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NOVÝ ADMINISTRÁTOR ARCIDIECÉZE

Olomoucká arcidiecéze má nového administrátora
V Olomouci se 4. července 2022 sešel Sbor poradců (konzultorů), aby po odchodu arcibiskupa Jana
Graubnera, který se 2. 7. 2022 ujal vedení pražské
arcidiecéze, zvolil podle předpisů církevního práva
nového administrátora olomoucké arcidiecéze (dočasného správce), který bude v jejím čele stát až do
okamžiku, kdy papež jmenuje nového arcibiskupa.
Administrátorem byl zvolen dosavadní pomocný biskup a generální vikář Josef Nuzík.
„Volbu Sboru konzultorů přijímám s vědomím své lidské nedostatečnosti a také toho, že diecéze potřebuje
dočasného správce. Tato služba přitom pro mě není
neznámá, protože jsem prožil třináct let let jako generální vikář vedle arcibiskupa Jana,“ byla první slova
nově zvoleného administrátora.
Snímek František Ingr / Člověk a Víra

Mons. Mgr. Josef Nuzík pochází ze
Strání na Uherskohradišťsku, kde se
narodil 25. července 1966 a kde také
vyrůstal v zemědělské rodině spolu se
svými deseti sourozenci – čtyřmi bratry
a šesti sestrami. Po maturitě na Středním odborném učilišti ve Slováckých
strojírnách v Uherském Brodě v roce
1984 pracoval v těchto strojírnách až
do května roku 1989 jako soustružník.
V tomto období také absolvoval dvouletou základní vojenskou službu. Na
podzim roku 1989 začal svou přípravu
ke kněžství studiem na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a po roce ve studiu pokračoval na
Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci. Jáhenské svěcení přijal roku 1994 a roční
jáhenskou službu vykonával ve farnosti
Nový Jičín.
Kněžské svěcení přijal 17. června 1995 v olomoucké katedrále sv. Václava z rukou arcibiskupa Mons. Jana
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Graubnera. Po vysvěcení pak další rok
působil v Novém Jičíně, ale již jako
kaplan. Zároveň byl excurrendo administrátorem farností Libhošť a Sedlnice.
Následující rok byl kaplanem v Luhačovicích. Od 1. 7. 1997 byl jmenován
duchovním správcem v Nivnici, nejprve
jako administrátor od 1. 1. 2002 jako
farář. Ke správě nivnické farnosti dostal ještě přifařenou farnost Korytnou
a zároveň dva roky (2001–2003) působil jako místoděkan uherskobrodského
děkanátu. K 1. 7. 2003 byl jmenován
farářem v poutním místě Štípa u Zlína,
odkud také exkurendo administroval
nedalekou farnost Hvozdnou. V tomto
období (2003–2005) vedl jako děkan vizovický děkanát.
V roce 2005 arcibiskup Jan Graubner povolal P. Josefa Nuzíka do Olomouce. Nejdříve ho jmenoval vicerektorem
Arcibiskupského kněžského semináře
(2005–2009) a od 1. 7. 2009 svým generálním vikářem (s titulem monsignor).

Postupně pak zastával další významné
funkce: byl členem Kněžské rady arcidiecéze (od 27. 3. 2003), Pastorační rady
arcidiecéze (od 15. 7. 2007), členem
Sboru konzultorů olomoucké arcidiecéze (od 17. 8. 2009) a sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava
v Olomouci (od 28. 9. 2009).
Papež František ho 5. července 2017
jmenoval titulárním biskupem castragalbaenským a zároveň pomocným biskupem olomouckým. Biskupské svěcení
přijal spolu s dalším nově jmenovaným
pomocným biskupem olomouckým Antonínem Baslerem z rukou arcibiskupa
Jana Graubnera 14. října 2017 v katedrále sv. Václava v Olomouci.
Předpisy týkající se nově zvoleného
administrátora zmiňuje oficiál (předseda) Interdiecézního soudu P. ICDr. Libor Botek, Th.D.:
Má stejné povinnosti jako diecézní
biskup: povinnost rezidence, mše svaté
pro populo nebo účasti na naddiecézních zasedáních církevní provincie a biskupské konference. Přesto je právní postavení administrátora v praxi omezeno
obecným pravidlem sede vacante nihil
innovetur, tedy „v době uvolnění úřadu
diecézního biskupa se neprovádějí žádné
změny“. Je tak zakázáno, aby administrátor prováděl jakékoli úkony, které by
mohly způsobit škodu nebo újmu diecézi a biskupským právům, 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.
Josef Pala

Září 2022
1. 9. – Světový den modliteb za péči o stvoření
11. 9. – Dny evropského dědictví – Dny otevřených dveří památek – v České republice se slaví od roku 1991 z podnětu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
16. 9. – Den církevních škol
25. 9. – Mezinárodní den neslyšících – slaví se od roku 1958, z rozhodnutí Mezinárodní organizace neslyšících

(jpa)

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině
Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír
na Ukrajině v den svátku Povýšení
svatého Kříže.
Bratři a sestry,
Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a
učinily tak gesto solidarity s touto těžce
zkoušenou zemí. Na celém kontinentu
se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. Rozhodli
jsme se k této aktivitě připojit a prosíme
duchovní správce, aby uspořádali nejméně hodinovou eucharistickou adoraci na tento úmysl alespoň tam, kde se
na svátek Povýšení svatého Kříže koná
mše svatá anebo tam, kde je k dispozici
kněz, jáhen či pověřená osoba k vystavení Nejsvětější svátosti. Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať
je posilou všem, kterým válka přinesla
utrpení a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout
mír.
Mons. Jan Graubner
předseda ČBK
spolu s biskupy českých a moravských diecézí
Praha, 15. srpna 2022
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Přehled důležitých událostí posledních dní
Od jmenování olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera na svatovojtěšský stolec v Praze papežem
Františkem, které oznámil Svatý
stolec 13. května 2022, proběhla
v katolické církvi v České republice řada význačných událostí, které
se pokusíme ve stručnosti slovem
i obrazem přiblížit našim čtenářům.
• O slavnosti apoštolů sv. Petra
a Pavla 29. června ve vatikánské bazilice papež František požehnal pallia pro
nově jmenované arcibiskupy – metropolity. Jedním z nich je i nový pražský arcibiskup Jan Graubner, s papežem v tento
Pallium novému pražskému arcibiskupovi Janu Graubnerovi předal papežský
den koncelebroval mši svatou.
nuncius Jude Thaddeus Okolo
Snímky Člověk a Víra
Pallium se obléká kolem krku, dva
volné konce pak splývají po hrudi a zádech. Vyrábí se z vlny beránků posvěcených papežem na svátek sv. Anežky Římské, chovaných v římském klášteře Tre Fontane
a ostříhaných na Velký pátek. Pallium symbolizuje jehně, které kolem krku nese Dobrý pastýř.
• Na otázku novinářů, zda je v současné době aktuální návštěva papeže Františka v České republice, odpověděl arcibiskup
Graubner, že reálná není, a to i s ohledem na papežův současný zdravotní stav. Ten v minulosti při veřejných vystoupeních seděl
na kolečkovém křesle. Kvůli papežovým dlouhotrvajícím potížím s kolenem se vynořily zprávy, že by se 85letý papež mohl chystat odstoupit z úřadu. Papež František
však v polovině července oznámil, že
zatím v úřadu zůstává: „Kdybych rezignoval, zůstal bych v Římě jako emeritní
biskup.“
• O slavnosti sv. Petra a Pavla, patronů brněnské katedrály, 29. června se
ujal v Brně úřadu sídelního biskupa Pavel Konzbul, dosavadní brněnský světící
biskup, kterého jmenoval papež František.
• V katedrále sv. Václava v Olomouci se 30. června konalo rozloučení s arcibiskupem Janem Graubnerem. Na
slavnost přijely stovky věřících z celé
Moravy, aby svému pastýři poděkovali
za třicetiletou službu.
„Po třiceti letech mohu děkovat Bohu
za církevní školy, Charity, obnovená spoDar arcibiskupu Graubnerovi od olomouckého primátora
lečenství různých skupin i spiritualit, za
nové kostely,“ řekl při bohoslužbě. Věřícím poděkoval za spolupráci, zároveň poprosil za odpuštění za své chyby. V závěru bohoslužby se s odcházejícím moravským metropolitou rozloučili zástupci některých skupin a stavů v diecézi. Od metropolitní
kapituly dostal darem kávovar, od věřících víno, od zaměstnanců biskupství kytici růží, od olomouckého primátora Miroslava
Žbánka obraz katedrály.
Arcibiskup Graubner na závěr bohoslužby všem poděkoval, zvláštní poděkování pak adresoval tem osobnostem, se kterými
vytvářel život obnovené moravské církve po listopadu 1989: Jiřině Štouračové předal za dlouholeté vedení Moravskoslezské
křesťanské akademie medaili sv. Jan Sarkandera, řediteli Arcidiecézní charity Olomouc Václavu Keprtovi medaili Svatého otce
a historikovi Karlu Kavičkovi papežský řád sv. Řehoře Velikého.
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• Nový pražský arcibiskup Jan
Graubner se v sobotu 2. července při
slavnostní bohoslužbě ve svatovítské
katedrále ujal svého úřadu za přítomnosti tisícovek věřících z Čech i Moravy.
Do úřadu nastoupil po Dominiku Dukovi,
který seděl na pražském stolci dvanáct
let. Apoštolský nuncius Jude Thaddeus
Okolo předal Graubnerovi pallium jakožto symbol arcibiskupa metropolity.
Nového metropolitu v Praze přivítal
jménem vlády premiér Petr Fiala: „Při
vedení pražské arcidiecéze v těchto složitých časech půjde především o uplatnění moudrosti, lidského přístupu a
o spolupráci hledání konsensu.“
• Po dvouleté nucené covidové přestávce se letos opět na Velehrad vrátily
Dva pražští arcibiskupové – odcházející Dominik Duka a nový Jan Graubner
tradiční cyrilometodějské oslavy. Během
dvou svátečních dní na ně dorazilo třicet
tisíc návštěvníků. „Velehrad je zaslíbený věrozvěstům,“ zdůraznil při slavnostní bohoslužbě nově jmenovaný pražský arcibiskup
Jan Graubner.
„Svatí Cyril a Metoděj nás učí, aby naše víra byla srozumitelná,“ připomněl hlavní host letošních velehradských slavností
a celebrant slavnostní bohoslužby, kanadský kardinál s českými kořeny Michael Czerny. Jeho rodiče emigrovali do Kanady,
když mu byly dva roky, a mateřský jazyk
běžně nepoužívá, k věřícím ale promluvil
česky.
„Na Velehradě jsem poprvé a jsem
moc rád, že jsem sem přijel. Přináším
vám modlitby, pozdravy a lásku od papeže Františka,“ zmínil a nezastíral své
dojetí.
„Uzavřená společnost, společnost
bez otevřenosti vůči Bohu a vůči druhým, je totalitní. Totalitní uzavřená společnost ničí svobodu a různost a také
schopnost komunikace – a nakonec
vede k chaosu, ke ‚zmatení jazyků‘,“ podotkl.
„Česko patří k zemím, které nyní prokázaly a prokazují velkorysou vstřícnost
vůči obětem války na Ukrajině. O Česku
Hlavní velehradská pouť 2022
se říká, že patří k nejvíce ateistickým zemím Evropy. Avšak právě ochota ujmout se lidí v nouzi svědčí o tom, že Kristus a jeho láska jsou v této společnosti přítomni –
a to i v srdcích lidí, kteří se k církvi nehlásí,“ poznamenal.
• A právě uprchlým studentům z Ukrajiny poslouží část finančního výtěžku z Večera lidí dobré vůle, který se na Velehradě
uskutečnil v předvečer svátku 4. července. Dárci věnovali nadaci NF ADIUVARE, kterou založil arcibiskup Jan Graubner, 1,1 milionu korun.
• Jak žít s církví a předávat radost z evangelia dnešnímu světu? Takové bylo téma závěrečného setkání národní fáze synody,
které se konalo 6. července na Velehradě. Mezi stovkou účastníků byli biskupové, řeholníci, laici i zástupci ekumeny. Byl mezi
nimi i kardinál Michael Czerny, prefekt Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Ve své promluvě mimo jiné uvedl:
„Synoda, kterou slavíme, nás volá, abychom se stali církví, jež se staví na nohy, jež není uzavřená sama do sebe, a která dokáže
hledět dál. Církví, která dokáže vycházet ze svých vlastních vězení v ústrety světu, která má odvahu otevírat dveře. Církví, ve které
se bude pěstovat umění naslouchat, vést dialog, účastnit se, a to vše pod jedinou autoritou Ducha Svatého.“
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• Nově jmenovaný apoštolský nuncius v České republice Jude Thaddeus Okolo přicestoval 1. července na svoji misi do naší
vlasti. Jeho první kroky směřovaly na ministerstvo zahraničních věcí, kde předal ředitelce diplomatického protokolu kopie
pověřovacích listin. Poté se vydal na Arcibiskupství pražské, kde ho čekalo oficiální přivítání za účasti českých a moravských
biskupů.

ZPRAVODAJSTVÍ

• Biskupové Čech, Moravy a Slezska
jednali od 7. do 8. července 2022 na Velehradě v rámci 132. plenárního zasedání
ČBK. Jednání se mimo zástupců mužských a ženských řeholí zúčastnili i kardinál Michael Czerny SJ, prefekt Dikasteria
pro službu integrálnímu lidskému rozvoji,
nový apoštolský nuncius arcibiskup Jude
Thaddeus Okolo a chargé d’affaires Apoštolské nunciatury v ČR Mons. Giuseppe
Silvestrini.
Na plenární zasedání byl pozván také
poslanec Parlamentu ČR Marek Výborný,
který představil pokračování iniciativy
Milostivé léto. Biskupové opětovnou realizaci druhé vlny Milostivého léta velmi
vítají a vyzývají všechny, na které se možnost oddlužení vztahuje, aby ji, pokud je
to v jejich silách, využili.
Josef Pala

Naši církevní představitelé na Velehradě

Romská pouť opět zaplnila Svatý Kopeček. Poutníci
objevovali, jak překonávat překážky
Setkávání, sdílení a společenství.
S tímto záměrem zamířily 18. června na olomoucký Svatý Kopeček
téměř čtyři stovky poutníků. Ti si
v rámci tradiční Romské pouti vychutnali bohatý program včetně
mše svaté, hudby a tance. Motivem letošního ročníku byla slova
svatého Josefa Pháripena čaj tuke
den zor, te džas dur (Těžkosti ti
mohou dát sílu jít dál). Mši svatou
celebroval Mons. Václav Malý.
Letošní čtyřiadvacátý ročník Romské pouti odstartovala mše svatá, kterou sloužil ve svatokopecké bazilice
Navštívení Panny Marie Mons. Václav
Malý, pomocný biskup pražský, spolu
s P. Pavlem Ryšavým a P. Jiřím Cahou.
„Tématem byly těžkosti svatého Josefa.
Ten měl své sny a představy o jednoduchém životě v manželství, ale nakonec
musel bojovat s řadou těžkostí a problémů. Naučil se překonávat překážky. To
může být Romům blízké,“ nastínil salesiánský kněz P. Jiří Caha z Ostravy.
„Je důležité být pokorný, odolný
a stavět se překážkám čelem. To je výzvou pro každého člověka,“ dodal. Po mši
svaté následoval prostor pro setkávání
a prezentace skupin poutníků. Na pozadí dynamické hudby a barvitých tanečních vystoupení se představily komunity
z Ostravy, Přerova nebo Brna. „Naším
cílem bylo, aby se setkávali Romové
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Snímek Anna Halamová

a lidé zabývající se pastorací Romů.
To se nám podařilo. Nechtěli jsme oslovit širokou veřejnost, ale spíše specifickou skupinu,“ nastiňuje jedna z organizátorek akce Ludmila Gottwaldová.
Duchovní rozměr je pro Romy klíčový
Podle Gottwaldové byla letošní Romská pouť více duchovně zaměřená než
v předchozích letech. „Chtěli jsme, aby
kněží a pan biskup chodili mezi lidmi
a vzájemně si naslouchali. A to se povedlo na výbornou,“ doplňuje s tím,
že událost atmosférou i mírou sdílení
překonala minulé ročníky. „V posledních letech na rozdíl od kvantity počtu
účastníků preferujeme duchovní rozměr

společného setkávání,“ potvrzuje ředitel
Charity Olomouc Petr Prinz s tím, že jde
o správný směr.
Čtyřiadvacátý ročník Romské pouti,
která se koná nepřetržitě od roku 1998,
podle něho ukázal, že letitá duchovní
akce má stále smysl. „Když z něčeho
uděláme tradici, stáváme se zodpovědnými za to, že dobré skutky budou
pokračovat. Žijeme v době neustálých
změn a potřebujeme věci, kterých se
můžeme chytit. To je klíčové obzvláště
pro Romy, kteří mohou skrze tuto událost prožívat důležité duchovní společenství,“ zakončil Petr Prinz.
Tobiáš Czekaj
Charita Olomouc

Synoda pokračuje
Tato otázka zazněla z úst jednoho
z biskupů při Národním synodním setkání na Velehradě. Toto setkání nuncia, kardinálů, biskupů, kněží, řeholníků
a laiků bylo darem Ducha Svatého pro
jeho účastníky i pro celou církev. Bylo
srdečné, živé a otevřené. Nešlo jen o seznámení s národní synodální syntézou
vzniklou z jednotlivých diecézí, ale o život církve. Nastavit zrcadlo, snít o církvi.
Bylo pro mne úžasným zážitkem
vnímat jednotu společenství při sdílení,
neformálních rozhovorech. To neznamená, že všichni se vším souhlasili. Ale
otevřeně jsme se dotkli nejbolavějších
témat přítomnosti. Společně již 10 měsíců hledáme společně odpověď na
otázku v nadpisu. Synoda pokračuje.
Evropská synoda se bude konat v únoru
2023 v Praze. Díky Svatému otci a všem,
kdo se zapojují a chtějí přijmout synodalitu do všech oblastí života.
Konečná podoba Národní syntézy
synody o synodalitě je dostupná všem
zájemcům.
V tomto příspěvku se chci podělit
o to, co zaznělo při velehradském setkání a co vnímám
jako základ změn
v církvi. V první
řadě je to otevřenost Duchu Svatému a osobní
vztah s Bohem.
Touha, aby církev
byla naším společným domovem. Překlenout
propast mezi duchovními a laiky.
Víra je vztah – podívejte, jak se milují. Oživit sounáležitost
mezi farností a diecézí.
Na setkání zazněly konkrétní zkušenosti a podněty ke zlepšení života církve.
Některým účastníkům vadí kritický tón
výstupů z farních synodních skupinek,
přičemž v některých farnostech spousta
navrhovaných změn již nastala. K tomu
byla vyslovena myšlenka, že zdravá kritika je touhou přiblížit se ideálu. Synoda je
proces uzdravování, farnosti ožily a zapojili se do ní i další farníci.
Mluvme o tom, co nás spojuje a ne
o tom, co nás rozděluje a znepokojuje.
Opusťme debaty a přemýšlení o způsobu svatého přijímání, o tridentské mši
a neposlušnosti papeži, o délce kázání,
o zapojení žen, o očkování, o celibátu

a dalších podobných tématech. Vytvořme společenství, prostor pro společné
putování k Bohu. Naslouchejme papeži,
biskupům, kněžím a ne co se o nich říká
kolem nás nebo v médiích. Potřebují
nás, naše povzbuzení, naše přátelství.
Mladí mají stále pocit, že na jejich
názory církev nebere ohled. Těžce nesou rozpory mezi hlásanou naukou
a skutečným životem, už ztrácí ochotu
to překousnout. Pozvěme je ke spolupráci a zapojení, třeba i opakovaně. Totéž platí i o dalších skupinách, které se
z různých důvodů mohou cítit na okraji
farního společenství. Ve farnosti má být
místo pro každého. A nyní použiji text
z Národní syntézy: „Jde o lidi církevně
sezdané, kteří se rozvedli a uzavřeli nový
sňatek, ale také o rodiny s dětmi, osamělé ženy, seniory, nemocné, nově příchozí,
bezdomovce, mladé lidi žijící spolu bez
církevního sňatku a další, kteří zklamali, lidé slabí, závislí a mnozí další. Navíc
i kněží samotní mohou být vnímáni jako
ti, kdo jsou svým způsobem také na okraji, zejména pokud farníci silněji vnímají jejich chyby.“

Velehradská Národní synoda ve mně
probudila naději o budoucnosti církve. Nejde o téma, jde o život. Podobně
jsem vnímal konferenci Aktivizace života farností v ČR pořádanou ČBK, která
se konala v květnu tohoto roku v Hradci
Králové za účasti otce arcibiskupa, kněží
a laiků. Setkání reagovalo na aktuální výzvy, kterým naše farnosti čelí, a hledalo
řešení mezi těmi, kdo mají ve svých životech osobní i pracovní zkušenosti. Bylo
příležitostí nabrat novou sílu i inspiraci
do dalšího působení církve v náročné
době. Dnes existuje mnoho návrhů, jak
proměnit farnost v živé společenství.
Pomůckou k tomu může být také kniha
P. Malena „Proměna farnosti“. A místem
ke sdílení zkušeností jsou také Centra

Povzbuzení a výzva k pokračování synodálního procesu
v České republice
Sestry a bratři,
poté, co jsme s účastníky Národního synodálního setkání prožili 6. července 2022 na Velehradě den naplněný
modlitbou, nasloucháním a rozhovory,
jsme v závěru plenárního zasedání České biskupské konference o tomto setkání uvažovali v bratrské diskuzi.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do
synodálního procesu a jsme vděčni za
jejich ochotu hledat nové cesty z lásky
k Bohu a církvi.
Slibně započatý synodální proces
podporujeme a povzbuzujeme jednotlivá společenství na farní i diecézní úrovni, aby metodu získanou během tohoto
procesu využila k hledání, kam Boží
Duch vede církev tady a teď, především
v tématech týkajících se života církevních společenství ve farnostech. My
sami jsme připraveni používat synodální
metodu ve své službě všude tam, kde se
ukáže být vhodná.
Synodální proces nezahrnuje zdaleka jen naslouchání a promlouvání. Je
to duchovní cesta, v níž má své klíčové
místo modlitba a prosba o působení
Ducha Svatého. Proto sebe i vás vyzýváme a prosíme, abychom se nepřestali
modlit. Jen tak budeme moci rozlišovat znamení doby autenticky, a přitom
v Božím světle. Byli bychom rádi, kdyby
život církve, poznávání Boží vůle, rozlišování a řízení bylo uskutečňováno jako
duchovní proces tak, jak to učinili na počátku církve apoštolové, když mohli prohlásit: „Rozhodl totiž Duch Svatý a my.“
(Sk 15,28)
Do dalšího hledání Božích řešení na
společné cestě vám ze srdce žehnáme.
Mons. Jan Graubner
arcibiskup pražský, primas český
a předseda České
biskupské konference
a biskupové Slezska, Moravy a Čech
Praha 21. července 2022

duchovního života, např. Fortna, Kolín
a další.
V závěru Národní synody vyzval Národní synodní tým Českou biskupskou
konferenci, aby byla tahounem pokračování synody a jejího začleňování do
života církve.
František Chvatík
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Hlavní pouť ve Štípě u Zlína

Duchovní obnovy pro seniory

Sobota 10. září 2022
13.30 mše svatá pro děti a mládež ve starém kostelíku, celebruje P. Marián Pospěcha
14.30 program pro děti (do 15.30)
16.30 modlitba růžence
17.00 poutní mše svatá
Neděle 11. září 2022
7.00 mše svatá ve starém kostelíku
8.15 mše svatá
9.30 mše svatá
11.00 slavná mše svatá, celebruje P. Ladislav Švirák, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci
15.00 svátostné požehnání a rozloučení s poutníky

Na podzim připravujeme dva pobyty pro seniory na poutních
místech. Během nich bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. svátosti pomazání nemocných, k rozhovoru s knězem. Program
probíhá v poutních domech, kde mají k dispozici kapli i jídelnu. Účastnit se tedy mohou i ti, kterým už tolik neslouží zdraví
(není třeba nikam daleko přecházet, oba poutní domy mají
k dispozici výtah). Během dne je také volný čas, který je možné využít k návštěvě baziliky, k procházce či k odpočinku.
25. – 28. září – Velehrad (P. Jan Mach)
3. –10. října – Svatý Hostýn (P. Milan Glaser)
Bližší informace: Markéta Matlochová, tel. 587 405 250,
e‑mail: matlochova.marketa@ado.cz

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi
30. září – 2. října – Svatý Hostýn
Bližší informace: Josef Záboj, e‑mail: zaboj.josef@ado.cz,
tel. 587 405 292

Kurz duchovního doprovázení
V příštím akademickém roce se na CMTF UP v Olomouci opět
uskuteční kurz duchovního doprovázení. Je určen všem, kteří
se angažují v oblasti duchovního doprovázení nebo se na tuto
službu chtějí připravit, kněžím, řeholním osobám i laikům.
Teoretická část je otevřená širokému okruhu zájemců a poslouží i všem, kdo chtějí prohloubit svůj duchovní život. Na
praktickou část bude proveden výběr z přihlášených účastníků teoretické části.
Bližší informace: http://doprovazeni.cz

Zářijový Nezbeda a Cvrček
V zářijovém výtisku Nezbedy se čtenáři seznámí s Johannem Georgem Mendelem a s technickou zajímavostí
Hasicí letadla a přečtou si povídky Bernardýn a Příběh malého Aliho.
Zářijový Cvrček učí malé čtenáře spolupracovat s ostatními členy rodiny.
Bližší informace: www.casopisnezbeda.cz
Na vyžádání rádi zašleme ukázkové výtisky.

Víkend pro ženy
4. – 6. listopadu – Velehrad (P. Antonín Krasucki)
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel. 587 405 250,
e‑mail: reznickova.marcela@ado.cz

Skripta pro společenství
Centrum pro rodinný život Olomouc připravilo pro školní rok 2022/2023 skripta
s názvem RODINNÁ LÁSKA: Povolání
a cesta ke svatosti, která jsou k dispozici na webových stránkách: rodinnyzivot.
cz pod záložku Duchovní život/Materiály
pro společenství.
Skripta jsou určena pro společenství
rodin, manželů a seniorů a nabízejí podklady pro deset setkání. V letošním cyklu
najdou zájemci témata, která mohou povzbudit k novému životu v rodině. Za textem vždy následují body k diskuzi v rámci
společenství, ale také body určené přímo pro páry či rodiny.
Skripta obsahují modlitbu za rodinu, která byla oficiální modlitbou k 10. světovému setkání rodin v červnu 2022. Společně
se ji v tomto roce mohou členové společenství modlit na setkáních, případně doma se svými rodinami. V současné době
naše rodiny potřebují velkou oporu a posilu. Přejeme opravdu
hluboká setkání s Písmem i se slovy papeže Františka.

Podzimní poutní slavnosti na Svatém Hostýně
Sobota 3. září – 30. pouť muklů, vězňů totalitních režimů
Neděle 4. září – Pouť členů Matice svatohostýnské
Sobota 17. září – XXXII. františkánská pouť
Neděle 18. září – VII. pouť Charit
Středa 28. až pátek 30. září – Pouť Velehrad – Svatý Hostýn
(Začátek 26. 9. – 12.00 Velehrad, zakončení mší svatou 28. 9. v 15.00 hod. na Svatém Hostýně.)
Neděle 2. října – Růžencová pouť
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CENTRUM PRO ŠKOLY

Katechetický minikurz – online

Přínos křesťanství pro naši civilizaci

Centrum pro katechezi v Olomouci připravilo pro začínající
katechety, ale i ty, kteří chtějí rozvinout své dovednosti, Katechetický minikurz – online. Minikurz bude probíhat prostřednictvím tematických webinářů, dvakrát měsíčně ve večerních
hodinách. Je možné se přihlásit na celý kurz, ale i jen na vybrané webináře. Kurz při nich prostřednictvím metodických
vstupů a praktických cvičení vtáhne účastníka do katechetické práce s dětmi. Naučí jej pastoračně plánovat a pracovat
s materiály vydanými Katechetickým centrem v Olomouci:
Metodika pro práci s dětmi v malých společenstvích (4–9 let),
učebnice Na cestě s Ježíšem (9–12 let), Na cestě s Božím
lidem (9–12 let) a Napříč dějinami (12–15 let).
Absolvent kurzu získá kompetenci a osvědčení pro vedení
malých společenství dětí ve věku 4–9 let věku a farní výuku
náboženství žáků 4.–9. třídy, tímto kurzem nezíská aprobaci
pro výuku náboženství na školách.
Témata a termíny jednotlivých webinářů:
13. 9. 2022:
Jak si naplánovat výuku
(Úvod do didaktiky)
11. 10. 2022:
Jak provést děti Starým zákonem
(Metodické uvedení do práce s učebnicí Na cestě s Božím lidem)
25. 10. 2022:
Jak provádět děti Na cestě s Ježíšem (Metodické uvedení do práce s učebnicí Na cestě s Ježíšem)
8. 11. 2022:
Jak doprovázet děti v různých obdobích jejich vývoje
(Úvod do vývojové psychologie)
22. 11. 2022:
Jak vést skupinku, ve které se všichni cítí dobře
(Úvod do sociologie skupin a speciální pedagogiky)
13. 12. 2022:
Jak se stávat katechetou
(Osobnost katechety)
10. 1. 2023:
Jak tvořit program pro společenství dětí
24. 1. 2023:
Napříč dějinami církve ve výuce náboženství
(Metodické uvedení do práce s učebnicí Napříč dějinami)
10.–12. 2. 2023:
Arcidiecézní setkání katechetů – je povinnou součástí
k absolvování kurzu.
Podrobnější informace o obsazeních, ceně a přihlašování:
www.katechetiolomouc.cz

Webinář s tímto názvem budeme pořádat v úterý 4. října pro
všechny zájemce nejen z řad lektorů Vstupů do škol, ale i dalších, kteří by se rádi seznámili s argumentací pro nevěřící
o přínosu křesťanství. Nabídneme vám powerpointovou prezentaci o významných křesťanských osobnostech a jejich přínosu v oblasti vědy, vzdělávání a kultury. Pro mladší děti zase
připravíme aktivity, jak by náš stát mohl vypadat, kdyby u nás
křesťanství neexistovalo. Všechny předvedené materiály po
skončení webináře obdrží účastníci elektronicky.
Webinář budeme vysílat od 17 do 19 hod.
Přihlášky: Helena Polcrová, e‑mail: polcrova.helena@ado.cz

Webináře Centra pro školy na youtube
Nabízíme možnost zpětného zhlédnutí našich webinářů
z cyklu Vstupy do škol s náboženskými tématy. Na youtube
kanále najdete zatím celkem 11 webinářů na témata: Vánoce,
Velikonoce, Bible, Svatí Cyril a Metoděj, Svatý Václav, Svatá
Ludmila, Charita a Lidová tradice Dušiček a Halloweenu.
Zájemcům o tyto webináře pošleme odkaz na kanál a po
zhlédnutí programu elektronicky zašleme materiály.

Kurz pro varhaníky (2022–2024)
Centrum pro liturgickou hudbu Arcibiskupství olomouckého
pořádá třináctý ročník kurzu, jehož cílem je zdokonalit se ve
hře na varhany, ve zpěvu a ve vedení schóly a chrámového
sboru při liturgii.
Kurz je dvouletý, má 140 hodin rozložených do 20 konzultací
po 7 hodinách. Vyučuje se v následujících tematických celcích: liturgika, spiritualita varhaníka, liturgický zpěv, chorál
a zpěv s lidem, harmonie, improvizace, nauka o varhanách,
dirigování, intonace, dějiny církevní hudby, hra na klavír, hra na
varhany a individuální zpěv.
Kurz probíhá jedenkrát za měsíc zpravidla 3. sobotu v měsíci
v prostorách Konzervatoře Evangelické akademie, Wurmova 13,
Olomouc od 9 do 16 hod. a na kurii u varhan v kanceláři č. 51.
Kurzovné je 3000 Kč. Platbu je možné rozložit do dvou splátek, za první rok 2000 Kč a za druhý rok 1000 Kč.
Uzávěrka přihlášek je 30. září 2022. První konzultace proběhne v sobotu 15. října 2022.
Přihlášky a bližší informace: Centrum pro liturgickou hudbu, Mgr. Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké,
Wurmova 562/9, 771 01 Olomouc, tel. 587 405 243, e‑mail:
varhanik@ado.cz

Kurz pro katechety: Boží slovo v mém životě
Centrum pro katechezi v Olomouci zve všechny, kdo doprovázejí druhé na cestě víry, aby se formou tohoto kurzu sami nechávali doprovázet a obohacovat při společném rozjímání vybraných evangelijních úryvků v malých společenstvích 3 lidí.
Kurz využívá metodu trií, kterou nabízí Komunita blahoslavenství. Do této metody budou účastníci uvedeni při úvodním
webináři 6. září 2022, poté se budou jednou měsíčně setkávat
v trojicích ke společnému rozjímání a sdílení nad Písmem.
Kurz bude ukončen společným online setkáním.
Bližší informace: www.katechetiolomouc.cz
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CHARITA

Práce dobrovolníků je pro pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny klíčová. Nezištně se jich zapojily
více než dvě stovky
„Vždycky jsem cítila, že chci nějakým způsobem pomáhat ostatním. Přispívám různě a chtěla jsem být aktivnější,“ nastiňuje Gabriela Coufalová, která
se jako jedna z 242 dobrovolníků zapojila po ruské invazi na Ukrajinu do pomoci lidem prchajícím před krvavým konfliktem.
„Dnes je do pomoci zapojena asi třetina dobrovolníků,“ přibližuje koordinátor
Centra materiální pomoci Marek Šenkyřík s tím, že dobrovolníci se v průběhu
uplynulých měsíců zapojili do různorodých činností. Pomáhali s tříděním a výdejem šatstva, chystáním potravinových
balíčků, stěhováním, pomocí na sběrných místech nábytku a lůžkovin nebo
s hlídáním dětí.
„Přihlásila se nám rovněž řada dobrovolníků s nabídkou tlumočení a překladů do ruštiny, ukrajinštiny a angličtiny.
To nám také velmi pomohlo,“ doplňuje
členka koordinačního týmu Charity Olomouc pro pomoc Ukrajině Nadiya Franchaková. „Navíc šlo o velmi náročnou
práci. Lidé mířili do Česka v různém rozpoložení a zdaleka nešlo jen o radostné
případy. O to více jsem byla nadšená, že
využili svůj volný čas a investovali jej do
lidí, které neznají,“ přiznává.

Pomoc dobrovolníků byla a je zásadní
Podle Šenkyříka byla podpora dobrovolníků a jejich solidarita pro pomoc
naprosto klíčová. „Je třeba zdůraznit, že
bez jejich nasazení, času a energie by
takto složitý úkol spojený s uprchlickou
krizí nešel zvládnout. Jejich pomoc byla
a je zásadní a patří jim za to velké poděkování,“ podtrhuje a dodává, že Charita Olomouc dosud za podpory svých
dobrovolníků pomohla různou formou
zhruba dvanácti tisícům uprchlíkům registrovaných v olomouckém Krajském
asistenčním centru na pomoci Ukrajině
(KACPU).
Dobrovolnická pomoc je však i po
půlroce od začátku konfliktu potřebná.
„Jsme vděční, že řada dobrovolníků nám
nadále pomáhá s velkým množstvím
aktivit. Stále hledáme nové dobrovolníky, kteří by se rádi zapojili do různých
činností od tlumočení po práci na sběr-

Snímek Anna Halamová

ných místech,“ zakončuje koordinátorka
Centra dobrovolnictví Charity Olomouc
Veronika Velčovská.
Pokud se chcete zapojit do pomoci a stát se dobrovolníkem Charity
Olomouc navštivte záložku Dobrovolnictví na webových stránkách Charity
Olomouc nebo kontaktujte Centrum
dobrovolnictví na emailové adrese:
dobrovolnictvi@olomouc.charita.cz, případně na telefonním čísle 734 435 448.
Tobiáš Czekaj
Charita Olomouc

Nová publikace o P. Vincenci Šalšovi
Na konci června vyšla v nakladatelství Kauli Publishing v Praze kniha s názvem Pocta P. ThLic. Vincenci Šalšovi s podnázvem Po stopách jeho života a pastoračního působení.
Prostějovští historikové Pavel a Václav Markovi v ní sledují životní pouť rodáka z Kostelce u Kyjova
vysvěceného v Olomouci v roce 1940. Po dvouměsíčním intermezzu v Babicích u Uherského Hradiště svou kněžskou dráhu zahájil v prosinci v roce 1940 a až do prosince 1947 byl kaplanem u faráře
P. Ignáce Dragouna v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově. V Prostějově získal i Právo domovské.
Vedle svých pastoračních povinností ve farnosti duchovně pomáhal v průběhu války dělníkům nasazeným v Říši. Poslal jim 250 dopisů, modlitební i zábavné knihy, kostelní písně a časopisy. S pomocí
svých známých vysvobozoval některé lidi od nasazení do Todtovy paramilitární organizace. Vedle toho
se věnoval dalšímu studiu a po rigorózních zkouškách začátkem roku 1947 obdržel licenciát teologie
s titulem ThLic. Události z února 1948, kdy učil již jako pedagog na gymnáziu v Šumperku, přinesly
zásadní zvrat v jeho životě. Ve vykonstruovaném procesu zvaném „Valena a spol.“ byl v polovině roku
1951 odsouzen jako třídní nepřítel na 18 let do vězení. Prošel Jáchymovem, Příbramí, Leopoldovem, byl vězněn na Mírově i ve
Valdicích. Po amnestii v roce 1960 pracoval šest let v profánním zaměstnání. Když v roce 1966 získal státní souhlas k výkonu
kněžského povolání, působil ve farnostech Bílá Lhota, Svatý Kopeček u Olomouce a od roku 1971 téměř 25 roků jako farář ve
Všechovicích. Pohřeb všechovického faráře, hranického děkana a arcibiskupského rady ThLic. Šalši v r. 1996 ve Všechovicích
měl rysy manifestace celého křesťanského Záhoří a Podhostýnska. Odešel mu dlouholetý služebník Boží a věrný pastýř svěřeného lidu. Ve svém děkanátu spravoval s otcovskou péčí dvacet farností. Byl vzorem vstřícnosti, dobroty, porozumění a lásky.
Úvodní slovo do knihy napsal Šalšův synovec Ing. Pavel Hofírek, CSc. Publikace obsahuje 111 stran textu, anglické resume,
jmenný rejstřík, seznam použitých pramenů a literatury, stručné informace o autorech a 74 většinou barevných a dosud nepublikovaných fotografií v obrázkové příloze. ISBN 978-80-908194-1-2.
Kniha obsahuje i četné vzpomínky dosud žijících pamětníků. Chce být skromným příspěvkem k regionálním dějinám Moravy.
Je k dispozici na e‑shopu: www.kauli‑publishing.cz nebo knihy@kauli‑czech.cz		
Václav Marek
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Svatý Hostýn hostil vitální
seniory
Co to vlastně znamená být zdravý
a jak nás nemoc může přiblížit Bohu,
nad tím se zamýšleli společně s P. Milanem Palkovičem, farářem z Velkých
Losin, senioři, kteří se účastnili v první
polovině června duchovní obnovy na
Svatém Hostýně.
Dvoudenní program vyplnily mše
svaté, společné i soukromé modlitby
v kapli poutního domu nebo v bazilice.
Účastníci měli také příležitost ke svátosti smíření a duchovním rozhovorům
s knězem.
P. Milan Palkovič ve svých promluvách hledal odpověď na otázku – co je
to vlastně zdravý život. Každá lidská bytost má dimenzi tělesnou, duševní a duchovní, ale také sociální. Plnému zdraví
se tedy těší ten, kdo je v pořádku nejen
fyzicky, psychicky a má zdravý vztah
k Bohu, ale důležité jsou i mezilidské
vztahy. Všechny rozměry člověka jsou
navzájem propojené, a proto je nutné
o ně přiměřeně pečovat a rozvíjet je.
Kněz zdůraznil nutnost odpuštění
a otevřenosti Duchu Svatému, který
je vždycky originální. Je třeba vytrvat
v důvěře v Pána Boha a vyvarovat se sobectví, závisti, hněvu i lhostejnosti, které
jdou proti skutečnému životu.
„Tady na zemi jsme v Boží škole,
a tak přicházejí zkoušky. Lidé jsou dnes

přesvědčeni, že mají na vše právo… i na
štěstí. Štěstí je v tom, že tady ve škole
života pochopíme, že s Bohem budeme
šťastní celou věčnost,“ uvedl Palkovič.
Mnohostrannou prevencí pro zdraví je
podle něho život podle Božího řádu navzdory tomu, že dnešní svět zahlcuje
člověka pestrou nabídkou módních alternativních životních stylů.
Duchovní obnovy se účastnilo 65
seniorů. Prožívali tento požehnaný čas
na krásném a celými generacemi promodleném místě. Mnozí přijíždějí opakovaně, z blízkého okolí i vzdálenějších
míst naší země, někteří tu byli poprvé.
V poutním areálu mohli obdivovat nejenom barokní chrám Nanebevzetí Panny
Marie, ale také slavnou křížovou cestou

architekta Dušana Jurkoviče s mozaikami Jano Köhlera, která nedávno prošla
kompletní rekonstrukcí. Měli možnost
zajít si k blízké rozhledně z roku 1898
nebo se pomodlit v přírodě pod letitými
stromy meditační Cestu světla. Odpočinek si někteří zpestřili návštěvou útulné
restaurace nebo cukrárny s krásnou vyhlídkovou terasou. Ubytování je v poutních domech s výtahem příjemně komfortní a strava chutná. Počasí seniorům
přálo, a tak odjížděli občerstveni na duchu i na těle, každý si z bohaté programové nabídky mohl vybrat to, co ho nejvíce oslovilo. Organizátorem akce bylo
Centrum pro rodinný život v Olomouci.
Ing Marie Budíková
Kyjov

Snímek Marie Budíková

Časopis Rodinný život 3/2022
Manželství – povolání ke svatosti
Nalaďte se na téma úvodníkem od kazatele Církve bratrské!
Rozhovory
• Manželé Hrochovi: Jak se z vlažného křesťana stal hyperaktivní katolík a jak najít tu správnou vztahovou rovnováhu.
• Manželé Vejmělkovi: Jaké je to brát se už ve 20, jak manželství změní děti, autoři podcastů.
• Manželé Jelečkovi: Salesiánští nadšenci se dvěma dětmi na bulharské misii.
Téma
• Když přijde krize a co dělat – glosa psycholožky.
• Anketa – jak to vidí čtenáři a co je v manželství nejdůležitější.
• Snubní láska graficky nejen pro chlapy.
Vztahy a výchova
• Jak se Magdalena Strejčková dostala na vysněnou dovolenou i s dospívajícími dětmi.
• Jak Luboš Nágl rád podlehl vábení trhovkyně.
• Jak si vydělat prachy, když ještě studujete, poradí ukecaný Ondra Kuběnka.
Duchovní život
• Novinky ze Synodálního procesu – pohledem P. Martina Sklenáře.
• Leonard Cheshire a Sue Ryder – představuje MUDr. Jitka Krausová.
• Laiky i papaláše potkala Jitka Hosanna Štěpánková.
Co s bramborami – najdete v receptu.
Co dál k tématu číst, zhlédnout, poslechnout, o rodinném Centru v Konici, co vyšlo nového, jaké nadcházející akce navštívit,
předplaťte a čtěte zde: www.rodinnyzivot.eu, e-mail: rodinnyzivot@ado.cz, tel.: 587 405 250, Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, www.facebook.com/casopisrodinnyzivot
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Hlasy a ohlasy

Aktuality
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Připomínka výročí Vladislava
Jindřicha, zakladatele
velehradského kláštera
K 800. výročí úmrtí zakladatele
cisterciáckého kláštera a moravského
markraběte Vladislava Jindřicha se na
Velehradě 12. srpna 2022 uskutečnila
konference.
Na jejím začátku provedl účastníky
Petr Hudec novými archeologickými
nálezy, které budou brzy zpřístupněny
veřejnosti. Potom následovaly odborné
přednášky. Před začátkem mše svaté
byl v poutním areálu zasazen stromek
jaderničky moravské. Bohoslužbu slavil

Snímek František Ingr / Člověk a Víra

spolu s dalšími kněžími P. Václav Ventura. Doprovodil ji zpěv gregoriánského
chorálu a zúčastnili se jí také členové
Královského řádu rytířů sv. Rostislava
a Kolumbána. Na závěr byla požehnána a v Královské kapli osazena pamětní
dlaždice, vytvořená akademickým sochařem Otmarem Olivou.
František Ingr

Kostel ve Staré Vodě na Libavé
ozdobil oltář
V kostele sv. Anny a sv. Jakuba
Většího v zaniklé obci Stará Voda na
Libavé na Olomoucku dokončili instalaci historického oltáře. Olomoucký
pomocný biskup Antonín Basler jej
v sobotu 23. července slavnostně požehnal při tradiční pouti k sv. Anně.
Dřevěný oltář novorománského stylu pochází z přelomu 19. a 20. století.
Původně byl umístěn v kostele sv. Jiljí
v Dvorcích a poté pak desítky let ležel
zapomenutý ve stodole.
Stará Voda (Altwasser) byla od
nepaměti především německá obec.
Zanikla po roce 1946 s odsunem německého obyvatelstva a v roce 1945
byla začleněna do vojenského prostoru Libavá. Zachoval se pouze rozsáhlý poutní kostel sv. Anny a sv. Jakuba
Většího, zdevastovaný pobytem nejprve
československých a potom i sovětských
vojsk. Vnějšek kostela byl po roce 1990
restaurován.
Josef Pala
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Papežův spolupracovník kardinál Czerny navštívil
charitní domov na Svatém Kopečku
Na olomoucký Svatý Kopeček zavítal ve středu 6. července 2022 kardinál
Michael Czerny z Říma, který se seznámil se službami, prací a posláním Charity
Olomouc. Vyslanec Svatého stolce promluvil o důležitosti naslouchat a nastínil,
že součástí řešení sociálních problémů musí být také sami strádající.
Prefekt Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji nejprve navštívil klienty a pracovníky Domova sv. Anežky pro osoby se sníženou soběstačností, který
pomáhá nemocným lidem bez zázemí důstojně žít a naplňovat své životní potřeby.
Po vřelém přivítání odhalil, kde hledat a nalézat skutečný domov.
„Domov je mezi námi všemi. Je to místo, kde přijímáme, ale také dáváme,“ uvedl
kardinál Czerny. Posléze posvětil ikonu
svaté Anežky a požehnal všem přítomným na jejich životních cestách.
Prohlédl si také svatokopeckou baziliku Navštívení Panny Marie a se zájmem si vyslechl představení středisek
a služeb Charity Olomouc pro osoby
bez střechy nad hlavou.
„Svatý otec nám klade na srdce
a v Kristově jménu nás žádá o to, abychom při charitní práci stále používali hlavu. Tím vytváříme kompetentní
Charitu, která je připravena pomáhat
efektivně všem. Vy jste důkazem toho,
Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra
že je to možné a máte skutečnou úctu
k lidem, které doprovázíte,“ prohlásil kardinál Czerny podle něhož je klíčovou složkou
sociálních služeb potřeba naslouchat.
„Ač je to výzva, pořád má smysl se ptát a dále naslouchat. Je to součástí důležitého procesu, do kterého jsme všichni zapojeni. Lidé, kteří jsou slabí a potřebují
podporu, musí mít hlas. Ale musí také být součástí řešení,“ podotknul a poděkoval
pracovníkům olomoucké Charity za jejich službu.
„Je pro nás nesmírná čest, že si vybral právě Charitu Olomouc k seznámení se
s tématem bezdomovectví u nás. Dokázal si i v nabitém programu při návštěvě cizí
země najít čas na toto setkání, což považuji za obrovský projev úcty k naší práci
a k našim pracovníkům,“ uvedl ředitel Charity Olomouc Petr Prinz.
„Bylo to velmi milé, lidské a příjemné setkání. Věřím, že slova pana kardinála
Czerného byla povzbuzením pro všechny pracovníky zabývající se pomocí druhým,“
doplnil vedoucí Střediska pro lidi bez domova Charity Olomouc Alexandr Dvořák.
Tobiáš Czekaj

Setkání mládeže v Rajnochovicích
Již 9. ročníku RAFTcampu proběhl v Arcidiecézním středisku života mládeže
Přístav v Rajnochovicích v posledním červencovém týdnu. Zúčastnilo se jej 70
účastníků od 16 do 25 let. Letošním tématem bylo vzkříšení Lazara. Šlo o společný čas modlitby, naslouchání, diskuze a také společné zábavy.
Další ročník se uskuteční od 23. do 29. 7. 2023. Více informací: na facebookových stránkách @raft.krestansky.camp		
P. Jiří Šůstek

Informace o důležitých událostech uplynulého roku, statistiky ze života olomoucké arcidiecéze i přehled jejího hospodaření nabízí právě zveřejněná výroční zpráva za rok 2021. Její plná, 90stránková verze je v elektronické podobě
k dispozici na diecézním webu, shrnutí základních informací vedle toho putuje
jako šestistránkový leták v nákladu 3 tisíce kusů také do kostelů, církevních škol
a charit na území arcidiecéze.
„Děkuji všem, kteří v minulém roce se mnou spolupracovali na budování místní
církve,“ píše v úvodu zprávy dnes již bývalý olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Obsáhlejší verze výroční nabízí mimo jiné základní údaje o arcidiecézi. Zmiňuje
třeba, že v roce 2021 k ní přináleželo 329 kněží a působilo zde 31 řeholních řádů
a společenství. Nedělních bohoslužeb se v době, kdy to bylo možné, pravidelně
účastnilo přes 78 tisíc věřících, bylo uděleno 4,2 tisíce křtů, 837 osob přijalo svátost
biřmování, 1,8 tisíce jich poprvé přistoupilo ke svatému přijímání a před zástupcem
církve bylo uzavřeno více než tisíc sňatků.
Samostatný oddíl se věnuje tomu, jak může společné dílo oživovat celou farnost
a inspirovat i ostatní. Ukazuje například, jak z nevyužité zahrady vznikl prostor k setkávání přes hranice víry nebo z rozpadající se budovy zázemí pro místní i poutníky.
„Čtyři krátké příběhy ukazují, že společné úsilí na konkrétním projektu dokáže
nejen stmelovat ty, kdo se do něj pustí, ale často slouží i jako ta nejlepší pozvánka
pro spoustu dalších, aby přišli, podívali se – a třeba i zůstali,“ píše se v textu zprávy.
Kronika minulého roku zachycuje další významné události: oslavy dvojího výročí
arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, žehnání památníku návštěvy sv. papeže Jana
Pavla II. v Tupesích, návštěvu biskupa Antonína Baslera v Banátu, ocenění knihovny
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži nebo pomoc obcím postiženým tornádem
i pomoc těm, kdo se na podzim dostali do tíživé situace kvůli ukončení dodávky
energií. Samostatné kapitoly pak postihují novinky v oblasti Charity, školství, kultury
nebo památkové péče.
V oddílu věnovaném hospodaření se lze dočíst, že arcibiskupství hospodařilo se
ztrátami přes 66 mil. Kč v hlavní činnosti (služné kněží, pastorace, vzdělání, kultura
nebo péče o památky) a ziskem téměř 30 mil. Kč v hospodářské činnosti (převážně
lesnictví a zemědělství). U farností a kapitul tvoří ztráta v hlavní činnosti přes 12 mil.
Kč, zato zisk v hospodaření více než 36 mil. Kč.
„Konečný výsledek hospodaření negativně poznamenává koronavirová pandemie s nižšími příjmy z vybraného nájmu a sbírek. V nákladech hospodářské činnosti
je navíc tvořena rezerva na opravy majetku ve výši Kč 28,8 milionu korun,“ vysvětluje
ekonom arcibiskupství Martin Pirkl.		
(ado)

Kněžské svěcení
ve Fryštáku
Salesián Vlastimil Vajďák (1981) ze
Zlína přijme v sobotu 17. září 2022 ve
12 hod. v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku
kněžské
svěcení z rukou
salesiánského
biskupa Mons.
Karla Herbsta,
emeritního pomocného biskupa pražského.
Primiční mši svatou bude novokněz
slavit v neděli 18. září 2022 v 10 hod.
v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně na Jižních Svazích.
(jpa)

Červená středa
Červená středa je mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro
svou víru a své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev
trpících pro víru. Letos se koná 23. listopadu.

Zemřel slovenský kardinál Jozef Tomko
V Římě zemřel 8. srpna 2022 ve věku 98 let slovenský kuriální kardinál Jozef
Tomko, emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, který byl nejstarším žijícím členem sboru kardinálů a také posledním Slovákem s touto hodností.
Za papeže Jana Pavla II. patřil k nejvýznamnějším členům katolické církve.
Rodák z východního Slovenska působil ve
Vatikánu od roku 1945, kam tehdy odjel na studia a kde byl v roce 1949 vysvěcen na kněze.
Po nástupu komunistického režimu v tehdejším Československu se nemohl vrátit do vlasti.
Jeho životní příběh odráží osudy mnoha kněží.
Komunistický režim mu s výjimkou konce 60.
let neumožnil návrat na Slovensko. Do vlasti
mohl přijet až v revolučním roce 1989, tehdy
už jako respektovaný hodnostář katolické církve, kterou zastupoval v různých koutech světa.
Před 20 lety dostal od tehdejšího slovenského
prezidenta Rudolfa Schustera Řád bílého dvojkříže první třídy, tedy nejvyšší slovenské vyznamenání.
Zesnulý kardinál Jozef Tomko byl pohřben
16. srpna 2022 v katedrále svaté Alžběty v Košicích. Pohřebním obřadům ve Svatopetrském
Kardinál Jozef Tomko
chrámu ve Vatikánu 11. srpna 2022 předsedal
s papežem Františkem
papež František.
Snímek Tomáš Feco / Člověk a Víra
Josef Pala

Červenou středu v České republice
organizuje Česká biskupská konfence
společně s Ekumenickou radou církví
v ČR a Federací židovských obcí v ČR.
Připojuje se tak k iniciativě křesťanské
organizace Aid to the Church in Need,
která je iniciátorem této připomínky ve
světě. Tato akce se koná i na dalších
místech – mj. v Kanadě, Austrálii, Rakousku, Anglii, v Polsku.
Jak se zapojit?
• Uspořádat společnou modlitbu či liturgii za pronásledované
• Zorganizovat setkání na vhodném
místě ve vaší obci
• Přečíst (si) texty informující o tomto
tématu atd.
• Zapálit svíčky při setkání či v průvodu
• Nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu ve vaší obci, sloup,
sochu apod.
Bližší informace:
www.cervenastreda.cz
Michaela Benýšková

13

ZPRAVODAJSTVÍ

Vychází výroční zpráva arcidiecéze za rok 2021

ZPRAVODAJSTVÍ

Kalendářní nabídky
od Paulínek na rok 2023
Evangelium na každý den 2023
Knížka kapesního formátu je každodenním průvodcem pro ty, kdo touží číst
a rozjímat evangelium v rytmu liturgie
církve. Evangelijní
úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým
komentářem. Podněty k rozjímání na
rok 2023 připravil
P. Karel Moravec.
Evangelium dne je
uvedeno v plném
znění. Nechybí
však odkaz na ostatní liturgická čtení
a informace o slavnosti, svátku či památce daného dne.
Brož., 488 stran, 129 Kč
Kapesní diář 2023
s liturgickým kalendářem
Ke každému dni je uveden církevní a občanský svátek, odkaz na denní
modlitbu církve a na liturgické texty, antifona k žalmu. Jedna dvojstrana zahrnuje jeden týden s místem na poznámky u každého dne.
Váz., 144 stran, 99 Kč
Liturgický
kalendář 2023
Praktické vydání
na cesty nebo k vložení do velkých pracovních diářů či vašich
Biblí. Každá stránka
obsahuje jeden týden.
Dny jsou barevně odlišeny podle liturgického období.
Brož., 64 stran, 59 Kč
Velký diář na rok 2023
s liturgickým kalendářem
Diář formátu A5 v pevné vazbě
s obálkou modré či zelené barvy se zlatou ražbou. Ke každému dni je uveden
církevní a občanský svátek, odkaz na
denní modlitbu církve a na liturgické texty, antifona k žalmu a myšlenka na den.
Na začátku každého měsíce jsou uvedeny Úmysly apoštolátu modlitby. Diář
obsahuje také dostatečný prostor pro
adresy a poznámky, přehledný měsíční
kalendář let 2023 a 2024.
Váz., 392 stran, 229 Kč
Nakladatelství Paulínky
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1,
tel. 224 818 757, www.paulinky.cz,
e‑mail: objednavky@paulinky.cz
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Výstava Piaristé na Moravě a ve Slezsku
Řád chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol se ustavil v Římě
v letech 1621–1622 zásluhou španělského kněze Josefa Kalasanského. Hlavním posláním piaristů, jak jsou členové řádu nazýváni, bylo poskytovat bezplatné
vzdělávání mladým lidem. Výstava v Arcibiskupském zámku v Kroměříži se zaměří na působení řádu na Moravě a ve Slezsku, k vidění zde bude až do 2. října 2022.
První kolej mimo vlastní Itálii totiž vznikla již v roce 1631 v jihomoravském Mikulově a během 17. a 18. století došlo na Moravě a ve Slezsku k založení dalších
10 stálých kolejí a rezidencí. Každá z těchto
fundací bude představena formou obrazového panelu dokumentujícím současný stav.
Piaristé se usazovali především v menších
nekrálovských městech, neboť větší lokality
již dříve zaujali jezuité. Přítomnost kleriků
znamenala pro obyvatele daných míst možnost získat základní i střední vzdělání, neboť
při každé koleji fungovala škola s bezplatnou
výukou. Během desetiletí jimi prošla piaristickými ústavy řada významných osobností – mj. olomoucký arcibiskup Theodor Kohn,
československý prezident Tomáš Masaryk či
vědec Jan Evangelista Purkyně.
Výstava proto představuje artefakty spojené s provozem škol, jako jsou učebnice
nebo vědecké přístroje, dále bude možné
spatřit portréty fundátorů jednotlivých kolejí – biskupy olomoucké Františka z Dietrichsteina, Jakuba Arnošta z Lichtensteinu‑Castelcorna nebo měšťana Josefa Georga Zechu. Podobu jednotlivých míst ukazují vybrané plány a fotografie, vybavení pak
dokumentují kresby oltářů, pečetidla, relikviáře, postavníky nebo liturgické předměty
a oděvy. Z velkého množství vystavených exponátů lze zmínit alespoň renesanční
deskový obraz Panny Marie a hodinový věžní stroj zapůjčené z Moravské Třebové.
(Muzeum umění Olomouc)

Novokněží nastupují na svá první kněžská působiště
Arcibiskup Mons. Jan Graubner vysvětil 25. června 2022 v katedrále sv. Václava v Olomouci čtyři nové kněze pro olomouckou arcidiecézi, kteří k 1. 7. 2022
nastupují na svá první kněžská působiště.
P. Ing. Mgr. Josef Biernát
(1989) – kaplanem v Bystřici
pod Hostýnem
P. Mgr. Pavel Fiala (1994) –
kaplanem v Hranicích
P. Mgr. Lukáš Gelnar (1995) –
kaplanem ve Valašských
Kloboukách
P. Ing. Mgr. František Šary
(1974) – kaplanem v Bílovicích
(jpa)

Noví jáhni olomoucké arcidiecéze
V sobotu 18. června 2022 se konalo v katedrále sv. Václava v Olomouci jáhenské svěcení.
Olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín Basler
vysvětil osm nových jáhnů, z nichž sedm je určeno pro trvalou jáhenskou
službu v olomoucké arcidiecézi.
(jpa)

Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty –
Velké Losiny 2022

V úterý jsme měli sváteční den – popřáli jsme nejen babičkám Aničkám, ale
se všemi účastníky jsme slavili druhý
Světový den prarodičů a seniorů, který
vyhlásil papež František. Svatý otec napsal k této příležitosti dopis, který jsme
účastníkům vytiskli, a děti jim do obálky připravily svá přáníčka. Tento svátek
jsme zahájili mší svatou, kterou sloužil
P. Milan Palkovič. Měli jsme i vzácnou
návštěvu – přijely za námi seniorky ze
Šumperka. S nimi naši prarodiče strávili většinu dne. Kromě mše svaté měli
možnost vyslechnout zajímavé přednášky, byla příležitost ke svátosti smíření i vzájemnému sdílení. Dětem se věnovali naši pečovatelé, podobně jako celý
týden s nimi hráli hry, vyráběli, zpívali,
sportovali…
Pro nejmenší děti měla babička
Marie Ambrůzová (paní učitelka a katechetka v jedné osobě) připravené „katecheze“, během nichž se děti seznámily
s biblickými příběhy o stvoření světa či
o Noemově arše. Starší děti, které už
uměly číst, si každý den mohly připomenout nějaký biblický příběh. Pokud
správně odpověděly na záludné otázky
našich vedoucích, byly jejich lístečky
zařazené do slosování o hlavní ceny,
které proběhlo na závěr naší pomyslné
plavby.
Rodiny mohly během volných chvil
vyrazit do nedalekých lázní – na procházku, na zmrzlinu či do zábavného
aquparku…
Přes Velké Losiny jsme se také vydali na hledačku (trasa, kterou pro ostatní
účastníky připravila skupinka našich
teenagerů). Cesta nás zavedla na druhý
konec města, kde byli úspěšní řešite-

lé kvízu hledačky odměněni. Na louce
jsme pak ještě hráli hry a v podvečer
jsme se zúčastnili mše svaté v tamním
kostele sv. Jana Křtitele.
V pátek jsme vypluli na cestu kolem
světa za 100 minut – to byl čas vyhrazený na naši námořnickou olympiádu. Děti
dostaly cestovní pas (ty nejmenší i svého průvodce z řad náctiletých) a během
dopoledne měly za úkol projít všechna
stanoviště a co nejlépe splnit zadání
babiček, které si pro ně olympijské disciplíny připravily. Pokud si dobře vzpomínám, tak v Africe nosily vodu, v tropech
házely do koše kokosy, v Austrálii skákaly mezi klokany, na misiích musely prokázat biblické znalosti atd. Po pečlivém
sečtení všech bodů vyhlásily babičky
nejúspěšnější sportovce, které ocenily
diplomem, perníčkem a medailí. Malou
sladkost získali všichni soutěžící, protože se opravdu snažili.
V programu týdne nechyběl táborák,
noční hra ani vodní bitva, a když se na
palubě ozvala výzva kapitána: Hej námořníci, je třeba umýt podlahu!, tak se
všichni seběhli, protože věděli, že se
něco důležitého bude dít.
Na památku pobytu si každý odvezl rodinnou fotografii od jezírka, kterou
jsme si zarámovali do kamínkového rámečku s mušličkami. Věřím, že dětem
i prarodičům bude milou vzpomínkou na
prožitý týden v krásné přírodě Jeseníků,
na chvíle prožité v Boží blízkosti.
Markéta Matlochová
Z ohlasů účastníků
Od 24. do 30. července jsme se
účastnili tábora pro dědečky a babičky

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Každoročně Centrum pro rodinný život v Olomouci pořádá letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty. Letos se nás ve Velkých Losinách sešlo téměř devadesát
a celý týden jsme prožívali v námořnickém stylu. Děti provázel příběh dědečka a čtyř vnoučat, díky kterému objevovaly cestu přes útesy, zálivy i ostrůvky
k vytouženému pokladu.

Snímky Markéta Matlochová

se svými vnoučaty ve Velkých Losinách.
Program zajišťovala kapitánka Markéta
Matlochová se svým týmem plavčíků
z Centra pro rodinu z Olomouce. Moc děkujeme za veškerý program, mše svaté
a za vše, co jsme společně mohli prožít.
Byli jsme s našimi třemi vnuky, kluky – 8,
6, 3 roky. Všechno bylo moc dobře promyšlené a nachystané.
Zdravím Vás a už se těšíme za rok na
shledanou! Standa, František, Kryštof
s dědečkem a babičkou

Dobrý den, paní Markéto, ještě jednou
moc děkujeme Vám a celému týmu za
krásný pobyt s vnoučaty, který jste nám
připravili.
Těšíme se napříště – náš Jeník říkal
mamince, že s námi zase příště pojede moc se tam dětem líbilo.
Děkuji moc za vše a přeji pěkné letní
dny.
Zdraví Hana Pavlíková
Dobrý den, srdečně vás všechny
zdravíme a děkujeme za krásnou prezentaci. Pobyt se velmi vydařil. Vybrali jste
místo uprostřed přírody a jako bonus
bylo termální koupaliště. Velké poděkování patří do kuchyně, kde připravovali
opravdu domácí stravu. Pobytu a jeho organizaci se nedá nic vytknout, dalo vám
hodně námahy všechno naplánovat tak,
aby to klaplo. I když to vypadalo tak, že
se při zvládání povinností bavíte, určitě
to nebylo pro vás jednoduché, stálo vás
to hodně úsilí a energie. Děkujeme vám,
že tyto pobyty organizujete a už teď se
těšíme na další. Ještě jednou vám všem
vřelé díky.
Babička Dominiková
a vnuk Davídek
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Z DI ÁŘE ARCIBISKUPST VÍ

ZÁŘÍ 2022
3. 9. sobota
11.00 hod. • Náměšť na Hané – mše svatá – žehnání ministrantské fary a kaple • biskup Josef Nuzík
15.00 hod. • Velehrad – pouť za nová kněžská a řeholní
povolání děkanátu Vsetín • biskup Antonín Basler
4. 9. neděle
9.15 hod. • Svatý Hostýn – poutní mše svatá pro členy
Matice svatohostýnské • biskup Josef Nuzík
10.30 hod. • Dub nad Moravou – poutní mše svatá na
Andílka • biskup Antonín Basler
5. 9. pondělí
9.30 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – mše svatá na zahájení školního roku na Arcibiskupském gymnáziu a
Církevní základní škole • biskup Josef Nuzík
8. 9. čtvrtek
9.30 hod. • Olomouc – rezidence – porada děkanů • biskup Josef Nuzík
9. 9. pátek
10.30 hod. • Olomouc – Teologický konvikt – mše svatá
a Veni Sancte • biskup Josef Nuzík
10. 9. sobota
14.00 hod. • Slušovice – žehnání nového náměstí a přemístěného kříže • biskup Antonín Basler
15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a
řeholní povolání děkanátů Kroměříž a Holešov • biskup
Josef Nuzík
11. 9. neděle
8.30 hod. • Skoronice – poutní mše svatá a žehnání jízdě
králů • biskup Josef Nuzík
10.15 hod. • Uherský Brod – biřmování • biskup Antonín
Basler
11.00 hod. • Štípa – hlavní poutní mše svatá • P. Ladislav
Švirák
12. 9. pondělí
10.30 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá k 20. výročí
Teologického konviktu v Olomouci • arcibiskup Jan
Graubner a biskup Josef Nuzík

17. 9. sobota
10.00 hod. • Valašské Meziříčí – biřmování • biskup
Antonín Basler
15.00 hod. • Velehrad – pouť za nová kněžská a řeholní
povolání děkanátu Valašské Klobouky • biskup Josef
Nuzík
18. 9. neděle
10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá na poděkování
za úrodu • biskup Josef Nuzík
10.00 hod. • Žeranovice – biřmování • biskup Antonín
Basler
10.15 hod. • Svatý Hostýn – 100. výročí působení Charity
• biskup Josef Hrdlička
19. 9. pondělí
9.00 hod. • Olomouc – Panna Maria Sněžná – mše svatá
na zahájení akademického roku • biskup Josef Nuzík
24. 9. sobota
10.00 hod. • Zdounky – biřmování • biskup Antonín
Basler
15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská a
řeholní povolání děkanátů Olomouc a Přerov • biskup
Josef Nuzík
25. 9. neděle
10.00 hod. • Vlachovice – biřmování • biskup Josef Nuzík
10.30 hod. • Radslavice u Přerova – mše svatá k 90. výročí posvěcení kostela a žehnání varhan • biskup
Antonín Basler
28. 9. středa
Stará Boleslav – národní pouť ke sv. Václavovi • biskup
Antonín Basler
10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost sv. Václava •
biskup Josef Nuzík
18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory •
biskup Josef Nuzík
29. 9. čtvrtek
18.00 hod. • Velehrad – mše svatá k 99. výročí úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana • biskup Josef Nuzík

13. 9. úterý
18.30 hod. • Žarošice – růženec a mše svatá pro mariánskou pouť a světelný průvod • biskup Josef Nuzík

Uzavřeno k 18. 8. 2022
Změna programu vyhrazena
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