syntézu číst?
Pro správné porozumění textu syntézy je dobré si připomenout co, text chce
vyjádřit a čím naopak není. Předně je text
syntézy předmětem naslouchání. Ať už
s názory souhlasíme nebo ne, vyjadřují
výsledek rozlišování našich bratří a sester. Bylo by tedy chybou, kdybychom
těmto myšlenkám nenaslouchali. Protože syntéza vznikla synodálním způsobem, bylo by vhodné ji také číst synodálním způsobem, tedy ve společenstvích,
ve kterých můžeme společně rozlišovat,
jak se text dotýká naší konkrétní situace. Závěrečná syntéza není pojednáním
o teologických nebo pastoračních otázkách. Neobsahuje nauku církve ani není
vyjádřením většinového názoru věřících.
Všechny hlasy zaznívají vedle sebe a vyjadřují sny, vize, přání, dobré zkušenosti, ale i konstatování, bolesti či kritiku.

Snímky Dominik Novák / Člověk a Víra
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Nejsou celistvým pohledem na jakoukoli otázku, ale výsledkem pozorného naslouchání, kdy tazatel může říci cokoliv.
Co dále?
Diecézní fáze synodálního procesu
je sice završena, nicméně synodální
způsob života církve má růst i nadále.
V závěrečné syntéze mimo jiné lze nalézt konkrétní body, pro rozvoj synodality v našich farnostech a společenstvích.
Dva z těchto bodů si dovolím citovat
i zde:
1. „Podporovat růst neformálních
„prostor“ farnosti, ve kterých může dojít
k diskuzi nad aktuálními tématy, týkajícími se života a poslání farnosti.“
2. „Ve velké míře zaznívá, že Boží lid
touží po spoluzodpovědnosti, prožívané ve farnosti. Sen o farnosti je snem
o provázané síti malých společenství,
vzájemně si nekonkurujících, nýbrž doplňujících a povzbuzujících se. Komunitní
chápání místního společenství (tj. společenství, nikoliv suma individualit) je
podobou církve, která má budoucnost.“
(Diecézní syntéza, str. 13)
Potřeba prostoru, ve kterém může
probíhat otevřená diskuze o farnosti
a jejím životě, spolu s touhou po malých
společenstvích jsou konkrétní témata
pro rozvoj synodality. Mimo to se v následujících měsících budou kněží, pastorační centra diecéze a farnosti seznamovat s výsledky synodálního procesu
a hledat cestu vpřed. Trvalo několik měsíců, než Boží lid společně promluvil
v synodálních skupinkách. Bylo by chybou naše naslouchání uspěchat a přijít s rychlými odpověďmi či řešeními.
Dopřejme si čas k pozorné četbě, která
povede k praktickým krokům na společné cestě.
P. Jan Berka
člen diecézního
synodálního týmu

Blahořečení sestry Marie Paschalis a devíti družek

Proces blahořečení sestry Marie
Paschalis a devíti družek byl zahájen
v listopadu 2011 ve Wrocławi arcibiskupem Marianem Gołebiewskim a po
čtyřech letech intenzivní práce byl tento
proces na diecézní úrovni uzavřen slavnostní mší svatou. Předsedal ji wroclavský arcibiskup Jósef Piotr Kupny za
účasti biskupů a kněží. Součástí mše
svaté bylo pečetění dokumentů o životě
a mučednické smrti každé z 10 sester,
aby mohly být předány do Říma. Otec

arcibiskup v kázání připomněl, že příklad
sester nám ukazuje, že je možné být věrný Kristu až do konce. I v dnešní době
nám mají tyto mučednice co říci a to nejen zasvěceným životem, ale také svými
ctnostmi. Všechny před smrtí svědčily,
že náleží Kristu.
Dne 19. června 2021 papež František
podepsal dekret o tom, že Maria Paschalis a jejích devět spolusester zemřely „in
odium fidei“ (z nenávisti k víře), čímž se
uvolnila cesta k jejich beatifikaci.

SESTRA MARIE PASCHALIS

V květnu 2009 zavítala na faru ve Velkých Losinách představená kongregace
alžbětinek sestra Miriam Zajac s tím, že sbírá fakta o mučednické smrti Marie
Paschalis. Tímto dnem začalo shromažďování dokumentů, ověřování jejich
pravosti i výslechy svědků. Do beatifikačního procesu bylo zahrnuto dalších
devět řeholnic stejné kongregace z oblasti Nysy, které v období od února do
května 1945 zahynuly rukama ruských vojáků v obraně své čistoty, mladých
děvčat nebo nemocných, o které pečovaly.

Blahořečení sester proběhne v sobotu 11. června 2022 v 11 hod. ve
Wroclawi v katedrále sv. Jana Křtitele.
Dana Ponížilová

Maria Paschalis (Marie Magdalena
Jahn) byla řeholnice, členka Kongregace sester sv. Alžběty, která
raději zemřela, než aby se zpronevěřila řeholnímu slibu čistoty.
Byla zabita v Sobotíně na Šumpersku na konci druhé světové války,
pohřbena je na místním hřbitově.
Krátce po smrti začala být s úctou
nazývána „bílou růží z Čech“.
Narodila se dne 7. dubna 1916,
v obci Górna Wieś, jako nejstarší ze čtyř
dětí truhláře Karla Eduarda Jahna a jeho
ženy Berty rozené Klein. Jako dvaadvacetiletá vstoupila v roce 1938 v Nyse
do Kongregace sester svaté Alžběty
a dne 19. října 1939 složila časné sliby.
V domě sv. Alžběty v Nyse vařila a ošetřovala staré a nemocné sestry.
Maria svůj pohnutý osud předpověděla v dopise rodičům již na sklonku
předchozího roku: „Dušičky jsou už zase
pryč. Snad se budou příští rok v tento den
modlit za naše ubohé duše. Bezpočet jich
bude ležet v zemi, těch, kteří ještě vůbec
nepomysleli na umírání, kteří byli ještě
mladí a zdraví. Člověk míní, Bůh řídí…“
A v dalším dopise píše: „Ano, ano, uplynulý rok přinesl lidstvu mnoho starostí
a bídy a nový rok se zdá být ještě mnohem horší. Teď se i my musíme připravit
na nejhorší…Ale my nechceme klesat na
mysli, stojíme přece všichni v Božích rukou. Nic se nestane bez jeho vůle.“
Z německého Slezska prchaly ve
strachu před zvůlí osvoboditelů tisíce

lidí. Obce v Podesní byly doslova přehlceny uprchlíky ze Slezska. K nim se
přidaly na pokyn své představené sestry
Marie Paschalis a sestry Marie Fides.
V Sobotíně se obě připojily ke skupině
řeholnic, které ve školní budově ošetřovaly staré lidi. Rudoarmějci se na německých územích chovali k místnímu
obyvatelstvu velmi nevybíravě. Již v prvních hodinách „osvobození“ docházelo
k rabování a výtržnostem.
Svědectví o smrti řeholnice zapsal
sobotínský farář P. Bruno Esch: „V pátek

11. května projížděl kolem jeden ruský
voják na kole. Zastavil a vstoupil do budovy. Sestra M. Paschalis chtěla právě
sejít ze schodů. Vyděšená vběhla zpět
do místnosti, kde se zdržovali staří lidé,
dílem ležící na postelích. V příštím okamžiku rozrazil rudoarmějec dveře a požádal mladou sestru, aby ho následovala. Klidně řekla: „Nosím svatý hábit. Nikdy
s tebou nepůjdu!“ a ukázala na svůj kříž
na růženci. Rudoarmějec ji uchopil za
paži, ona se mu však vytrhla a ukryla se
za stůl. Voják vystřelil do stropu. Když ji
znovu vyzval, aby s ním šla, odpověděla
rozhodně: „Zastřelte mě, Kristus je můj
Snoubenec. Jen jemu patřím!“ Poklekla,
vzala do ruky kříž, políbila ho a modlila
se: „Prosím všechny o odpuštění, jestli
jsem jim ublížila. Můj Ježíši, dej mi sílu
zemřít.“ Rus vystřelil. Sestra padla dozadu a byla na místě mrtva.“
Svědkové celého incidentu byli ohromeni odvahou této mladé řeholnice. Její
tělo bylo uloženo do hrobu u hřbitovní
zdi naproti vchodu do sakristie a její
pohřeb proběhl za účasti kněží, sester
alžbětinek a přepočetného zástupu věřících. Od okamžiku smrti byla považována za vzor čistoty pro mladé lidi.
Na základě faktů z publikace W.
Richter Hrsg., Poslední dny v Sudetech,
1989 místní farníci hrob Marie Paschalis obnovili.
V sobotu 18. června 2022 ve 14
hod. bude v Sobotíně sloužena děkovná mše svatá za beatifikaci sestry Marie Paschalis.
Anna Rozsívalová
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Aktuality
Národní pouť na Velehradě

Noc kostelů 2022

Letošní Národní pouť na Velehradě
se bude konat v úterý 5. července. Hlavní mše svatá bude na nádvoří v 10.30
hod. a bude přenášena Českou televizí
a Českým rozhlasem. Pouť bude zahájena už o den dříve tradičním Večerem lidí
dobré vůle.
(ps)

Přijměte pozvání na 14. ročník Noci kostelů. Široké veřejnosti se otevře v pátek 10. června více než 160 kostelů, kaplí, sborů a modliteben, které běžně bývají přístupné jen v čase bohoslužeb. Jedná se o objekty na území Olomouckého
kraje, Zlínského kraje a částečně Pardubického a Jihomoravského kraje, tedy na
území – ve kterém vykonává duchovní správu olomoucké arcibiskupství. Jsou
zváni všichni lidé dobré vůle k společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů.
Noc kostelů je znamením živé spolupráce křesťanských církví a projevem kreativity a důvěry v lidi, kteří chrámy stavěli a zdobili. Pestrou programovou nabídku
jednotlivých objektů, kterou léta vytváří stovka dobrovolníků a dobrovolnic, najdete
na webu: www.nockostelu.cz nebo ve stejnojmenné mobilní aplikaci.
Ve Zlíně a okolí návštěvníky potěší také
poutní pasy. Součástí
Noci kostelů bude soutěžní kartička na razítka
o zážitkové ceny. Jednou
z nich je prohlídka běžně nepřístupných míst
arcibiskupského paláce
v Olomouci.
Více informací k soutěži bude k dispozici
několik dní před akcí na
www.ado.cz. Přejeme
vám, aby putování od
kostela ke kostelu – obecně prostoru, kde je oslavováno Boží dílo různým způsobem
hmotným i nehmotným, bylo vám všem bez rozdílu náboženského vyznání cestou
od srdce k srdci. Tedy poznáním, na které se nezapomíná.
David Mikša

Nový apoštolský nuncius
v České republice
Papež František jmenoval 1. května 2022 nového apoštolského nuncia
v České republice. Stal se jím Mons.
Jude Thaddeus Okolo, titulární arcibiskup novický (Novica).
Arcibiskup Okolo se narodil 18. prosince 1956 v Kanu v Nigérii. Na kněze
byl vysvěcen 2. července 1983. Biskupské svěcení přijal 27. září 2008. V roce

Kurz čtení Božího slova v liturgii

1990 vstoupil do diplomatických služeb Svatého stolce a působil na apoštolské nunciatuře na Srí Lance, Haiti,
Antilách, ve Švýcarsku, České republice a
Austrálii.
Dne 2. srpna 2008 byl jmenován
apoštolským nunciem ve Středoafrické
republice a Čadu, 6. října 2013 apoštolským nunciem v Dominikánské republice a apoštolským delegátem v Portoriku. Dne 13. května 2017 byl arcibiskup
Okolo jmenován apoštolským nunciem
v Irsku, kde působil až do této chvíle.
V České republice se stal v pořadí šestým nunciem od vzniku samostatné republiky v roce 1993.
Nuncius hovoří anglicky, italsky, francouzsky, německy a španělsky. (čbk)
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Lektoři Božího slova ze čtyř děkanátů, v celkovém počtu okolo dvou stovek
osob, absolvovali během tří jarních měsíců „Kurz čtení Božího slova v liturgii“.
V Uherském Hradišti jím prošlo 85 absolventů, ve Zlíně 42 absolventů, v Zábřehu
35 absolventů a v Rožnově pod Radhoštěm (pro děkanát Valašské Meziříčí) 40
absolventů.
Všichni ti, kdo chtějí vykonávat lektorskou službu spočívající v četbě Božího slova
při liturgii, navštěvovali od března do půlky května čtyři části vzdělávacího kurzu: první setkání s Úvodem do Písma svatého pod vedením biblisty P. Petra Chalupy, druhé
a třetí setkání s Božím slovem
ve spojení s kulturou řeči spolu
s lektory objevuje Martina Pavlíková a čtvrté setkání, jako vyvrcholení kurzu se slavnostní mší
svatou a předáváním osvědčení,
za účasti biskupa Antonína Baslera.
Mše svatá s předáváním
osvědčení měla vskutku slavnostní charakter. Ten umocňoval ve Zlíně a Rožnově pod
Radhoštěm zpěv místních chrámových sborů. Lektoři ocenili
předání osvědčení z rukou bisSnímek František Ingr / Člověk a Víra kupa Antonína poté, co k nim
během kázání promluvil a v závěru bohoslužby je vyslal předčítat slovo Boží. K tomu
dostali biskupské požehnání a spolu s nimi i všichni, kteří se mše svaté účastnili.
		
Martina Pavlíková

V bývalé věznici v Uherském Hradišti, kde totalitní režim věznil a týral své nevinné oběti, se v sobotu 23. dubna 2022 uskutečnilo výjimečné setkání. Proběhla
zde ekumenická bohoslužba smíření. Společně ji vedli zástupci čtyř církví: farářka Církve československé husitské v Uherském Brodě Iva Pospíšilová, římskokatolický farář ve Starém Městě Miroslav Suchomel, Jitka Voglová, pastorační
pracovnice z Českobratrské církve evangelické v Uherském Hradišti, a zástupce
uherskohradišťského sboru Bratrské jednoty baptistů Tomáš Zetek. Bohoslužbu
doprovázela Horňácká muzika Petra Mičky.
„Hradišťská věznice nemůže žádného vnímavého člověka nechat lhostejným.
Máme skutečně velký historický morální dluh. Dluh vůči všem, kteří v těchto prostorech trpěli. Mnozí zaplatili svými životy, mnozí trvale podlomeným zdravím,“ prohlásil během setkání poslanec Stanislav Blaha, který je zároveň starostou Uherského
Hradiště.
Mezi účastníky setkání byli lidé, jejichž
nejbližší příbuzní či
známí zde byli vězněni. Mezi hosty byl také
ministr kultury Martin
Baxa. „Já jsem původní profesí učitel dějepisu. Vždycky jsem
se zajímal o dějiny 20.
století. Když jsem ale
do této věznice přišel,
uvědomil jsem si jednu
věc – žádné učebnice
Snímek František Ingr / Člověk a Víra
nenahradí to, kdy člověk stojí bezprostředně v místech, kde se vše odehrávalo. Když jsem stál u těch
samotek, zažíval jsem pocity hlubokého dojetí a hněvu,“ zdůraznil ministr.
Zatím ještě působí areál bývalé věznice spíše odpuzujícím dojmem. Desítky let
totiž chátral a politikům se z řad polických špiček nebyl vážný zájem jej opravit. Nyní
už sice rekonstrukce začala, ale zvenku zatím není vidět, protože se týká především
přípravných prací uvnitř areálu. Pokud se však naplní nynější plány, v roce 2028 by
mohl vzniknout v části areálu Národní památník obětí totalitních režimů.
Josef Pala

Slavkovice hostí čtvrtý Kongres
o Božím milosrdenství
Pod záštitou arcibiskupa Jana Graubnera se ve dnech 10.–12. června uskuteční ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě čtvrtý Kongres o Božím milosrdenství, letos s mottem „Jedině v Kristu“.
Úvodní mši svatou bude v pátek 10. června od 16 hod. celebrovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, téhož dne je na programu mimo jiné dvojí promítání, o kardinálu
Miloslavu Vlkovi a mystičce Wandě Boniszewské.
V sobotu bude přednášet např. biskup Ladislav
Hučko nebo policejní kaplan a trvalý jáhen Jiří Ignác
Laňka, mši svatou od 16
hod. slaví katovický arcibiskup Adrian Galbas.
V neděli je pak pro
účastníky připravena například přednáška biblisty
Jaroslava Brože nebo novodvorského opata P. Samuela Laurase, závěrečnou mši svatou bude od 15 hod. celebrovat arcibiskup Jan
Graubner.
Podrobné informace o programu a také o přihlašování (pro ty, kdo potřebují zajistit ubytování nebo oběd) naleznete na webu: www.kongres.slavkovice.cz
(ado)

Na Svatém Hostýně
postaví nový betlém
Baziliku na Svatém Hostýně ozdobí
letos o Vánocích nový betlém v životní velikosti. Dřevěné sochy vyrobí žáci
Střední školy nábytkářské a obchodní
v Bystřici pod Hostýnem, vhodné kvalitní dřevo zajistili lesníci Arcibiskupských lesů a statků Olomouc (ALSOL).
„Matici svatohostýnské jsme věnovali celkem šest kusů lipových výřezů,
každý o délce dva metry. Dříví musí být
kvalitní, bez suků a dostatečně rovné,
aby z něj bylo možné vyrobit krásné a trvanlivé sochy bez kazů,“ vysvětluje jednatel ALSOL Arnošt Buček s tím, že dříví
pochází z lesů v Hostýnských vrších.
„Jsme rádi, že výřezy zůstanou v lokalitě
svého původu a díky nové podobě, kterou pod rukama umělců získají, budou
na Svatém Hostýně symbolickou připomínkou naší generace lesníků, řezbářů
i farníků minimálně po další desetiletí,“
doplňuje.
Dřevěné sochy vyrobí žáci z oboru
Uměleckořemeslné zpracování dřeva a oboru Umělecký truhlář a řezbář
Střední školy nábytkářské a obchodní
v Bystřici pod Hostýnem v rámci sochařského sympozia. Tématem letošního roku je „Civilizace“. „Plánujeme s žáky
vyrobit šest soch za použití motorových
pil a řezbářských dlát. Sochy budeme
vytvářet v průběhu měsíce září, takže na
Svatém Hostýně by si je poutníci mohli
poprvé prohlédnout již v rámci letošních
vánočních svátků,“ uvedl vedoucí učitel
odborného výcviku Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem Miloslav Zaorálek.
Dřevěný betlém v životní velikosti
plánuje Matice svatohostýnská spolu
s duchovní správnou na Svatém Hostýně umístit přímo před baziliku Nanebevzetí Panny Marie. „Nový Betlém
bude umístěn po levé straně hned vedle vrchní části schodiště do baziliky, na
zatravněném ostrůvku,“ uzavírá vedoucí
hospodářské správy Matice svatohostýnské Josef Kužel.
(alsol.cz)

Snímek Leoš Hrdlička
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Bohoslužba smíření v bývalé komunistické věznici
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Ubrat si kus svého komfortu a nabídnout ho někomu,
kdo nemá nic. Nejen Charita, ale také spousty rodin
pomáhají těm, kdo museli uprchnout před válkou
Do pomoci ukrajinským uprchlíkům je kromě Arcidiecézní charity
Olomouc zapojena spousta rodin
a jednotlivců. Vlastně jejich pomoc
je v součtu daleko zásadnější a důležitější. Jednu z rodin přibližujeme v našem rozhovoru.
Manželé Jana a Ladislav Stejskalovi mají čtyři děti a… dva domky.
V jednom bydlí a druhý – vesnický domek po prarodičích, vzdálený přes deset kilometrů, nabídli
uprchlíkům z Ukrajiny.

Vysvětlete, prosím, o koho se nyní
rozrostla vaše rodina?
Jana: Ubytovali jsme dvě ženy. Táňa
má 28 let, je vdaná má pětiletou holčičku, jsou z Kyjeva, ale po vypuknutí války
se přestěhovaly ke své sestřenici Nadě.
Tato svobodná maminka má taktéž pětiletého syna a tak spolu bydleli ve zhruba čtyřistatisícovém městě Vinnycia na
střední Ukrajině. Nakonec museli uprchnout pryč. Až k nám.
Jak jste se o nich dozvěděli?
Ladislav: Dozvěděli jsme se o nich
přes Charitu, kam jsme nahlásili, že

máme možnost někoho ubytovat, a poté
upřesnili naši nabídku. A pak jsme čekali. Na třetí pokus to vyšlo a přišly tyto dvě
ženy s dětmi.
I ony se tedy nejprve hlásily na Charitě?
Ladislav: Jedna z těch našich maminek se kontaktovala s Charitou a pro
tu druhou maminku ještě jela do Polska.
Ony totiž už asi tři týdny byly ubytované
v hotelu v Polsku, ale přes kamaráda,
který tu pracuje a bydlí, zjistily, že i zde
by bylo vhodné útočiště.

Sázení brambor je celorodinnou aktivitou, do které se zapojila i jedna z ubytovaných
Snímky Ladislav Stejskal
žen.
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Takže se potkala nabídka s poptávkou. A co tomu předcházelo u vás
doma?
Jana: Dění na Ukrajině jsme sledovali v televizních zprávách. Dojaly nás maminy prchající s dětmi a taškami přes
hranice. Ten šok byl prvotní impulz. Konkrétní podnět však přišel od nejstarší
dcery. Pak od ostatních dětí a my jsme
se k tomu s manželem „jenom“ přidali.
Zmínili jste, že to nevyšlo na první
pokus, nějakou dobu jste čekali.
Nevyprchalo z vás prvotní nadšení?
Ladislav: Naopak, získaný čas jsme
využili k přípravě. Náš druhý dům totiž
neslouží na každodenní bydlení. Takže
v tom mezičase se nám podařilo od známých zajistit pračku, na dvůr namontovat sušák, dodělávali jsme revizi plynu.
Jana: Prali jsme lůžkoviny, připravovali povlečení, těch drobností byla
spousta.
Co bylo na těch přípravách nejtěžší?
Ladislav: Nejspíš to časově zkoordinovat. Chodíme do práce, jsme zapojeni
ve farnosti, spoustu času vyžaduje rodina, bylo před Velikonocemi. Obtížnější
bylo to spíš všechno skloubit, aby to do
sebe zapadlo, abychom to stihli a byli
připraveni…
Jana: Obě maminky s dětmi jsme pozvali na vzkříšení k nám do domácnosti. Během oběda nám jen tak nechtěně
mezi řečí řekly, že jim čtyři dny už neteče
teplá voda. Ani nás tím nechtěly obtěžovat. Ale my jsme z toho byli zaskočení
a překvapení. Naštěstí se nám závadu
na pojistkách brzy podařilo opravit. Ale
zaskočilo nás to.

Je možné se třeba bavit i o Ukrajině?
Jana: Nebýt jazykové odlišnosti,
řekla bych, že jsou normální občané té
vesnice. Jsou pozitivní, veselé, přirozené. A ty věci… nikdy jsme se jich ale napřímo neptali, jak to tam vypadá, vlastně
ani, jestli rodiče jsou v pořádku, ani proč
odešly. Respektujeme jejich soukromí
a nechtěli jsme se vyptávat.
Ladislav: Necháváme to na nich.
Když se o svém osudu budou chtít bavit. Můžeme se tvářit, že chápeme, co
prožily, ale my tomu rozumět vlastně vůbec nemusíme. Nic takového jsme nikdy
nezažili.
Co byste doporučovali někomu, než
se k přijetí uprchlíků rozhodne? Co
by měl promyslet?
Ladislav: V prvé řadě aby zvážil, že je
to závazek nikoli na týden, ani na čtrnáct
dnů, ale možná i na rok.

Jana: To je právě důležité. Rozhodnutí pomoci bylo rychlé, ale je třeba věc
zvážit. Protože je nutné ubrat si kus svého komfortu a nabídnout ho někomu,
kdo nemá nic.
Můžete to, prosím, upřesnit?
Jana: Takové rozhodnutí nemusí
být pro každého. Vyžaduje to nutný
soulad celé rodiny, partnerů. Třeba,
chápejte, kdyby manžel byl jen trochu
proti, tak já ty technické věci nezajistím.
Najednou jsem se musela podělit
o čas, který mám pro naše děti, manžela, rodinu, práci. Ubrat si ze svého
volného času, který bych jinak mohla
věnovat přípravě dcerky na fyziku, no
a já jsem jela s Ukrajinkami pomoci
domluvit mateřskou školku, pomoci
s lékařkou, úřady… A to zdůrazňuji, že
jsou velmi šikovné a samostatné, ale
ta podpora, zejména kvůli jazyku je
nutná.
Je to velká síla, že to takto klaplo, ale
opravdu to nemusí být vhodné pro každou rodinu.
Na druhou stranu, co je důležité pro
příchozí k nám?
Ladislav: Hlavně, aby se postupně
cítili jako doma, aby byli zapojeni do každodenního procesu. Rodina, práce, škola, školka. V momentě, kdy má člověk
pocit samostatnosti a může se o sebe
postarat, je soběstačný a vytváří si tím
pocit bezpečí. To neznamená dělat věci
za ně, ale pomoci jim se k tomuto stavu
dopracovat.

Při té příležitosti mě napadá, komu
byste vy v této věci poděkovali za
podporu?
Ladislav: Děkujeme všem, kteří
nám jakkoli pomohli připravit bydlení.
Dostali jsme pro ně pračku. Pracovník
z plynárny udělal rychle revizi. Dovedu si
představit, že měl naplánovanou práci,
termíny, zákazníky – to všechno v podnikání musí klapat a navazovat na sebe.
Když jsem se ozval a vysvětlil tu naléhavost – přijel ihned. A chválím komunikaci s Charitou. Jak při evidenci nabídek
ubytování s dobrovolnicí paní Keprtovou
i při přebírání rodin, kde byla paní Richterová. Vše proběhlo tak přirozeně, jako by
někdo jen tak přijel z nějaké akce mezi
staré známé kamarády. Bylo to lidské
a klidné.
Co se děje u vás nyní?
Jana: Zrovna si děvčata sama našla práci v Nestlé v Olomouci. Díky informačnímu facebooku pro Ukrajince.
Většinou tam berou jen vyzkoušené pracovníky z výroby. Takže jsem tomu příliš nevěřila, ale vybrali je. Ony jsou moc
šikovné.
Ladislav: A nejen to. Představte si,
na chalupě každý rok sázíme brambory.
Jako celá rodina. To bylo v pátek minulý
týden. No a ony se zrovna vrátily z nějakého jednání. Jedna hlídala děti a vařila, druhá se ihned převlékla a okamžitě
nám šla pomoci. Znají to tak i u nich
doma ve své rodině. Hned přiběhla pomáhat.
Marek Navrátil

Kněžské svěcení dvou jezuitů na Velehradě
Jáhni Tovaryšstva Ježíšova Jiří Hebron a Václav Novotný přijmou v sobotu 2. července 2022 při mši svaté v 10 hod.
ve velehradské bazilice kněžské svěcení z rukou emeritního pomocného biskupa olomouckého Mons. Josefa Hrdličky.
Bohoslužbu je možné sledovat online: https://www.farnostvelehrad.cz/bazilika/zive
Jiří Hebron
Narodil se roku 1978 v Dolních Bojanovicích. Studoval na Univerzitě Karlově v Praze a poté
deset let sloužil v armádě České republiky. Do jezuitského řádu vstoupil 6. září 2009. V letech
2011 až 2014 studoval na Vysoké škole filozofické v Mnichově. Ve školním roce 2014−2015
absolvoval první část magisterky na křesťanské základní škole Nativity v Děčíně, kde působil
jako vychovatel, dával přípravné hodiny na PC a dělal vše, co bylo potřeba. Druhý rok své praxe
strávil ve školním roce 2015 až 2016 na jezuitské škole Istituto Massimo v Římě. Od podzimu
2016 studoval teologii na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě, kde patřil do mezinárodní
komunity v Collegio del Gesù. V červnu 2019 se přestěhoval do Prahy, kde pokračuje magisterským studiem teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dne 23. května 2020 přijal v kostele svatého Ignáce
v Praze z rukou biskupa Václava Malého jáhenské svěcení.
Václav Novotný
Narodil se roku 1986 v Olomouci. Po gymnáziu vystudoval v letech 2006 až 2013 všeobecné lékařství na Masarykově
univerzitě v Brně. Do Tovaryšstva vstoupil 6. září 2013. Dvouletý noviciát strávil v Ružomberku. První sliby složil 7. září 2015.
Poté studoval filozofii na jezuitské univerzitě Ignatianum v Krakově. V červenci 2018 nastoupil na magisterku v Praze při kostele sv. Ignáce. O rok později se přesunul na první cyklus teologických studií do Bostonu (USA). Tam v kostele sv. Ignáce přijal
18. září 2021 jáhenské svěcení.			
(www.jesuit.cz)
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Jak probíhá vaše vzájemná komunikace?
Ladislav: Od začátku, co jsem je
přebíral a vezl na místo ubytování, se
ptaly na práci, na školku. Jsou opravdu
skromné a taky pohostinné. Snažíme se
je neobtěžovat, ale když přijedeme, hned
nás zvou dál. Mají prý speciální čaj, prý
jen pro nás. To jsou drobnosti, které potěší. Když se ptáme, jestli něco nepotřebují, řeknou, že všechno je dobré, nepotřebují nic navíc.
Jana: Přesně tak. Když se zeptám na
cokoli, vše jim vyhovuje a stačí.

Hlasy a ohlasy

NAPSALI JSTE NÁM

Zpěvulenky rozsvítily duše
modlitbou svaté Faustyny
Hudební pásmo Boží milosrdenství
v mé duši inspirované Deníčkem řeholní sestry Faustyny zaznělo v neděli
24. dubna ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově. Pořad připravily
Zpěvulenky z Čeložnic společně s dětmi
a přáteli.
„Spíše než o koncert jde o živou modlitbu,“ přiblížila členka pěveckého sboru
Jana Slezáčková. „Zpěv je prokládán
mluveným slovem, rozhovorem sestry Faustyny s Bohem, a zazní i krásná
hudba.“ Marie Faustyna Kowalská byla
polská řeholnice a mystička, členka Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství, která byla v roce 2000 prohlášena za
svatou. Narodila se v roce 1905 a zemřela v pouhých 33 letech na tuberkulózu.
Ne všichni vědí, že dnes po celém
křesťanském světě rozšířený obraz Spasitele, z jehož srdce tryskají dva paprsky
a u nohou má nápis „Ježíši, důvěřuji Ti“,
vychází právě z vize mystičky Faustyny. Význam obrazu vysvětlil ve vidění
této řeholní sestry sám Ježíš: „Světlý
paprsek znamená vodu, která ospravedlňuje duše, červený paprsek znamená
krev, která je životem duší. Šťasten, kdo
v nich bude žít, protože toho nezasáhne ruka spravedlivého Boha. Slibuji, že
duše, která bude tento obraz uctívat, ne-

Autorka pásma Jana Něničková a režisér
Snímek Marie Budíková
pořadu Jan Krist
zahyne.“ Tato slova zaznamenala sestra
Faustyna ve svém Deníčku, který odkrývá hloubku jejího duchovního života.
Postavu sestry Faustyny věrohodně
ztvárnila šestačtyřicetiletá Ester Hofírková z Kostelce. „Sestra Faustyna byla
prostá řeholnice, nestudovaná, a právě
ji si vybral Ježíš k tomu, aby zvěstoval
poselství Božího milosrdenství celému
světu. Ježíš se jí zjevil a chtěl, aby namalovala obraz tak, jak ho viděla. Sestra Faustyna to ale nedokázala a byla
z toho velmi smutná. Podle jejího popisu se tohoto úkolu chopil malíř. Když byl
obraz hotový, byla zklamaná. Ani jemu
se nepodařilo štětcem obraz Ježíše
zachytit tak krásného, čistého, jak ho
vídala, protože to už je nadpozemská
krása.“
Autorkou pásma je Jana Něničková,
která v Čeložnicích vede ženský pěvecký

sbor Zpěvulenky. Deníček sestry Faustyny se jí dostal do rukou před pěti šesti
roky, kdy prožívala těžší životní období,
a protože ji myšlenky řeholnice oslovily
a povzbudily, rozhodla se toto poselství
předávat dál. Text Deníčku je obsáhlý,
takže bylo těžké vybrat to nejdůležitější.
Mluvené slovo doplnily novější duchovní
písně. V záměrné anonymitě kostelního kůru vystoupilo 14 členek sboru, 10
dětí a sedm hudebníků. Zazněla příčná
flétna, irská flétna, housle, klavír, kytara,
baskytara, tamburína a a perkusivní hudební nástroj – cajón.
Ve fázi příprav oslovila scénáristka
Jana Něničková Jana Krista, který si
vzal na starost režii. Svůj sametový hlas
Ježíši propůjčil Vladimír Švarc z Rajnochovic. „Mimo pěveckou složku se
začala scházet čtecí skupina. Protože
uvádíme pásmo v kostelech, musíme
pamatovat i na církevní předpisy,“ zmínil
Krist. „Potěšilo nás, že přišly na živou
modlitbu sestry Faustyny i tři rodiny
z Ukrajiny.“ Celkem pořad v Kyjově shlédlo asi 80 lidí.
Zpěvulenky se scházejí k pravidelným zkouškám už od roku 2010. Své
hudební pásmo Boží milosrdenství v mé
duši uvedly již v loňském roce v Kostelci,
1. května jej měli možnost vidět v Čejkovicích.
Ing. Marie Budíková
Kyjov

Na Arcibiskupském gymnáziu
slavili Týden modliteb
za duchovní povolání
Spolu se studenty na naší škole jsme
se v týdnu od 2. do 6. května více zaměřili na krásu a význam duchovního povolání a připojili se k Týdnu modliteb za duchovní povolání, který vyvrcholil nedělí
Dobrého pastýře o 4. neděli velikonoční.
Každý den o velké přestávce jsme
při modlitbě tradičního desátku růžence
v kapli sv. Stanislava vkládali modlitbu
na tento úmysl.
Během týdne nás také navštívili vzácní hosté. V úterý 3. května jsme
slavili večerní mši svatou s novoknězem
brněnské diecéze P. Milanem Werlem,
který nyní působí jako kaplan v Hodoníně. S přítomnými se podělil o příběh své
konverze i cesty ke kněžství.
Středeční studentskou mši sv. v kostele sv. Jana Křtitele jsme prožili společně s představenými a studenty Teologického konviktu (TK) v Olomouci. Hlavním
celebrantem mše svaté byl ředitel TK
P. Jiří Kupka. V kázání nás P. Petr Vrbacký,
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spirituál TK, povzbudil, abychom se dívali na svůj život i různé události v něm
z hlediska věčnosti. Následovala beseda
s osmi studenty konviktu, při níž zazněly
hluboké myšlenky o duchovním životě,
svědectví, jak Pán volá dnes, i humorné
vyprávění společných zážitků.
Čtvrteční večer patřil besedě s mladou řeholnicí sestrou Editou z olomoucké komunity sester františkánek Marie
Immaculaty. Její sympatický a radostný

projev potvrzoval její slova o tom, že Bůh
dokáže naplnit nejhlubší lidské touhy.
Věříme, že všechna setkání na naší
škole v rámci Týdne modliteb za duchovní povolání byla vzájemně obohacující jak pro účastníky besed a mší svatých, tak pro naše hosty.
Ing. Marie Kvapilíková
Arcibiskupské gymnázium
Kroměříž
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ČERVEN 2022
2. 6. čtvrtek
18.00 hod. • Olomouc – Svatá Kateřina – mše svatá pro
společenství u sv. Kateřiny • arcibiskup Jan Graubner
4. 6. sobota
10.30 hod. • Dřevohostice – biřmování • biskup Antonín
Basler
17.30 hod. • Ostrava – Svatý Václav – mše svatá pro členy Eucharistické hodiny • arcibiskup Jan Graubner
5. 6. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – Seslání Ducha Svatého –
biřmování • arcibiskup Jan Graubner
10.00 hod. • Rožnov pod Radhoštěm – biřmování •
biskup Josef Nuzík
10.30 hod. • Prostějov – Povýšení svatého Kříže – biřmování • biskup Antonín Basler
10.30 hod. • Kalvárie u Jaroměřic – slavnost Seslání
Ducha Svatého • biskup Josef Hrdlička
9. 6. čtvrtek
10.30 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a setkání
s kněžími jubilanty • arcibiskup Jan Graubner.
11. 6. sobota
10.15 hod. • Svatý Hostýn – VIII. pouť zdravotníků •
biskup Josef Nuzík
11.00 hod. • Wroclaw (Polsko) – katedrála – účast na
beatifikační mši svaté sestry Paschalis Jahn • arcibiskup Jan Graubner
15.00 hod. • Osek nad Bečvou – mše svatá k 700. výročí
od první písemné zmínky o Oseku nad Bečvou • biskup
Antonín Basler
15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská
a řeholní povolání děkanátů Zábřeh a Šumperk • biskup
Josef Nuzík
12. 6. neděle
9.15 hod. • Střílky – biřmování • biskup Antonín Basler
10.30 hod. • Ježov – mše svatá k výročí obce a farnosti •
biskup Josef Nuzík
15.00 hod. • Slavkovice – děkovná mše svatá na závěr
Kongresu o Božím milosrdenství se zasvěcením Božímu milosrdenství • arcibiskup Jan Graubner
14. 6. úterý
9.00 hod. • Praha – Stála rada České biskupské konference • arcibiskup Jan Graubner
15. 6. středa
10.30 hod. • Olomouc – Teologický konvikt – mše svatá
a Te Deum • arcibiskup Jan Graubner
16.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá a Te
Deum pro pedagogy na Cyrilometodějské teologické
fakultě UP • arcibiskup Jan Graubner
16. 6. čtvrtek
17.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Těla a Krve Páně
• arcibiskup Jan Graubner

18. 6. sobota
9.30 hod. • Olomouc – dóm – jáhenské svěcení • biskup
Antonín Basler
10.00 hod. • Roštění – Kostelec u Holešova – biřmování
• biskup Josef Nuzík
14.00 hod. • Sobotín – děkovná mše svatá za beatifikaci
sestry Paschalis Jahn • arcibiskup Jan Graubner
19. 6. neděle
10.00 hod. • Uherské Hradiště – biřmování • biskup
Josef Nuzík
10.30 hod. • Svatý Antonínek – hlavní poutní mše svatá •
arcibiskup Jan Graubner
10.30 hod. • Tovačov – mše svatá k 200. výročí posvěcení kostela • biskup Antonín Basler
21. 6. úterý až 26. 6. neděle
Řím – Setkání rodin • biskup Josef Nuzík
21. 6. úterý
Svatý Hostýn – pouť kněží za vlastní posvěcení • arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler
24. 6. pátek
18.00 hod. • Kostelany – Zlámanka – mše svatá k 600.
výročí obce Kostelany a k 100. výročí sochy Panny Marie Lurdské • biskup Antonín Basler
25. 6. sobota
9.30 hod. • Olomouc – dóm – kněžské svěcení • arcibiskup Jan Graubner
10.00 hod. • Štítná nad Vláří – biřmování • biskup Antonín Basler
15.00 hod. • Francova Lhota – biřmování • biskup Antonín Basler
26. 6. neděle
10.30 hod. • Křtiny – poutní mše svatá • biskup Antonín
Basler
11.00 hod. • Hlásnice – mše svatá k 90. výročí posvěcení
kaple sv. Jiří • arcibiskup Jan Graubner
16.00 hod. • Příbor – žehnání obnovené sochy sv. Jana
Nepomuckého • biskup Antonín Basler
29. 6. středa
9.00 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic • mše svatá na závěr
školního roku pro Arcibiskupské gymnázium • biskup
Josef Nuzík
10.00 hod. • Moravská Třebová – žehnání a otevření nemocnice následné péče • arcibiskup Jan Graubner
30. 6. čtvrtek
9.00 hod. • Olomouc – Panna Maria Sněžná – promoční
mše svatá pro Caritas‑VOŠs. • arcibiskup Jan Graubner
17.00 hod. • Olomouc – dóm – Výročí posvěcení katedrály – mše svatá na rozloučení s otcem arcibiskupem Janem • arcibiskup Jan Graubner, biskup Antonín Basler,
biskup Josef Nuzík a biskup Josef Hrdlička

Uzavřeno k 19. 5. 2022
Změna programu vyhrazena
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