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Před sto lety se narodil ThDr. Antonín Huvar,  
význačný kněz olomoucké arcidiecéze,  
politický vězeň komunistického režimu 
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A zde se na jeho vyšetřování podílel 
i mladičký horlivý komunista Alois Gre-
beníček: „Nebyl z  těch nejhorších, ale 
byl velmi zavilý, taková šedá eminence. 
Od něj jsem dostal jenom přes držku, 
nic víc. Byl ze Slovácka, byli jsme stejný 
ročník. Jak viděl pátera v kolárku, nedo-
volil si mu jen tak nakopat zadek. Takže 
v Hradišti jsem ještě tolik nezkusil. Díky 
tomu jsem si držel dobrou náladu a zpí-
val z cely na dvůr. To bachaři nesnášeli. 
Někteří kluci z  naší party ale vypadali 
už jako indiáni, jak byli zmlácení pend-
rekama. Pamatuji si Grebeníčkův výrok: 
,Sviňáci, teď vám předvedeme, co nás 
Němci naučili,‘ a  to přitom nebyl z  těch 
nejhorších,“ vzpomíná Antonín Huvar ve 
svých pamětech na dobu, kdy ho soud 
v listopadu 1948, po pětidenním přelíčení 
v Uherském Hradišti, poslal na deset let 
do vězení za zločin úkladů o republiku.

V  letech 1948 až 1949 jako šesta-
dvacetiletý prodělal krutosti pracovních 
táborů na Mostecku, kde pracoval na 
šachtách Pluto, Koh ‑i‑nor, Centrum,  
Nejedlý. Poznal také kruté poměry bor-
ské věznice (1949 až 1952, týrání, sa-
motky, korekce) a dalších věznic (Mírov, 
Mladá Boleslav, Kartouzy), čtyři roky pra-
coval v  uranových dolech (Náchodsko, 
Tmavý důl, důl hrůzy a smrti – Svatobo-
řice). Když byl propuštěn z vězení, jede-
náctý rok po odsouzení, nedostal státní 
souhlas k duchovní službě. Na obživu si 

Narodil se 23. července 1922 v Albrechtičkách u Nového Jičína. Po vysvěcení 
v roce 1947 začal svou kněžskou službu jako kaplan ve Vizovicích, kde byl 
26. září 1948 zatčen „pro aktivní činnosti s mládeží“ a 6. listopadu téhož roku 
byl v Uherském Hradišti odsouzen a vězněn.

vydělával jako dělník v podniku státního 
rybářství (9 let), v olomouckých Doprav-
ních stavbách a velkomlýně v Jeseníku 
nad Odrou (6  let). Státní souhlas k  du-
chovní činnosti dostal až v  roce 1967. 
V roce 1970 se stal doktorem teologie. 
Jeho posledním kněžským působištěm 
byla Velká Bystřice u Olomouce.

Tento oblíbený kněz se nikdy nebál 
manuální práce. Celý život byl skautem, 
který měl okolo sebe vždy hodně mladých.

Po roce 1990 byl mnohokrát osloven 
rozhlasem a  jeho přednášky, projevy 
a diskuzní příspěvky zazněly mnohokrát 
na rozhlasových vlnách, což platí rovněž 
o televizi, do níž byl pozván vícekrát, vy-
stupoval v  různých pořadech týkajících 
se třetího odboje. Od roku 1990, po ob-
novení činnosti Cyrilometodějské boho-
slovecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci, působil jako první plně kva-
lifikovaný univerzitní pedagog v  oboru 
Křesťanské pedagogiky a katechismu.

ThDr.  Antonín Huvar byl také mimo-
řádně literárně činný. K  jeho nejznáměj-
ším dílům patří např.  Vliv prostředí na 
utváření charakteru dítěte (Toronto 1970); 
Přirozená výchova k vůdcovství (1992); 
Záblesky z  temného dolu (1993); Střepy 
(1995); Život žabím pohledem a další.

Papežský prelát, familiár řádu Panny 
Marie Jeruzalémské, emeritní prezident 
Mezinárodního sdružení bývalých poli-
tických vězňů se sídlem v Curychu, nosi-

tel řádu TGM, zemřel ve věku 87 let v ne-
mocnici v  Novém Jičíně 22.  září  2009. 
Pochován je v rodných Albrechtičkách.

Josef Pala

P. Antonín Huvar všude, kde půso-
bil, se podílel na opravách fary, kostela 
a kaplí. V jeho nejznámější knize STŘE-
PY, která je psána s nádechem břitkého 
humoru jemu vlastním – v kapitole na-
zvané Obnovy kaplí a kostelů – vzpomí-
ná na opravu kostela ve Velké Bystřici 
u Olomouce, kde působil hned dvakrát 
(1969–1972 a 1990–2005).

Nebyli jsme žádní troškaři a památ-
káři též od samého počátku pro nás ne-
byli pány, ale jenom protivný hmyz, který 
jsme zaplašovali od bran i od samých ol-
tářů. Byla celá řada situací, kdy jsme jim 
hráli na nervy, ale protože nebyli ochotni 
ani grošem přispět na jakoukoliv opravu 
nebo úpravu, jednali jsme s nimi ze stej-
ného nadhledu. Nic by nebylo opravit 
kostel, to se dělá normálně, ale co stojí 
za zmínku je sociální zařízení, které ať 
je pravdě učiněno zadost, zachraňovalo 
i  státní souhlas k  výkonu náboženské 
funkce. Stojí to za vyprávění.

Krajský tajemník a okresní tajemník 
přišli s velkými vyhrůžkami a elánem do 
poschodí  – soukromého bytu duchov-
ního správce. Decibelů si našetřili do 
schodů celou řadu a  tak se domnívali, 
že je budou teď jako škodlivé džiny vy-
pouštět právě v mém bytě. Jenže takové 
interview bylo spatření skautského klo-
bouku na stěně. Olomoucký tajemníček 
vyskočí a  začal hulákat: „Oprašovaný 
v roce 1968…“ A to byl rok 1970. Tehdy 
ještě měli v  živé paměti i  svůj vlastní 
strach. Do jejich dialogu jsem zasáhl 
následujícím lidovým rčením: „Kdybych 
měl na této stěně místo klobouku noč-
ník a na jedné straně dna srp a kladivo 
a na druhé hákový kříž, je vám do toho 

Snímky Josef Pala



3

1. červenec – Světový den architektury
1.  7.  1972 přijal kněžské svěcení Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olomoucký 

(zlaté kněžské výročí)
23. 7. 1922 se narodil Mons. ThDr. Antonín Huvar, český katolický kněz, politický vězeň komuni-

stického režimu (100 let)
20. 7. 1822 se narodil Johann Gregor Mendel, český přírodovědec, zakladatel genetiky, opat au-

gustiniánského kláštera na Starém Brně (200 let)
26. 7. 1937 se narodil v Kravařích profesor PhDr. Josef Jařab, český literární vědec, amerikanista 

(85. narozeniny)
4. 8. 1992 zemřel v Praze ThDr. František Tomášek, kardinál, pražský arcibiskup v letech 1977 až 

1991 (30 let)
12. 8. 1222 zemřel Vladislav Jindřich, český kníže, moravský markrabě, zakladatel cisterciáckého 

kláštera na Velehradě (800 let)
30. 8. 1922 se narodil ThDr. Václav Medek, český katolický kněz a historik (100 let) (jpa)
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docela…, protože jste v soukromém bytě 
a tu rozhoduji já, zda vás vyhodím nebo 
ne.“ Protože si nepřáli rvačku, sklopili 
hlavy i  ostravský krajský i  olomoucký 
okresní a  vyklusali, aby viděli, jak jsme 
zpustošili interiér kostela.

Odfrkl si: „No, celkem vkusně, ale vy 
tady shromažďujete i  mládež a  todle 
nemůžeme trpět.“ Jenže na krajského 
něco přišlo, nevím, zda měl zabíjačku 
nebo krocana, ale velmi uctivě se pohy-
boval směrem ku mně a velmi opatrně 

již našlapoval a  ptá se: „Kde mohu na-
jít…“ – věděl jsem co. Tak jsem mu uká-
zal směrem k  novým, zrcadly a  barev-
nými fotografiemi, ručníkem i  mýdlem 
vyzbrojeným hajzlíkům, kterých dosyta 
využil, a protože se tam zdržoval velmi 
dlouho, mám dojem, že si počítal i  os-
travské pihy na své pleti. Stačil tento 
obřad, vyjde ven a  s  takovým blahem 
vyhekl: „No to je nádhera, sociální (mys-
lel jsem, že řekne socialistické) zařízení 
u kostela, no to je skvělé, ale specielně 
vám říkám, pozor na mládež.“

A  tento metr, který tam vysoukal, 
rozhodl, že mi souhlas nesebrali. Jak je 
to důležité, aby i ty dvě OO byly vždy po-
hotově připraveny. Je třeba podotknout, 
že celé toto zřízení bylo uděláno rychleji, 
než stačila olomoucká úřední mašiné-
rie dát povolení na vyakčnění půdy i na 
stavbu samou. Již jsme tam kadili celé-
ho půl roku, než přišly papíry, obtěžkané 
razítky olomouckých úřadů. Jenže to ne-
bylo tak jednoduché, aspoň pro některé 
věřící, kteří viděli poprvé to cosi, za co se 
tahalo, a vodu, která je překvapila, když 
se třeba ještě nestačili vzdálit.
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Mons. Antonín Huvar při žehnání pamětní desky protikomunistického odboje  
na zlínské radnici (17. 11. 2005)
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Aktuality

Cyrilometodějské slavnosti – Velehrad 2022
Ve dnech 4. a 5. července ožije Velehrad tradičními cyrilometodějskými osla-

vami, kterých se každoročně účastní na třicet tisíc lidí. Velehradské slavnosti le-
tos připomenou 100. výročí založení organizace Charita ČR a také zahájí přípravy 
na nadcházející 100. výročí smrti Antonína Cyrila Stojana (zemřel 29. 9. 1923).

Večer lidí dobré vůle
V pondělí 4. července, v předvečer státního svátku České republiky Dne slovan-

ských věrozvěstů, se uskuteční benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. Hudební hos-
titel Jiří Pavlica s Hradišťanem si na velehradské pódium pozve řadu zajímavých hu-
debních hostů. Ti vystoupí za doprovodu Jiřího Pospíchala a Slováckého komorního 
orchestru, členů Filharmonie Bohuslava Martinů Zlína dirigenta Stanislava Vavřínka. 
Cílem Večera lidí dobré vůle je podpořit a povzbudit všechny lidi dobré vůle v době, 
která je složitá a plná výzev.

Z Velehradu, klíčového místa našich dějin, chceme předat našim spoluobčanům 
víru, naději a lásku. Chceme povzbudit především rodiny, které se dostaly do složi-
tých situací, a také organizace a jednotlivce, kteří v naší zemi pomáhají uprchlíkům 
z válečných konfliktů.

Výtěžek z  koncertu poputuje na Konto lidí dobré vůle. Peníze dostane Nadač-
ní fond ADIUVA ‑RE, který založil arcibiskup Jan Graubner. Další finanční prostředky 
budou rozděleny potřebným studentům z naší země a z válkou postižené Ukrajiny.

Dny lidí dobré vůle budou zahájeny Modlitbou za vlast, která je také organizována 
ve spolupráci s Armádou ČR. Mezi účastníky jsou političtí představitelé státu, hasiči, 
zdravotníci, policisté a široká veřejnost. I v letošním roce se zúčastní armádní gene-
rál ve výslužbě a veterán 2. světové války pan Emil Boček.

Program pro všechny
Během odpoledne 4. července se koná na Velehradě program Mladí fandí Vele-

hradu. Nejen náctiletí návštěvníci se mohou těšit na parkourové vystoupení, prostor 
pro freestyle na koloběžkách, skateboardu nebo in ‑line bruslích a večerní GODZONE 
worship night. Součástí je také představení a  inspirace řady aktivit mladých a pro 
mladé.

Dále proběhne v  rámci pondělního programu tradiční Mezinárodní setkání vo-
zíčkářů, aktivity pro životní prostředí, soutěž ve fotbalových dovednostech, ruční 
přepisování Bible a celá řada zajímavých výstav. Největší z nich je „Země Ježíšovi 
zaslíbená“, kterou propůjčila Custodie Svaté země. Jedná se o  vyjádření podpory 
křesťanů žijících v zemích na Blízkém východě. V 16 hod. bude v Archeoskanzenu 
v Modré hudební odpoledne Písnička pro „tatíčka Stojana“.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 5. července
Cyrilometodějské slavnosti 2022 vyvrcholí v úterý 5. července v 10.30 hod. na ná-

dvoří před bazilikou slavnostní mší svatou. Hlavním celebrantem bude kardinál Mi-
chael Czerny, rodák z Brna a jeden z nejbližších spolupracovníků papeže Františka. 
Hudební doprovod zajistí dechová hudba v počtu asi 150 hudebníků, kteří přijedou 
ze všech regionů naší vlasti.

Prosíme kněze, aby pozvali krojované na mši svatou. Pro krojované účastníky 
bude připraveno zázemí pro převlečení a místo v blízkosti tribuny. Přihlašovací a in-
formační formulář k dispozici na webu: www.velehrad.eu Josef Kořenek

Kostel Zjevení Páně v Ostružné 
novou kulturní památkou

Filiální kostel Zjevení Páně v  Os-
tružné ve farnosti Branná v  děkanátu 
Šumperk byl na návrh Národního pa-
mátkového ústavu, územního odbor-
ného pracoviště v Olomouci zapsán do 
Ústředního seznamu kulturních pamá-
tek ČR.

Jedná se o  kostel postavený se 
svolením císaře Josefa  II. Zůstal za-
chován v  autentickém stavu. Kostel je 
venkovsko ‑klasicistní architekturou bez 
přílišné zdobnosti. (ps)

Poděkování  
za dlouholetou službu

K  30. červnu 2022 odchází na za-
sloužený odpočinek dlouholetý za-
městnanec Arcibiskupství olomoucké-
ho Mgr. Ing. Jan Kupka.

Jan Kupka pracoval na arcibiskup-
ství více než 31 let. Od 1. února 1991 byl 

sekretářem 
p o m o c n é -
ho biskupa 
Mons. Jose-
fa Hrdličky 
a k 1. červen-
ci 2008 byl 
j m e n o v á n 
předsedou 
Subkomise 
pro liturgic-
kou hudbu.

J m e -
n o v a n é m u 
obětavému 
zaměstnan-
ci touto ces-
tou vyjadřuji 

velký dík za jeho mnohaletou službu ve 
prospěch olomoucké arcidiecéze a  zá-
roveň mu přeji pevné zdraví a potřebné 
dary od Pána do dalších let.

biskup Antonín Basler 
kancléř 
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Snímek Jiří Husek

Snímek Antonín Basler
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Dalších pět osobností se stalo laureáty Cen města Olomouce, 
jsou mezi nimi i Otmar Oliva a František Hanáček

Olomouc již popětadvacáté ocenila významné osobnosti. Od roku 1998 udílí 
vedení města Ceny města Olomouce lidem, kteří jsou s Olomoucí spjati a zaslou-
žili se o její zviditelnění a svou prací přispěli ke zlepšení života ve městě. Letos si 
sošku Ceny města převzaly čtyři osobnosti, Cena za počin roku 2021 byla tento-
krát udělena jedna. Mezi vyznamenanými byl také svatomořický probošt P. Fran-
tišek Hanáček a akademický sochař Otmar Oliva.

Sošky Cen města Olomouce a Cen za počin roku 2021 si ocenění převzali 2. červ-
na během galavečera ve slavnostním sále arcibiskupského paláce.

„Život města tvoří jeho lidé. Jsou ‑li ti lidé odvážní, obětaví, kreativní či jinak výji-
meční, žije se v takovém městě dobře. Už pětadvacet let ukazuje město Olomouc, 
že si takových lidí váží. Už po pětadvacáté teď město ocení ty, kteří motivují ostat-

ní k  lepšímu životu. Ceny 
města Olomouce tak 
opět předáváme ženám 
a  mužům, kteří ve svém 
oboru dosahují něčeho 
výjimečného. Podle mě je 
výborné, když se nám i po 
čtvrt století existence této 
tradice stále schází víc než 
dost nominací. V Olomou-
ci je prostě z čeho vybírat,“ 
míní primátor města Mirek 
Žbánek.                        (ado)

Volba nového správce olomoucké arcidiecéze
S odchodem arcibiskupa Jana Graubnera, který se v sobotu 2. července 2022 

ujme úřadu pražského arcibiskupa, se v olomoucké arcidiecézi spustí proces, kte-
rý zde naposledy proběhl před více než třiceti lety – volba administrátora diecéze.

Do osmi dní od uvolnění úřadu diecézního biskupa se k ní musí sejít takzvaný 
sbor poradců, a  jeho členové podle všeho otálet nehodlají. „Sejdeme se v pondě-
lí 4.  července dopoledne. Předpokládám, že po úvodní rozpravě napíší konzultoři 
v tajné volbě na lísteček jedno jméno a určení skrutátoři oznámí výsledek. Zvolení je 
nutno bez průtahů oznámit zvolenému, pokud by to nebyl přímo někdo z konzultorů, 
a ten je povinen do osmi dnů oznámit předsedajícímu, zda zvolení přijímá,“ popisuje 
biskup Antonín Basler – jeden ze členů sboru, ve kterém zasedá také biskup Josef 
Nuzík, oficiál olomouckého interdiecézního soudu P. Libor Botek, biskupský delegát 
P. Petr Bulvas, rektor Arcibiskupského kněžského semináře P. Pavel Stuška a biskup-
ský delegát Mons. Vojtěch Šíma.

Každý z nich může podle Kodexu kanonického práva navrhnout kteréhokoli bis-
kupa nebo kněze, který „dovršil třicet pět let věku“ a také „vyniká znalostmi a moud-
rostí“. „Právoplatně je zvolen ten, pro kterého za přítomnosti nadpoloviční většiny 
z těch, které je nutno svolat, hlasovala nadpoloviční většina přítomných, přičemž po 
dvou neúspěšných hlasováních se hlasuje o dvou kandidátech, kteří obdrželi nejvíce 
hlasů, anebo – jestliže je jich více – o dvou věkem nejstarších. Jestliže po třetím 
hlasování zůstává stejnost hlasů, považuje se za zvoleného ten, kdo je podle věku 
starší,“ popisuje církevní právník P. Damián Němec, OP.

Předpisy pro již zvoleného administrátora pak zmiňuje výše zmíněný oficiál cír-
kevního soudu a člen sboru poradců P. Libor Botek. „Jakmile administrátor přijme 
volbu, musí vykonat vyznání víry před sborem poradců. Od té chvíle může a musí 
vykonávat všechna práva a  povinnosti diecézního biskupa. Má stejné povinnosti 
jako diecézní biskup: povinnost rezidence, mše svaté pro populo nebo účasti na 
naddiecézních zasedáních církevní provincie a biskupské konference,“ vyjmenovává.

Přesto je právní postavení diecézního administrátora v praxi omezeno obecným 
pravidlem sede vacante nihil innovetur, tedy „v době uvolnění úřadu diecézního bis-
kupa se neprovádějí žádné změny“. Je tak zakázáno, aby administrátor prováděl 
jakékoli úkony, které by mohly způsobit škodu nebo újmu diecézi a biskupským prá-
vům, aby například odstraňoval, ničil nebo jakkoli měnil jakýkoli dokument diecézní 
kurie. Administrátor také nesmí udělovat exkardinaci nebo rozhodovat o inkardinaci 
kleriků, odvolávat kancléře nebo diecézní notáře, zakládat veřejná sdružení věřících 
nebo jmenovat faráře, ledaže by farnost byla neobsazená déle než rok. (ado)
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14. ročník Noci kostelů 2022 
ukázal, že akce měla smysl.
V  pátek 10.  června  2022 se na 

území České republiky otevřelo 1729 
kostelů, kaplí, sborů a  modliteben, 
které bývají většinou běžně přístup-
né jen o bohoslužbách a slavnostech. 
Bohatý doprovodný program potěšil 
návštěvníky také proto, že už nepodlé-
hal omezením covidové doby. Na úze-
mí olomoucké arcidiecéze napočítali 
pořadatelé na 53 tisíc návštěvnických 
vstupů v 205 objektech.

Nejvíce kostelů, kaplí a  modliteben 
se připojilo v sídelním městě arcidiecé-
ze, v Olomouci – celkem 29, po ní pak 
s 12 objekty následovala Kroměříž, se 7 
kostely se přidala města Prostějov a Svi-
tavy, po 6 jich bylo otevřeno v  Přerově 
a Šumperku a 5 ve Zlíně. Nejen v nich se 
otevřely jak známé dominanty, tak mís-
ta jindy nepřístupná: dvě školní kaple 
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, 
biskupská kaple arcibiskupského palá-
ce v Olomouci, nemocniční kaple v olo-
moucké Fakultní nemocnici a ve Vsetíně 
nebo hradní kaple na Bouzově.

Byla to především atmosféra páteč-
ní noci, která z této akce činí velkolepou 
událost. Jen se potvrdilo, že úsilí orga-
nizátorů, především dobrovolníků a du-
chovních správců, mělo smysl. Pořada-
telé si zaslouží velký obdiv a poděkování, 
i proto, že většinou je jejich největší od-
měnou spokojený návštěvník. Právě pro 
hodnoty spočívající ve vytváření vztahu 
návštěvníka k církevnímu objektu a jeho 
společenství je tato akce významnou. 
Zejména lidé bez náboženského vyzná-
ní si tak mohli ověřit, že církevní objekt 
není místo, kterého je třeba se obávat, 
nepřipustíme ‑li, že jsme se nacháze-
li v  kryptě, která náhle přišla o  světlo.  
To se ale zatím nestalo. Z pohledu orga-
nizátora konstatuji, že je velmi příjemné 
pozorovat návštěvníky, jak si skutečně 
odnášejí hluboký zážitek. Mohou to být 
lidé, kteří budou kostel obdivovat pro 
jeho výtvarné, hudební a  dramatické 
hodnoty nebo pro utišující účinky, byť 
v kostele probíhal intenzivní ruch hudby 
i davu. Působení vnitřního pokoje může 
přicházet zastavením a uvědoměním.

Tradičním lákadlem většiny objektů 
byly volné nebo komentované prohlídky 
prostor i liturgických předmětů, výstupy 
na věže, koncertní a  divadelní vystou-
pení, sólové nebo sborové zpívání, ně-
kde se pouštěla reprodukovaná hudba. 
V  nabídce některých kostelů využívali 
návštěvníci také ochutnávek mešních 
vín apod. Pořádali se také mše svaté – 
někde i s vysvětlujícím komentářem.

David Mikša
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V diecézní fázi synodálního procesu volají lidé  
po transparentnosti i spoluzodpovědnosti

Členové diecézního synodálního týmu předali 20.  května  2022 arcibiskupu 
Janu Graubnerovi závěrečnou syntézu – desetistránkové shrnutí výstupů z jed-
nání synodálních skupin, aby ji stvrdil svým podpisem. Úplný text syntézy si lze 
přečíst v přiloženém dokumentu.

Syntéza shrnuje texty 782 výstupních formulářů, na kterých se podílelo celkem 
5350 členů skupinek ve farnostech i jiných společenstvích. Ti za východisko synoda-
lity označili osobní vztah k Bohu, který se uskutečňuje ve společenství církve. K jeho 
posílení navrhují klást ve farnostech větší důraz na vzdělávání a duchovní doprová-
zení v oblastech života ve víře, Písma svatého, liturgie a schopnosti vést malá spo-
lečenství nebo třeba podporovat růst neformálních „prostor“ farnosti, kde se může 
odehrávat diskuze.

V péči o lidi na okraji účastníci synodálního procesu upozorňují na množství těch, 
kterým církev odsunutím působí zranění, a oni se proto necítí být plnohodnotnými 
členy: lidí rozvedených a znovu sezdaných, homosexuálů nebo osob nežijících před-
manželskou čistotu, ale také všech sympatizujících, hledajících nebo nově přistěho-
vaných, kteří dosud nemají vazby na komunitu. Na začlenění všech, kdo se mohou 
cítit na okraji života farnosti a jimž se dosud věnovala jen malá pozornost, kladou 
účastníci synodálního procesu skutečně veliký důraz: častěji než dosud se k nim má 
přistupovat individuálně a je třeba nebát se je oslovovat.

Největší část syntézy se pak zabývá tématy souvisejícími s fungováním církev-
ního společenství, účastí na jeho životě, spoluzodpovědností věřících za fungování 
farnosti a synodalitou. O farnosti mluví jako o provázané síti malých společenství, 
vzájemně si nekonkurujících, nýbrž doplňujících a povzbuzujících se. Účastníci syno-
dálního procesu volají po týmové spolupráci a otevřenosti, v níž jsou farníci dosta-
tečně a srozumitelně informováni o všem, co se jich týká, nebo po probuzení zájmu 

věřících o  nejrůznější 
služby: nejen při liturgii, 
ale také při péči o  ne-
mocné nebo přípravě 
na svátosti. Většího za-
pojení se podle nich má 
dostat ženám a navrhu-
jí také myšlenku farního 
sněmu jako praktického 
příkladu synodality ve 
farnosti.

Důležitým nástro-
jem spoluzodpověd-
nosti má podle syno-
dálního souhrnu být 
pastorační rada farnos-
ti, od níž očekávají ne-

jen hojnější zapojení věřících, ale také zlepšení komunikace s knězem. Za největší 
problém v  tomto ohledu označují účastníci synodálního procesu autoritativní styl 
vedení ze strany kněze, který má podle nich nahradit spíše lidsky zralá komunikace 
a blízkost věřícím. K tomu je ovšem mimo jiné třeba, aby duchovní nebyl přetížen 
starostmi o správu kostelů a administrativu, ale měl prostor a čas věnovat se farní-
kům a vést je.

Vedle toho se účastníci synodálních skupin zabývali také ekumenismem nebo 
liturgií, v níž požadují například změnu přímluv při bohoslužbě, aby lépe odrážely ak-
tuální dění ve společnosti i farnosti, dále srozumitelnější a radostnější homilie nebo 
častější slavení křtu během nedělní mše svaté. (ado) 

Duchovní cvičení VIA
Duchovní cvičení určené pro mladé muže od 17 do 40 let, zaměřené na rozli-

šování povolání, se uskuteční od 1. do 5. srpna v Arcibiskupském kněžském se-
mináři v Olomouci. Duchovní cvičení povede P. Martin Rumíšek, farář ve farnosti 
sv. Jana Křtitele v Bzenci.

Informace a přihlašování: www.knezskyseminar.cz/nase ‑akce/vir ‑via/
P. Jiří Kupka

biskupský delegát pro péči kněžská povolání

Brněnská diecéze má  
nového biskupa

Novým brněnským sídelním bis-
kupem se stal Mons. Mgr.  Ing.  Pa-
vel Konzbul, Dr., dosavadní pomocný 
biskup brněnský, kterého jmenoval 
26. května 2022 papež František. Vede-
ní diecéze se ujímá 29. června o svát-
ku patronů brněnské katedrály, sv. Pet-
ra a Pavla.

Šestapadesátiletý rodák z  Brna pů-
vodně vystudoval brněnskou elektro-
technickou fakultu a pracoval ve výzku-
mu. V roce 2000 absolvoval teologickou 
fakultu, kněžské svěcení přijal v  roce 
2003, poté působil jako farní vikář na 

různých mís-
tech brněn-
ské diecéze 
a jako spirituál 
B i s k u p s k é -
ho gymnázia 
v Brně. V roce 
2013 se stal 
farářem u  ka-
tedrály sv. Pet-
ra a  Pavla 
v  Brně, v  roce 
2016 ho pa-
pež František 

jmenoval pomocným brněnským bis-
kupem a  titulárním biskupem litomyšl-
ským. Nyní se stává v pořadí 14. diecéz-
ním biskupem v  historii místní církve 
psané od roku 1777.

Dosavadní biskup Mons. Vojtěch  
Cikrle odchází po 32 letech služby do 
důchodu. Vedení brněnské diecéze pře-
vzal v roce 1990 po 18leté sedisvakanci 
(neobsazení biskupského stolce) vynu-
cené komunistickou totalitou. Je nejdé-
le sloužícím biskupem v historii diecéze.

V  současné době má katolická 
církev v České republice 19 biskupů, 
z nichž je pět emeritních. Josef Pala

5. ročník iniciativy  
Červená středa 2022

Zveme všechny farnosti a  spole-
čenství se opět zapojit k veřejné připo-
mínce lidí pronásledovaných pro svou 
víru ve středu 23.  listopadu prostřed-
nictvím iniciativy „Červená středa“.

Symbolem akce je červené světlo 
připomínající krev trpících  – je možné 
např.  uspořádat společnou modlitbu či 
průvod s  červenými svíčkami nebo na-
svítit kostel či jinou budovu/sochu čer-
veným světlem.

Podněty pro uspořádání akce jsou 
postupně zveřejňovány na webu:  
www.cervenastreda.cz

Michala Benýšková
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Konference o nemocničních kaplanech na střední Moravě  
ukázala příklady dobré praxe

V Olomouci se 26. května uskutečnila konference s názvem „Nemocniční kap-
lani na střední Moravě  – příklady dobré praxe“. Setkání zahájil arcibiskup Jan 
Graubner a se svými příspěvky na něm vystoupila celá řada vzácných hostů.

Při této příle-
žitosti byla pre-
zentována i  nová 
brožura Mar ty 
Hošťálkové „Do-
provázení člověka 
v  nemoci“. Kon-
ferenci ukončil 
Mons. Bohumír Vi-
tásek myšlenkou 
papeže Františka: 
„Stále potřebuje-
me nadechovat se 
Boží lásky, ať ji mů-
žeme vydechovat 
aspoň trochu.“

 (ado)

Loučení v Loukově
Chlapci z dětského domova Živá perla z ukrajinských Bortnyků se loučili se 

svým přechodným bydlištěm. 
„Přechodné“ není v tomto případě v žádném slova smyslu to správné označe-

ní. Obec Loukov a jejich obyvatelé poskytli chlapcům mnohem víc... Srdečné přijetí  
14. března pokračovalo nejenom spoluprací v zajišťování základních potřeb, ale hlav-
ně začleněním do dění v obci a farnosti.

Od června je pro chlapce připraveno nové ubytování, které bude více vyhovo-
vat jejich zavedenému způsobu života na Ukrajině. Arcidiecézní charita Olomouc 
ve spolupráci s ALSOL, s. r. o., zrekonstruovali bývalé prostory jejich kanceláří na 
Svatém Kopečku u Olomouce.

V pondělí 30. května se konalo v kulturním domě v Loukově přátelské rozloučení. 
Poděkování patří občanům obce Loukov, panu starostovi a zaměstnancům úřadu 
Loukov, zaměstnancům zainteresovaných úřadů Bystřice pod Hostýnem a všem 
dobrodincům.   (acho)

Zemřel Stanislav Macura
Ve věku 76 let zemřel 26. května 2022 Stanislav Macura, spoluzakladatel Pod-

zimního festivalu duchovní hudby v Olomouci, v jehož čele stál plných patnáct let 
(1994–2008) a kde působil jako dirigent i dramaturg.

„Takhle si ho pamatujeme. Výraznou dirigentskou 
osobnost s náročnými uměleckými požadavky přede-
vším k  sobě, člověka s  velkým Č a  širokým srdcem, 
který přijímal radosti i  rány života s  noblesou jemu 
vlastní,“ vzpomíná ředitelka festivalu Dobromila Ham-
plová a pokračuje: „Za jeho působení byla provedena 
stěžejní díla světové oratorní tvorby. Vložil do festiva-
lu svou osobitou uměleckou pečeť, která přetrvala do 
dnešních dnů. Jeho dirigentské umění si můžeme připomínat na záznamech české 
televize z festivalových koncertů. Jeho zájem o festival nikdy neskončil.“ (ado)

Zemřel Antonín Nádvorník
Ve věku 67 let zemřel 10. června 2022 Antonín Nádvorník, 

dlouholetý aktivní člen farního společenství ve Svitavách.
Více než 30 let – od roku 1991 velmi obětavě působil ve funkci 

technického administrátora v děkanátu Svitavy.
Pohřben byl 18. června 2022 do rodinného hrobu na svitav-

ském hřbitově.  (ps)
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Arcibiskup Graubner 
požehnal pile ve Vápenné
Arcibiskup Jan Graubner v  pátek 

10.  června  2022 slavnostně požeh-
nal Pile Vápenná společnosti Arcibis-
kupské lesy a statky Olomouc, s. r. o. 
(ALSOL). Slavnostního aktu se zúčast-
nili také zástupci Olomouckého kraje 
v čele s hejtmanem Josefem Suchán-
kem, starostové přilehlých měst a obcí 
či zástupci dodavatelských společnos-
tí, které pomohly uvést pilařský závod 
do provozu.

Pila Vápenná zahájila svůj provoz na 
jaře loňského roku. Předcházela tomu 
více než devítiměsíční kompletní výstav-
ba moderního a funkčního areálu, který 
zahrnuje odkorňovací linku, vysoce mo-
derní pilnici s  obousměrnou pásovou 
pilou, brusírnu, budovu sušárny s  vý-
konným kotlem, který spaluje nevyuži-
té zbytky z provozu pily a v neposlední 
řadě také funkční administrativní bu-
dovu se zázemím pro dělníky, jídelnou 
a kancelářemi.

„Slavnostní požehnání pile panem 
arcibiskupem je pro nás pomyslnou teč-
kou za náročnou výstavbou areálu a dy-
namickým procesem zahájení provozu, 
se kterým se svezlo vychytávání proces-
ních nedostatků i bouřlivý vývoj na trhu 
se dřívím spolu s protiepidemickými 
opatřeními,“ komentuje jednatel ALSOL 
Arnošt Buček.

Pila Vápenná je koncipovaná na roč-
ní pořez ve výši téměř 60 tisíc metrů 
krychlových dříví ve dvousměrném pro-
vozu, přičemž v  loňském „testovacím“ 
roce se podařilo pořezat téměř 40 tisíc 
metrů kubických smrkového dříví, pře-
devším z lesů v blízkém okolí.

Pila Vápenná, kterou provozují Arci-
biskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o., 
zpracovává dříví z  především z  blízké-
ho okolí a  dává tak přidanou hodnotu 
surovému dřevu, které mění na sta-
vební či truhlářské sortimenty. Pilařský 
závod zaměstnává více než třicet lidí  
z regionu ve dvousměnném provozu.

(ALSOL)
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Rozpisy služeb v kostele z pohledu GDPR
Umísťování nejrůznějších rozpisů služeb, které farníci vykonávají v  koste-

le nebo jinde ve farnosti (např. liturgická čtení, obětní dary, zpěv, úklid atd.), na 
farní nástěnky nebo webové stránky je dnes běžnou praxí, která usnadňuje or-
ganizaci těchto aktivit a pomáhá také všem těm, kteří se do nich zapojují. Stej-
ně tak bývají na farních webech uvedeny kontakty např.  na kostelníka, varha-
níka či další osoby farnosti, např. z důvodu umožnění prohlídky kostela v době 
mimo bohoslužby. V  souvislosti se zavedením Obecného nařízení o  ochraně 
osobních údajů, tedy legislativy pro celou EU, známou pod označením GDPR, 
však vyvstává otázka, nakolik jsou tyto zveřejněné seznamy farníků ve sho-
dě s  uvedenými předpisy GDPR? Protože se tato tématika týká bezpochyby 
velkého množství farností naší arcidiecéze, oslovili jsme s  žádostí o  vyjádře-
ní právní kancelář „Lexius advokáti“, která vykonává pro AO funkci pověřence 
GDPR. Na základě získaných informací nabízíme všem, kteří s  těmito osobní-
mi údaji ve farnostech pracují, objasnění celé věcí a  také návrhy řešení,  
jak postupovat.

Obecně nedoporučujeme v  seznamech zveřejňovat jakékoliv osobní údaje vě-
řících z farnosti, zvláště tam, kde budou rozpisy komukoliv přístupné, aniž by bylo 
provedeno některé z doporučených opatření (viz níže). Osobními údaji je myšleno 
např.  jméno a  příjmení (Jan Novák), příjmení rodiny (Novákovi), ale i  číslo popis-
né atd. Osobními údaji chráněnými podle GDPR jsou totiž veškeré informace vzta-
hující se k dotyčné osobě. Mohla by nás napadnout námitka, že např. příjmení pře-
ce není ještě dostatečným údajem pro jednoznačnou identifikaci konkrétní osoby. 
Avšak k tomu, aby mohla být informace považována osobní údaj, není nutné, aby 
sama o sobě umožňovala identifikovat subjekt údajů. Je totiž třeba zohlednit v kon-
textu veškeré informace, jež jsou o dané osobě k dispozici, nikoliv pouhý identifikátor 
sám o sobě. I pokud samotný identifikátor ještě nevede k určení dané osoby, v kom-
binaci s dalšími informacemi, jež jsou o ní k dispozici, může její totožnost odhalovat 
zcela spolehlivě. Široce rozšířené příjmení například nebude schopné identifikovat 
osobu na úrovni celého státu, v rámci menší farnosti však k takové identifikaci prav-
děpodobně povede.

V případě rozpisu služeb v kostele situace závisí na individuálních okolnostech, 
na tom, jaký identifikátor se používá, a nakolik je schopný identifikovat danou osobu. 
Už jen např. číslo popisné domu stejně jako uvedení prostého příjmení na menším 
městě mohou být schopny subjekt údajů identifikovat s dostatečnou určitostí. Uve-
řejňovat tyto údaje, které sdílí více členů jedné rodiny, tedy není vhodným řešením, 
protože tak farnost de facto označí všechny z tohoto malého okruhu za zapojené do 
svého provozu.

Ideálním řešením pro tyto případy je získání písemných souhlasů konkrétních 
farníků se zveřejněním jejich jmen. Ostatně, souhlasí se zapojením do služby, ne-
mělo by být složité vyžádat si i  jejich výslovný (písemný) souhlas se zveřejněním 
jména na seznamu služeb. Odejme ‑li někdo souhlas s uvedením na seznamu, pa-
trně se již ani nebude chtít do činnosti farnosti zapojit. Další možností je rozpis pří-
stupný účastníkům po přihlášení k  neveřejné části farních internetových stránek 
(zadáním hesla), v případě tištěného rozpisu služeb na nástěnce v předsíni koste-
la pak jejich přesunutí např. do sakristie. Dalším řešením je také pseudonymizace 
podle čl. 4 odst. 5 GDPR. Na internetových stránkách (či nástěnce) je tak možné 
uvést pseudonymy  – přezdívky nebo kódová označení ‑ která by znal jen dotyč-
ný farník a  farní koordinátor, a na jehož základě by jej třetí osoby nebyly schopny  
 identifikovat.

Vzory formulářů souhlasů jsou k dispozici na sdíleném disku s přístupem přes 
farní účet. V případě jakýchkoliv dotazů k této věci můžete kontaktovat koordinátora 
GDPR V. Němce (tel. 587 405 225, gdpr@ado.cz). Vít Němec

Kuchařská pouť na Svatém Hostýně
5. ročník kuchařské pouti na Svatém Hostýně se koná v sobotu 6. srpna; 10.15 

hod. – slavnostní mše svatá
Součástí pouti bude i oslava 20 let od založení Pobočky severní Morava a Slez-

sko. Připraven je bohatý doprovodný program: výstava k výročí pobočky, prodej cuk-
rářských knih Helenčino pečení – paní Vybíralové prodej koláčů a perníků, pokrmy od 
juniorského a seniorského týmu aj.

Bližší informace: Ing. Václav Forman, e‑mail. v.for@seznam.cz, Pavel Slavík,  
e‑mail: pavslavik@seznam.cz  (msh)

Rekordní výtěžek z letošní  
Tříkrálové sbírky již pomáhá

Všechny příspěvky z Tříkrálo-
vé sbírky jsou nyní pečlivě sečteny 
a zkontrolovány. Dárci přispívali do 
kasiček rozmístěných na veřejných 
místech, online i prostřednictvím dár-
covských SMS. Jejich solidarita nás 
ohromila. Darovali totiž rekordní část-
ku ve výši 141 371 664 korun, za kte-
rou velmi děkujeme!

V lednu proběhl 22. ročník Tříkrálové 
sbírky, který byl mimořádně úspěšný. 
Máme velikou radost, protože vybra-
né peníze od štědrých dárců pomohou 
dalším lidem, kteří se nachází v tíživých 
situacích.

„Výsledky Tříkrálové sbírky za rok 
2022 jsou impozantní. V roce 2000, kdy 
se sbírka zrodila v olomoucké arcidiecé-
zi, se podařilo vybrat osm a půl milionu 
korun. Z dobrého nápadu v regionu se 
v průběhu let stala nejen krásná tradice, 
ale také největší celostátní charitativní 
sbírková akce u nás. Děkuji nejen našim 
koledníkům, koordinátorům, organizáto-
rům sbírky, ale také všem dalším, kteří 
se na jejím zdárném průběhu podíleli. 
Velké díky patří rovněž dárcům, kteří 
velkoryse přispěli na konkrétní projekty 
pomoci potřebným v jejich kraji, městě 
či obci. Je pro nás nesmírně povzbudivé 
vědět, že lidem není lhostejný osud strá-
dajících, nemocných, osamělých, seni-
orů, handicapovaných, dětí z chudých 
rodin nebo i těch, kteří se ocitli na okraji 
společnosti,“ říká Lukáš Curylo, ředitel 
Charity Česká republika. (acho)

Snímek Klaudie Šimečková / Člověk a Víra
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Před 800 lety zemřel Vladislav Jindřich,  
český kníže, moravský markrabě, zakladatel  

cisterciáckého kláštera na Velehradě

V  roce 1192 se stal moravským 
markrabětem, o  dva roky později však 
byl přinucen žít na pražském dvoře, pod 
přímým dohledem tehdejšího knížete 
a  současně pražského biskupa Jindři-
cha Břetislava. Po jeho smrti v  roce 
1197 byl zvolen českým knížetem. Kní-
žecí titul si ale nárokoval také Vladisla-
vův starší bratr Přemysl Otakar I., který 
v  prosinci roku 1197 znovu vtrhl do 
Čech. Schylovalo se k válce mezi bratry, 
když se jejich vojska 6.  prosince  1197 
setkala. Tehdy Vladislav Jindřich po po-
radě s  biskupem Danielem a  velmoži, 
aby zabránil bratrovražednému boji, se 
večer před bitvou sešel se svým brat-
rem. Vladislav Jindřich se dobrovolně 
se vzdal vlády v jeho prospěch. Sám se 
spokojil s vládou na Moravě. Tímto smí-

Vladislav Jindřich byl výraznou postavou v dějinách Moravy, které přinesl klid 
a prosperitu. Byl mnohem větším diplomatem než jeho starší bratr, slavnější 
Přemysl Otakar I., jemuž uvolnil pražský knížecí stolec. A přesto je tak málo 
známý, že se o něm téměř neučí v hodinách dějepisu.

rem se ukončilo čtvrtstoletí bojů o český 
knížecí trůn a zemi nastaly konečně klid-
nější časy.

Vladislav Jindřich se stal znovu po 
rodinné dohodě z 6. prosince 1197 mo-
ravským markrabětem. Zatímco jeho 
panování v  Čechách bylo jen epizodní, 
na Moravě vládl dohromady (s přestáv-
kou) 27  let. Z  počátku však opět ovlá-
dal jen Znojemsko a možná i Brněnsko. 
Znojmo bylo také jeho sídelním městem, 
respektive zdejší hrad. Zde si vydržoval 
dvůr, na kterém měl podobné úředníky, 
jako tehdejší knížata. Titul markraběte 
však znamenal rovnocennou úroveň 
s tituly říšských knížat.

Celé dlouhé období jeho markrabství 
bylo dobou vnitřní stability, která přinesla 
prosperitu a kulturní i hospodářský roz-

mach Moravy. V době jeho vlády začala 
vznikat města jako svébytný středověký 
fenomén.

Na začátku 13. století Vladislav Jin-
dřich založil s  olomouckým biskupem 
Robertem cisterciácký klášter na Vele-
hradě.

Vladislav Jindřich zemřel bezdětný 
12. srpna 1222 zřejmě ve Znojmě. 
 Josef Pala

Vyšel reprezentativní knižní životopis arcibiskupa Matochy
V listopadu loňského roku jsme si připomněli již 60. výročí úmrtí „nekrvavé-

ho mučedníka“ – olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy (1888–1961). 
Z toho popudu přišel již na jaře toho roku otec arcibiskup Jan Graubner s myšlen-
kou vydat o svém předchůdci kvalitně zpracovanou životopisnou knihu, která by 
vedle potřebného obsažení Matochovy biografie byla zároveň čtivá a vedla čte-
náře také k hlubšímu zamyšlení nad tématy jako je: oběť pro Krista, věrnost církvi 
anebo překonávání obtížných životních překážek s pomocí milosti Boží.

Právě posledně jmenovaná myšlen-
ka se promítla také do hlavního názvu 
knihy Zůstává mi však milost Boží, což 
jsou slova samotného arcibiskupa Ma-
tochy, která pronesl během své introni-
zace v květnu 1948, tedy v době, kdy se 
nad katolickou církví v Československu 
již začala stahovat mračna komunistic-
ké totality.

Přípravy textu knihy se nemohl 
ujmout nikdo povolanější než PhDr. Jin-
dřich Zdík Zdeněk Charouz,  Th.D., pre-
monstrátský kněz a  církevní historik, 
který se osobností arcibiskupa Matochy 
badatelsky zabývá již několik desítek let. 
Dr. Charouz využil mj. text své předcho-
zí knižní práce Biskup ‑ vyznavač. Josef 
Karel Matocha, vydané již v  roce 1991 

ve skromné a  poněkud „samizdatové“ 
podobě, který přepracoval a  podstatně 
rozšířil o  další řadu poznatků a  infor-
mací z  odborné literatury, jež k  tématu 
vyšla za posledních třicet let. Výsledkem 
je reprezentativní publikace (byť menší-
ho formátu) čítající 348 stran a necelou 
stovku především archivních snímků, 
z  nichž některé jsou v  této knize publi-
kovány vůbec poprvé. Vydání se ujalo 
Karmelitánské nakladatelství, které pub-
likaci zařadilo do své edice „Osudy“. Kni-
ha se na pultech křesťanských i dalších 
knihkupectví objevila v květnu letošního 
roku. Jde o zdařilou životopisnou mono-
grafii, kterou můžeme doporučit všem 
těm, kteří ji ocení např. jako dárek, anebo 
se zajímají o životopisné osudy duchov-

ních a dalších osobností. Autor si však 
kladl za cíl také inspirovat životními osu-
dy člověka, který se vždy v životě spolé-
hal na milost Boží. Vít Němec
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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 setkání v Hradci 
Králové. Být osobně součástí přímo na místě konání má své 
úžasné výhody, proto nabídni svým dětem a vnoučatům při-
hlášení, které najdou na našich stránkách.
Bližší informace: www.celostatnisetkanimladeze.cz

Letní škola Tomáše Akvinského
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 zamě-
řena na společné studium nauky a  textů sv. Tomáše Akvin-
ského 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

Exercicie Lectio divina vedou k poznávání  
Božího slova

Od 9. do 17.  srpna se ve Vranově u  Brna uskuteční exercicie 
Lectio divina. Tato duchovní cvičení založená na četbě a me-
ditaci Božího slova se konají v  hlubokém mlčení s  individuál-
ním doprovázením, tedy každodenním duchovním rozhovorem. 
Exercicie vedou řeholníci z  Česka i  Slovenska a  určené jsou 
všem věřícím – laikům, osobám zasvěceného života i kněžím.
Bližší informace:
e ‑mail: lectiodivinacz@gmail.com, www.lectiodivina.cz

Poutní setkání pedagogů na Svatém Hostýně
V sobotu 20. srpna se koná na Svatém Hostýně 14. pouť pe-
dagogů. Mši svatou v  10.15 hod. slouží v  bazilice jezuitský 
kněz P. Miroslav Herold, který bude mít také následnou před-
nášku v 11.30 hod. v Jurkovičově sále na téma „Svatá Ludmi-
la a sv. Jan Nepomucký“.

Duchovní obnovy pro zdravotníky
• Sobota 6.  srpna, Zlín, klášterní budova Regina (Divadelní 

3242/6)
• Sobota 20.  srpna, Olomouc, Arcibiskupský kněžský semi-

nář (Žerotínovo nám. 605)
Bližší informace: e ‑mail:resetkova.vera@ado.cz

Nejbližší poutní slavnosti na Svatém Hostýně
• Sobota 2. července – pondělí 4. července – 15. pěší pouť 

Svatý Hostýn – Štípa – Velehrad
• Sobota 2. července – 8. pouť auto ‑veteránů
• Sobota 6. srpna – 5. pouť kuchařů a cukrářů
• Neděle 7. srpna – 10. pouť dechových hudeb
• Neděle 14.  srpna  – Titulární slavnost Nanebevzetí Panny 

Marie
• Pondělí 15. srpna – hlavní pouť
• Sobota 20. srpna – 14. pouť pedagogů
• Neděle 21. srpna – tradiční Orelská pouť
• Sobota 27. srpna – Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť 

na konci prázdnin
• Sobota 3.  září – 30. pouť muklů, vězňů totalitních  

režimů
Bližší informace: www.hostyn.cz

Přehled prázdninových akcí Matice velehradské
• Neděle 10.  července  – Přednáška Petra Hudce na téma  

Velehradský unionismus
• Pátek 12. srpna – Program k výročí 800 let od úmrtí zakla-

datele velehradského kláštera Vladislava Jindřicha (před-
nášky 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
Program akcí bude v průběhu roku doplněn.
Bližší informace: www.velehradinfo.cz

Prázdninový Nezbeda a Cvrček
V prázdninovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou rozsáh-
lou přílohu se 14 deskovými hrami, povídky Fontána a  Les 
duchů a obvyklé rubriky, kterými jsou například Humor, Toulky 
naší vlastí a Pro šikovné ruce.
Prázdninový Cvrček učí malé čtenáře, že Bůh nám rozumí 
vždycky, i když jsme třeba v cizině, kde se hovoří jiným ja-
zykem.
Bližší informace: www.casopisnezbeda.cz
Na vyžádání rádi zašleme ukázkové výtisky.
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CENTRUM PRO KATECHEZI

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, farnosti), který nese zodpověd-
nost 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 
školách. Kurz se uskuteční v  termínu od 15. do 19.  srpna 
v Poutním domě Stojanov na Velehradě. 
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

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

Rodina na cestě
Na závěr Roku rodiny zve arcidiecézní Centrum pro rodinný 
život na prázdninové cesty a výlety po olomoucké arcidiecézi. 
Rodiny na nich bude provázet aplikace a také soutěž.
Během letních prázdnin budou mít rodiny možnost navštívit 
50 míst, kde bude třeba objevit heslo, pomocí aplikace se 
pak účastníci dostanou na stránku s  překvapením pro děti, 
rodiče i pro všechny. Na děti budou čekat hry, kvízy, hádan-
ky a  spousta dalšího, dospělí se budou moci zamyslet nad 
slovem biskupa Josefa Nuzíka a všichni se dozvědí zajímavý 
příběh místa, které navštívili.
Pro soutěživé rodiny bude připravena záložka s formulářem 
k registraci do soutěže a za alespoň 10 navštívených míst zís-
ká rodina odměnu. Aplikace a webová stránka k aktivitě bude 
zpřístupněna od 1. července 2022.
V arcidiecézi potom Rok rodiny a také projekt Rodina na ces-
tě vyvrcholí při Arcidiecézní pouti rodin na Svatém Hostýně 
v sobotu 27. srpna. Při této pouti se účastníci symbolicky pře-
nesou do Říma a pro rodiny bude připravený bohatý program.
Bližší informace: Mgr. Markéta Matlochová, tel. 587 405 250, 
e ‑mail: matlochova.marketa@ado.cz
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Jaká je historie arcibiskupské 
knihovny? Kam sahají její počátky?
Když se řekne olomoucká arcibis-

kupská knihovna, většinou si lidé před-
staví historickou knihovnu uloženou 
na Arcibiskupském zámku v  Kroměříži 
(založena v  roce 1694). Nebo zapátrají 
ještě v  dávnější minulosti a  připome-
nou si biskupa Jindřicha Zdíka, za jehož 
episkopátu vznikla kapitulní knihovna. 
Tato jedinečná sbírka rukopisů je už více 
než 70 let ve správě olomoucké poboč-
ky Zemského archivu v Opavě.

Takže instituce zvaná Arcibiskupská 
knihovna Olomouc je proti oběma výše 
jmenovaným poměrně mladá, vznikla 
v  roce 1970 díky úsilí a péči ThDr. Vla-
dimíra Kryštovského. Od počátku byla 
budovaná tak, aby shromažďovala pře-
devším teologickou a duchovní literatu-
ru zejména 19. a 20. století.

V  roce 2000 se knihovna přestěho-
vala z  arcibiskupského paláce do sou-

„Knihovna je nádrží vědění, pečlivě střežené moudrosti.“ 
Při čtení tohoto citátu si vždy vzpomenu na dlouholetého 
knihovníka Arcibiskupské knihovny v Olomouci Bohusla-
va Smejkala (1924–2015). V roce 1984 jej jako čerstvého 
důchodce doporučil tehdejší dómský farář ThDr. Leopold 
Dýmal biskupu  – apoštolskému administrátorovi olo-
mouckému Josefu Vranovi, aby se ujal nově budované 
knihovny na arcibiskupství. Osiřela totiž úmrtím prvního 
jejího knihovníka ThDr. Vladimíra Kryštovského. Měla to 
být jen přechodná krátkodobá výpomoc, než se najde tr-
valé řešení. Ale trvala plných jedenáct let. Od té doby se 
ve vedení arcibiskupské knihovny vystřídalo již několik 
dalších vedoucích. Dnes nás knihovnou provedou dvě 
tamní pracovnice, Mgr. Kateřina Vojnarová a Ing. Marta 
Švecová.

sedních prostor bývalé kanovnické rezi-
dence ve Wurmově ulici.

Už jste připomněl významnou po-
stavu olomouckého knihovnictví Bohu-
slava Smejkala, sluší se vzpomenout 
i  další jména „zapálených“ knihovníků, 
kteří v  arcibiskupské knihovně působi-
li – PhDr. Jiří Koplík, PhDr. Emilie Dohna-
lová a Mgr. Anna Blahová.

Kolik knih se dnes v  knihovně na-
chází a  z  čeho se skládá knižní 
fond? Jsou u vás knihy jen nábo-
ženské nebo i z jiných oborů?
Katalog naší knihovny obsahuje 

35 500 knihovních jednotek. Čtenáři 
si mohou půjčit tituly z  nejrůznějších 
oborů  – filozofie, historie, dějin umění, 
církevních dějin, psychologie, umění, 
teologie. S  prázdnou neodejdou ani 
zájemci o  knihy věnované nábožen-
ství, pastoraci nebo duchovnímu živo-
tu. Kromě odborné literatury se sna-
žíme průběžně doplňovat také fond  
beletrie.

V knihovně jsou uloženy také katalo-
gy kněžstva olomoucké arcidiecéze od 
roku 1840 a Acta curie Archiepiscopalis 
Olomucensis.

Poměrně obsáhlý je i  fond novin 
a  časopisů, který zahrnuje tituly jak 
historické, prvorepublikové i  starší, 
např.  Duchovní pastýř nebo Hlídka, tak 
ryze současné diecézní zpravodaje 
z celé ČR nebo Studia theologica.

Jakým způsobem se knižní fond 
doplňuje, rozšiřuje?
Pravidelně čtyřikrát ročně nakupuje-

me nové knihy, některé tituly vybereme 
někdy i na výslovné přání čtenářů. Prů-
měrně koupíme 120 nových knih. Náš 
fond narůstá také díky knižním darům 
otce arcibiskupa Graubnera i otců bisku-

pů Baslera a Nuzíka. Občas nám knihy 
věnují i čtenáři.

Přijímáte také knihy např. z pozůs-
talostí? A za jakých podmínek?
Ano, knihy z  pozůstalostí obvykle 

představují největší přírůstky do fondu 
naší knihovny. Většinou se jedná o kniž-
ní pozůstalosti kněží.

Nedávno jsme převzali celou obsáh-
lou knihovnu prof.  Ladislava Tichého, 
bývalého děkana Cyrilometodějské te-
ologické fakulty Univerzity Palackého. 
Jen pro představu – je to téměř 100 kra-
bic, které obsahují přibližně 4000 knih.

Při přebírání pozůstalosti obvykle 
postupujeme tak, že nejprve získáme 
seznam knih, časopisů, sborníků  atd. 
a z něj vybíráme. Jen výjimečně si jede-
me pozůstalost prohlédnout na místo. 
Vždy se snažíme převzít do knihovny 
pouze to, o co máme opravdu zájem, ne 
všechny nabízené knihy, z nichž bychom 
pak využili pouze malou část.

Jací jsou nejčastější návštěvníci 
knihovny?
Těžko můžeme dodat obrázek typic-

kého čtenáře, návštěvníka naší knihov-
ny. Spektrum uživatelů arcibiskupské 
knihovny je totiž velice různorodé. Chodí 
k nám studenti (především z teologické 
a  filozofické fakulty), početnou skupi-
nou jsou také čtenáři z  řad kněží, za-
městnanci Arcibiskupství olomouckého, 
řádové sestry. A pak všichni ostatní čte-
náři – nejrůznějších profesí, všech věko-
vých kategorií (půjčujeme i  dětské kni-
hy) z Olomouce a blízkého okolí, máme 
také svoje věrné příznivce např.  z  jižní 
Moravy.

Jsme knihovnou odbornou, zá-
roveň se snažíme poskytnout zázemí 
i těm čtenářům, kteří nevyužívají služeb Bohuslav Smejkal
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např.  městských nebo obecních kniho-
ven.

Jakým způsobem máte knihy kata-
logizovány?
Knihy katalogizujeme v  souladu 

s  mezinárodními katalogizačními pra-
vidly a  standardy, používáme program 
VERBIS, který běžně používají různé 
typy českých knihoven.

Jaká je současná kapacita knihov-
ny?
Předpokládáme, že knihovna může 

pojmout až 45 000 knihovních jedno-
tek, optimisticky věříme, že ještě několik 
let nebudeme muset řešit otázku „kam 
s nimi“.

Spolupracujete také s  jinými 
knihovnami? Jste v kontaktu napří-
klad i s knihovnami ve farnostech?
Spolupracujeme s knihovnami všech 

typů a zaměření – odbornými, městský-
mi, církevními. Často jsme v  kontaktu 
s knihovnou olomouckého Centra Aletti, 
pravidelně se zúčastňujeme konference 
TEOS určené pro teologické knihovny 
(letošní setkání organizuje Biskupská 
knihovna biskupství královéhradecké-
ho).

V  minulých letech jsme některým 
farním knihovnám poskytovali tzv.  du-
plikáty, ale o  tyto aktivity momentálně 
není zájem. S  farními knihovnami tedy 
v kontaktu nejsme. Ale chystáme se far-
ní knihovny oslovit a alespoň s některý-
mi spolupráci opět navázat.

Jaké služby knihovna poskytuje 
čtenářům a veřejnosti?
Čtenářům poskytujeme obvyklé kni-

hovní služby  – poradíme, doporučíme 
a  nachystáme knihy, které návštěvník 
žádá. Běžně pořizujeme kopie ať částí 
nebo celých děl  – s  těmito požadavky 
se na nás často obracejí čtenáři z jiných 
knihoven.

Pokud se na nás prostřednictvím jiné 
knihovny obrátí čtenář s  prosbou o  vý-
půjčku z  našeho fondu, knihu většinou 
půjčíme (u starších exemplářů musíme 
posoudit, jestli to fyzický stav knihy vy-
drží.). Často odpovídáme na e ‑mailové 
a  telefonické odborné dotazy, vyhledá-
váme informace. Do knihovny také pra-
videlně míří exkurze žáků ZŠ.

Kolik návštěvníků knihovnu navští-
ví, např. za jeden měsíc?
Bohužel také musíme rozlišovat stav 

před covidem a  po covidu. Dříve (tedy 
ještě z kraje roku 2020) k nám zavítalo 
průměrně 150 uživatelů měsíčně, v sou-
časné době se návštěvnost pohybuje 

mezi 80 až 100 čtenáři, kterým půjčíme 
měsíčně 250 až 300 knih.

O které knihy či časopisy je největší 
zájem?
Z tiskovin je nejoblíbenější Katolický 

týdeník, mezi knihami vede duchovní 
beletrie, knihy rozhovorů a  životopisy. 
Často půjčovanými autory jsou Vojtěch 
Kodet, Marek Vácha, Ladislav Heryán, 
Aleš Palán.

Má arcibiskupská knihovna ve 
svých knižních fondech i  takové 
exempláře, které čtenář v  jiných 
knihovnách běžně nesežene?
Ano, má! Jedná se např. o tituly du-

chovní literatury vydané před rokem 
1948, ze současné produkce se může-
me pochlubit některými tzv.  díly nedo-
stupnými na trhu (knihy, které není už 
možné koupit, vydané v malém nákladu, 
k  dispozici pouze v  některých  knihov-
nách). V  českých knihovnách také ob-
vykle nejsou běžně dostupné ani slo-
venské knihy. Díky zahraničním cestám 
otce arcibiskupa a světících biskupů se 
v našem fondu objevují knihy, kterými se 
nemůže pochlubit jiná česká knihovna.

Pokud vás zajímal konkrétní titul, bu-
dete zklamaný – výčet by byl dlouhý…

Snad jen jedna poznámka, která 
s vaší otázkou částečně souvisí. Často 

Na závěr INFORMACE
• Kde se knihovna nachází? Na ulici Wurmové vedle arcibiskupského paláce
• Pro koho je určena? Pro všechny
• Ceník služeb: roční poplatek 100 Kč, poplatek za upomínku 10 Kč
• Půjčovací doba: pondělí 9–17 hod., úterý až pátek 9–13 hod.
• Kontakty: knihovna@ado.cz, tel. 587 405 430, www.ado.cz/knihovna

si k  nám přijdou čtenáři vypůjčit knihu,  
která sice je k dispozici v jiných knihov-
nách, ale nepůjčuje se, je možné jenom 
tzv. prezenční studium. A u nás si ji vy-
půjčit mohou.

Jaké novinky ve službách chystáte 
pro vaše návštěvníky?
V  blízké době nás čeká přechod na 

nový knihovní systém, který přinese 
mnoho změn a bude uživatelsky daleko 
přívětivější. Čtenář bude např. mít mož-
nost sám si rezervovat knihu přímo pro-
střednictvím katalogu, podobné to bude 
s prodlužování knih. Čtenáři získají větší 
přehled o svém čtenářském účtu.

Co pro vás znamená práce v knihov-
ně?
Marta Švecová: Práci v naší knihov-

ně mám ráda, protože jsem vždycky 
chtěla dělat něco, co má smysl. Nejvíc 
mě baví, když přijde čtenář se sezna-
mem knih a  já mu je mohu vyhledat 
a přinést nebo i poradit nějaké jiné, a on 
pak odchází spokojený. Baví mě i katalo-
gizace nových knih. Do práce se těším, 
což je super.

Kateřina Vojnarová: Práce v knihov-
ně je především setkáváním s lidmi, což 
přináší povzbuzení, potěšení, inspiraci. 
Čtení a knihy jsou můj celoživotní koní-
ček. Josef Pala

Marta Švecová a Kateřina Vojnarová
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Mnohdy až výhled na vlastní smrt donutí člověka 
k zamyšlení, zaznělo na Paliativní konferenci

Třetí ročník konference zahájil svým 
příspěvkem na téma Nemoc a  naše 
psychika známý český psycholog 
PhDr.  Mgr.  Jeroným Klimeš,  Ph.D. Jak 
rychle se změní situace člověka nemocí, 
zakusil také sám jako onkologický paci-
ent. „Mnohdy až výhled na vlastní smrt 
donutí člověka zamyslet se, přehodno-
covat své vztahy a  smysl svého života. 
Vinou nemoci je mnohdy bezmocně uza-
vřen mezi čtyřmi stěnami, což je podob-
né vězeňské samotce,“ uvedl s  tím, že 
paliativní péče se pak stává pro pacien-
ta skutečně účinnou pomocí. Zdůraznil 
také, že vývoj specializované péče musí 
jít ruku v ruce s rozvojem společenských 
hodnot.

Umělá výživa nemusí být cestou
Sdělení závažné diagnózy, špatné 

prognózy či ukončení léčby. O  tom, ja-
kým způsobem z  pozice lékaře komu-
nikovat pacientům nepříznivé zprávy 
promluvila primářka mobilního hospice 
Cesta domů MUDr.  Irena Závadová. Ta 
se rovněž věnovala problematice nízké 
výživy u  terminálních pacientů. „V  zá-

Jaké jsou současné výzvy v pa-
liativní péči? Odpovědi na tuto 
otázku nastínil již třetí ročník 
Paliativní konference, která se 
uskutečnila 9.  června  2022 ve 
spolupráci Charity Olomouc 
s Olomouckým krajem. Událost 
určenou odborné veřejnosti 
z  řad lékařů a  dalším odbor-
níkům paliativní péče zaštítil 
olomoucký arcibiskup Mons. 
Jan Graubner a první náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje 
Mgr. Ivo Slavotínek.

věru života není většinou tělo schopné 
zpracovat výživu, proto vyvstává dojem, 
že nepodání umělé výživy vede k dřívější-
mu úmrtí pacienta. Zkušenosti paliativní 
péče a vědeckých studií však ukazují, že 
umělá výživa může naopak být zátěží pro 
organismus,“ nastínila.

MUDr. Lenka Obare Pyszková, PhD., 
zasvětila posluchače do vzestupné role 
paliativní péče v  intenzivní medicíně. 
„Rozšíření praxe rodinných konferencí 
paradoxně napomohla covidová epi-
demie, kdy se nejednou na přístrojích 
ve vážném stavu ocitali ze dne na den 
i mladí pacienti, u kterých bylo nezbytné 
s rodinou intenzivně komunikovat a spo-
lečně hledat co je pro pacienta to nejlep-
ší,“ přiznala ve svém příspěvku. Na kon-
ferenci vystoupila také dvojice hostů se 
zkušenostmi ze zahraničí, Jana Richter 
a MUDr. Jana Boboková.

Pečovala o manžela, zkušenosti  
nyní předává dále

Olomoucká rodačka Jana Richter 
vykreslila vlastní zkušenost s  paliativní 
péčí v Německu. V průběhu letité péče 

o  manžela s  Amyotrofickou laterální 
sklerózou získala řadu poznatků, které 
vyústily v založení organizace ALS ‑Hilfe 
Bayern v Mnichově. „Nejde jen o právní 
boj s úhradou péče u zdravotních pojiš-
ťoven, ale o  celý management péče od 
zajištění specializovaných pomůcek po 
definování přání pacientů,“ sdělila.

Paliativní péči v  celosvětovém kon-
textu s důrazem na Slovensko předsta-
vila MUDr.  Jana Boboková. „Slovensko 
trápí velký nedostatek paliativních léka-
řů, kterých je zatím jen osmnáct. Chy-
bějí také sestry a  finanční prostředky,“ 
zhodnotila s  tím, že navzdory chybějící 
legislativě počet zařízení roste a péče se 
zkvalitňuje.

Mnoho pečujících zapomíná  
na vlastní odpočinek

Na závěr promluvila pracovnice Hos-
picové péče Caritas v Olomouckém kraji 
Mgr.  Jana Březinová, která se podělila 
o  zkušenosti s  doprovázením pacientů 
k  poslední cestě. „Mnoho pečujících se 
obětavě nasazuje, ale přesto mají po-
chybnosti, zda pečují dobře a zapomínají 
na vlastní odpočinek a čerpání sil,“ uved-
la a  jedním dechem dodala, že téměř 
každý pacient touží po urovnání vztahů, 
vyjádření vděčnosti či odpuštění.

„Velmi děkujeme všem odborníkům 
angažovaným v paliativní péči, všem hos-
tům a účastníkům konference. Doufáme, 
že v dalším roce se opět setkáme,“ dodala 
za organizační tým Mgr. Leona Martinko-
vá, vedoucí Střediska zdravotních služeb 
Charity Olomouc. Konference byla finan-
cována z prostředků Evropského sociál-
ního fondu. Tobiáš Czekaj

Charita Olomouc



15

N
A

P
SA

LI
 J

ST
E 

N
Á

M

Hlasy a ohlasy

Předávání maturitních vysvěd-
čení absolventům Arcibiskup-
ského gymnázia v Kroměříži

V pondělí 30. května 2022 usedlo 96 
maturantů a nyní již absolventů Arcibis-
kupského gymnázia (AG) v Kroměříži na-
posledy do lavic kostela sv. Mořice, kde 
biskup Antonín Basler sloužil děkovnou 
mši svatou za zdárné dokončení studia 
a úspěšné složení maturitní zkoušky.

Absolventy do kostela doprovodili 
rodiče, sourozenci, příbuzní a  přátelé. 
U  oltáře s  biskupem Baslerem konce-
lebrovali také další kněží  – školní kap-
lan P. Petr Káňa, biskupský delegát pro 
pastoraci P. Petr Bulvas a kaplan v Raj-
nochovicích a také absolvent AG P. Filip 
Hochman. Slavnostní liturgii doprovodil 
svým zpěvem sbor AVE pod vedením 
Mgr. Michaela Korbičky.

Otec biskup ve svém kázání povzbu-
dil přítomné, kteří sice úspěšně zakončili 
jednu etapu svého života, ale zároveň je 
před nimi neznámá budoucnost, Ježíšo-
vými slovy: „Ale buďte dobré mysli. Já 
jsem přemohl svět“ (Jan 16,33).

Po mši svaté následoval projev ředi-
tele školy Jana Košárka a také biskupa 
Baslera jako zástupce Arcibiskupství 
olomouckého. Třídní učitelé ve svém 
projevu zhodnotili léta strávená dopro-
vázením svých svěřenců. Zavzpomína-
li, rekapitulovali a  popřáli všem absol-
ventům zúročení dosavadního úsilí při 
dalším studiu na vysoké škole či v kon-
krétní profesi. Za čerstvé absolventy 

pronesla také svůj příspěvek a poděko-
vání Kristýna Bulvasová. Slavnostní ráz 
celé události podtrhl svými hudebními 
vstupy školní sbor AVE.

Vděčnost za přijaté dary na AG vy-
jádřila také část studentů pěší poutí na 
Svatý Hostýn, na kterou se vydala ve 20 
hod. od budovy AG.

Ing. Marie Kvapilíková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Arcibiskup Jan Graubner navštívil společenství kOLabs
Ve čtvrtek 2. června navštívil arcibiskup Jan Graubner společenství mladých lidí 

kOLabs. Při této příležitosti odsloužil v kostele sv. Kateřiny v Olomouci mši svatou, 
která byla v tomto akademickém roce poslední. Ve své promluvě se arcibiskup Jan 
věnoval nadcházející slavnosti Letnic.

Otec arcibiskup touto mší svatou zakončil cyklus pravidelných setkání. Po mši 
svaté se vždy konal program, například formou přednášky na nejrůznější témata, 
křížové cesty, prohlídky věže olomoucké katedrály či posezení u piva. Zajímavostí 
tohoto společenství je, že každé setkání doprovázel jiný kněz, od jezuitů, dominikánů, 
premonstrátů až po kněze olomoucké a ostravsko ‑opavské diecéze.

Společenství kOLabs („kateřinští OLomoučtí absolventi“) vzniklo loňský rok 
v rámci akce Absolventský Velehrad, pravidelně se schází v kostele sv. Kateřiny a je 
složené z mladých absolventů.  Ondřej Fojtů

Olomouc

Zdravotníci putovali 
na Svatý Hostýn

Lékařům, zdravotním sestrám, ne-
mocničním kaplanům a dalším pracov-
níkům ve zdravotnictví, ale také všem 
lidem dobré vůle byla určena pouť, která 

se v sobotu 11. června 2022 uskutečnila 
na Svatém Hostýně. Mši svatou celebro-
val biskup Josef Nuzík.

Po skončení následovala vernisáž 
výstavy „Zdravotníci, děkujeme vám!“ 
v Jurkovičově sále. Poté proběhla Cesta 
světla se závěrečným požehnáním.

Již XII. ročník poutě uspořádalo Cen-
trum pro pastoraci nemocných v  olo-
moucké arcidiecézi a Katolická asociace 
nemocničních kaplanů v České republi-
ce společně s  Maticí svatohostýnskou 
a místní duchovní správou. (ado)

Snímek Jan Čermák / Člověk a Víra

Snímek Tomáš Parák
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Uzavřeno k 17. 6. 2022
Změna programu vyhrazena

2. 7. sobota
 10.00 hod. • Praha – Svatý Vít – mše svatá u příležitosti 

intronizace otce arcibiskupa Jana Graubnera • biskup 
Antonín, biskup Josef Nuzík

3. 7. neděle
 15.00 hod. • Ratiškovice-Náklo – mše svatá k  tradiční 

pouti na Náklo • biskup Antonín Basler
4. 7. pondělí
 19.30 hod. • Velehrad – Večer lidí dobré vůle • biskup  

Antonín, biskup Josef Nuzík
5. 7. úterý
 10.30 hod. • Velehrad – hlavní mše svatá ke cti sv. Cyrila 

a Metoděje • biskup Antonín Basler a biskup Josef Nu-
zík

6. 7. středa
 Velehrad – Národní synodální setkání – biskup Antonín 

Basler a biskup Josef Nuzík
7. 7. čtvrtek až 9. 7. sobota
 Velehrad – Plenární zasedání České biskupské konferen-

ce • biskup Antonín Basler biskup Josef Nuzík
9. 7. sobota
 10.30 hod. • Karolín-Kvasice – mše svatá a požehnání 

kaple • biskup Antonín Basler
10. 7. neděle
 10.00 hod. • Velehrad – malá pouť ze slavnosti sv. Cyrila 

a Metoděje • biskup Antonín Basler
13. 7. středa
 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá pro provinční 

setkání kapucínů • biskup Antonín Basler
15. 7. pátek až 17. 7. neděle
 Saluzzo (Itálie) – setkání s komunitou Cenacolo • biskup 

Antonín Basler
23. 7. sobota
 10.00 hod. • Stará Voda – poutní mše svatá ke sv. Anně • 

biskup Antonín Basler
26. 7. úterý
 9.00 hod. • Rajnochovice – Archa – mše svatá pro minis-

tranty a mládež • biskup Josef Nuzík
 17.30 hod. • Rajnochovice – Přístav – mše svatá pro mi-

nistranty a mládež • biskup Josef Nuzík
27. 7. středa
 10.00 hod. • Veselí nad Moravou – pěší pouť umělců (loď 

z Veselí do Strážnice) • biskup Josef Nuzík
 18.00 hod. • Strážnice – mše svatá a následně beseda • 

biskup Josef Nuzík

1. 8. pondělí až 9. 8. úterý
 Rakousko – setkání biskupů • biskup Antonín Basler
6. 8. sobota
 10.30 hod. • Radkovy – Dřevohostice – mše svatá  

k 150. výročí posvěcení kaple • biskup Josef Nuzík
7. 8. neděle
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – X. pouť Dechových hudeb • 

biskup Josef Nuzík
12. 8. pátek
 11.00 hod. • Hradec Králové – mše svatá na Celostátním 

setkání mládeže • biskup Antonín Basler
13. 8. sobota
 10.00 hod. • Střelná – výročí posvěcení kostela • biskup 

Antonín Basler
14. 8. neděle
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – hlavní poutní mše svatá • 

biskup Antonín Basler
 10.30 hod. • Jeseník – poutní mše svatá ve farním koste-

le Nanebevzetí Panny Marie • biskup Josef Nuzík
15. 8. pondělí
 10.00 hod. • Velehrad – titulární slavnost – pouť Matice 

velehradské • biskup Antonín Basler
19. 8. pátek až 26. 8. pátek
 Lurdy – vlaková pouť • biskup Antonín Basler
20. 8. sobota
 13.00 hod. • Kroměříž – dožínky Zlínského kraje • biskup 

Josef Nuzík
21. 8. neděle
 10.00 hod. • Svatý Kopeček – mše svatá u příležitosti  

Odpustkových dnů • biskup Josef Nuzík
27. 8. sobota
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – arcidiecézní pouť rodin •  

biskup Josef Nuzík
28. 8. neděle
 10.00 hod. • Velká Bystřice – mše svatá k 100. výročí od 

narození P. Antonína Huvara • biskup Antonín Basler
31. 8. středa
 18.00 hod. • Veselí nad Moravou – mše svatá a pastorač-

ní návštěva • biskup Josef Nuzík
 10.30 hod. • Malenovice – mše svatá na táboře post-

cresima • biskup Antonín Basler



Drazí přátelé,

když jsem před 30 lety přijímal úřad olomouckého arcibiskupa, řekl jsem tehdy v nástupní homilii:

Slavíme mši svatou za církev, za místní církev této diecéze, která dostala nového biskupa. My nejen prosíme 
za církev, my ji prožíváme. Shromážděni v této starobylé katedrále zakoušíme radost společenství bratři a sester 
spojených v Ježíšově jménu. V srdci mi znějí slova svatého Petra: Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ 
svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví; nebo 
Pavla: Jste Boží chrám a  bydlí ve vás Boží 
duch; nebo svatého Jana ve Zjevení: Pojď, 
ukážu ti nevěstu, choť Beránkovou… a  uká-
zal mi svaté město… jak sestupuje z  nebe 
od Boha a září Boží vznešeností. Zažívat ra-
dost z církve znamená zažívat radost z Boha 
přítomného v  církvi, v  našem společenství, 
v nás samých.

Církev jako viditelný chrám Boží, naplněný 
Duchem Svatým, tajemné Kristovo tělo, slo-
žené z nás jako údů a proniknuté Svatým Du-
chem, je působivé znamení pro svět. Je jako 
svátost, která pomáhá lidem hlouběji se spo-
jit s Bohem i mezi sebou navzájem, jak říká 
Druhý vatikánský koncil. Posvátná liturgie 
hovoří o vznešené církvi, městě postaveném 
na návrší, vidí ji všichni a ona osvěcuje všech-
ny, v ní září Beránek jako nehasnoucí světlo 
a ozývá se vděčný zpěv blažených…

Mohli jsme si připadat jako zamilovaní, 
kteří se zasnili, a pak pociťuji lítost, že reali-
ta není tak zářivá. Jistě, církev má plno chyb 
a dokonce se v ní řeší i skandály. Ale, jak by 
neměla chyby, když jsem v ní já a vy, lidé chybující a hříšní. Ano, je to pravda, říkáme jako realisté, ale přesto se 
nesmíme bát zahledět do krásy církve, abychom dostali chuť a odvahu do budování právě takové podoby církve, 
jakou ukazuje sám Pán.

Tehdy jsem mluvil o své vizi biskupské služby. Chtěl jsem spolu se svými spolupracovníky a se všemi, kdo 
byli ochotní se zapojit, být stále zahleděný do krásy Božího města, dívat se na Boží plány tohoto města a realis-
ticky hodnotit současný stav stavby církve na kousku staveniště, kterým je naše diecéze. Její základy u nás jako 
zkušený stavitel kdysi kladl svatý Metoděj a po něm mnozí další. V posvátné úctě k dílu našich předků, které nás 
zavazuje, jsme chtěli budovat svůj díl stavby.

Děkoval jsem všem kněžím, řeholníkům i laikům, kteří žili a žijí své křesťanství opravdově, takže Boží milost 
může skrze ně působit. S velkou úctou jsem se díval na všechny, kteří jednali podle svého svědomí a zachovali 
věrnost církvi i v těžkých zkouškách, na všechny, kteří nepodlehli kompromisům a dokázali dávat Boha a  jeho 
přikázání na první místo, na všechny, kteří měli odvahu i v těžkých okolnostech budovat církev náročným apošto-
látem, ale i na ty, kteří přes své pády a bloudění poctivě hledali pravdu a dokázali dělat pokání. Poukázal jsem na 
místa zvlažnělá a odcizená Bohu, na lidi, k nimž evangelium ještě neproniklo, protože se nenašli ti, kdo by je hlásali 
srozumitelnou řečí.

Poslední pastýřský list arcidiecézi olomoucké



Dnes mohu děkovat Bohu za církevní školy, charity, obnovená společenství různých skupin a spiritualit i nové 
kostely. Boží milost působí stále. Působí taky skrze vás a já dnes, kdy děkuji Bohu za milost tak dlouhého působení 
v této diecézi, děkuji taky vám. Jestli se něco podařilo, bylo to díky Boží milosti a úsilí mnohých, díky široké spolu‑ 
práci. Duchovní chrám, ve kterém jsme jako živé kameny každý na svém místě, se může stavět jen společně.

Kde se v  této stavbě nachází kdokoliv z  nás, 
to připravil Boží plán, ale na nás záleží, jestli jsme 
kameny pevné, spolehlivé, dobře napojené na své 
sousedy, opracované podle Božích představ a oži-
vené Duchem Svatým. Čím ochotněji přijímáme 
Boží slovo a čím rozhodněji mu říkáme své ANO, 
aby se mohlo vtělit do našich skutků, tím více 
odpovídáme Boží představě o  našem životě, ote-
víráme se působení Ducha Svatého, stáváme se 
realizovanými křesťany a máme větší význam pro 
duchovní chrám, který společně stavíme.

Jako se nemůže skrýt město ležící nahoře, jako 
se rozsvícené světlo nestaví pod kbelík nebo pod 
postel, ale na svícen, aby všichni v  domě viděli, 
jako dary Ducha Svatého nejsou dány jednotlivci 
pro jeho osobní užitek, ale proto, aby jimi sloužil 
druhým, tak je naše společná práce na budování 
místní církve službou společnosti, ve které žijeme. 
Nikdo z nás nemůže odsuzovat ty, kteří – řečeno 
slovy Písma – sedí ve tmě, ale musíme se ptát:  
Je tato temnota zaviněná jen jejich slepotou, nebo 
je spíš vinen ten, kterého Ježíš určil, aby byl svět-
lem, a on dost nesvítí?

A  tady musím přiznat nejen vlastní chyby, ale 
i mnoho našich společných dluhů, protože velikost 
úkolu byla silně převyšující. Prosím o  odpuštění 
Boha i vás. Úkol, který vám zůstává, je stále přesa-
hující, ale nebojte se ho. Jde o dílo Boží.

Já dnes odcházím na jiné pracoviště, kam mě, jak věřím, posílá Bůh. Vy zůstáváte a vaše poslání trvá. Modlete se, 
aby vám Pán brzy poslal nového biskupa, který vás povede, ale nezapomeňte, prosím, že záleží na vaší spolupráci 
s ním, na každém z vás, a budujte krásný Boží chrám diecéze společně. Pamatujte v modlitbě i na mě, abych své 
nové poslání zvládl. Já vám budu nadále každodenně žehnat.

 +Jan Graubner
 emeritní arcibiskup olomoucký


