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ROZHOVOR

Ruku v ruce s náročností nové role vnímám nárůst
Boží podpory i pomoci od svých kolegů
Už více než dva měsíce stojí v čele
olomoucké arcidiecéze administrátor – biskup Josef Nuzík, který po odchodu arcibiskupa Jana
Graubnera do Prahy byl zvolen
jako dočasný správce diecéze,
kterou povede až do jmenování
nového olomouckého arcibiskupa.
Novému ordináři jsme položili několik otázek.
Jaký jste měl pocit, když vás sbor
konzultorů zvolil do čela olomoucké arcidiecéze?
Byl jsem překvapen z takřka jednomyslné volby. Současně se objevil, sílil
a stále ve mně přetrvává pocit velikosti
svěřeného úkolu, zodpovědnosti s ním
spojené i očekávání, co všechno tato
služba přinese. Ruku v ruce s náročností nové role vnímám nárůst Boží podpory
i pomoci od svých kolegů.
Změnila tato volba vaše dosavadní
pracovní povinnosti?
Domníval jsem se, že co do množství a rozsahu práce jsem již zcela vytížen. Služba administrátora mně však
ukázala, že bude třeba najít nějaké rezervy. Vede mě k tomu, abych vyhodnoco-

Snímek František Ingr / Člověk a Víra

val, co mohu a jsem schopen zvládnout
já sám, a co mám svěřit k řešení svým
spolupracovníkům.

Jaké úkoly z této nové funkce pro
vás vyplývají?
Převzal jsem po otci arcibiskupovi
pracovní agendu, která je pro mě zcela
nová, jako např. výkon funkce velkého
kancléře pro Cyrilometodějskou teologickou fakultu, role protektora Matice
svatohostýnské nebo řízení činnosti
Arcidiecézní charity Olomouc. Jako
diecézní správce musím činit různá rozhodnutí, která měl doposud ve své gesci
otec arcibiskup.
Jaké aktuální výzvy jsou pro nového arcibiskupa, který převezme
správu diecéze?
Služba diecézního biskupa je vždy
ovlivněna aktuálním děním, které se
nedá předjímat. V každém případě bude
nový arcibiskup postaven před otázku hledání nových pastoračních cest
v diecézi v době ubývání věřících a nových kněžských povolání a současně
bude nucen pokračovat v hledání způsobu hospodaření vedoucímu k soběstačnosti arcidiecéze.
Josef Pala
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Říjen 2022
1. říjen – Mezinárodní den seniorů – slaví se od roku 1991 z rozhodnutí OSN
9. 10. 1947 se narodil v Opavě Mons. Bohumír Vitásek, prezident
Arcidiecézní charity Olomouc, kanovník Metropolitní

LIST Z KALENDÁŘE

kapituly u sv. Václava v Olomouci (75. narozeniny)
18. 10. 1937 se narodil v Praze profesor PhDr. František Xaver
Halas, CSc., český diplomat, historik specializující se
na církevní dějiny a překladatel, emeritní profesor na
Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (85. narozeniny)
23. říjen – Misijní neděle

(jpa)

Mons. Bohumír Vitásek

František Xaver Halas slaví 85 let
Dne 18. října letošního roku se dožívá pětaosmdesátin František X. Halas, někdejší český velvyslanec u Svatého stolce a také emeritní profesor na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
František X. Halas se narodil v roce
1937 v Praze a je synem známého českého básníka Františka Halase. Vystudoval obor historie na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy a tamtéž v roce 1970
získal doktorát filozofie. Od roku 1967
působil na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (nynější
Masarykovy univerzity) v Brně. V letech
1990 až 1999 byl prvním československým a posléze českým velvyslancem
u Svatého stolce. Státu, u něhož po devět let zastupoval zájmy Československé a České republiky, věnoval i svou
nejvýznamnější vědeckou práci: Fenomén Vatikán – idea, dějiny a současnost
papežství diplomacie Svatého stolce –
České země a Vatikán (2004). Zabývá se
v ní podrobně Vatikánem a papežským
úřadem.
Po návratu do vlasti se věnoval pedagogické práci na Cyrilometodějské
teologické fakultě v Olomouci. V roce
2000 byl jmenován docentem teologie
(v rámci sloučení oborů církevní dějiny

a teologie) a v roce 2006 se stal profesorem církevních dějin. Od svého odchodu do penze je pak emeritním profesorem téže fakulty. Ve svých pracích se
zaměřuje především na církevní dějiny,
zejména české a novodobé, a dějiny diplomacie a mezinárodních vztahů. Nutno zdůraznit, že ačkoliv se jedná o texty
svou povahou vědecké, prof. Halas vyniká mimořádnou dovedností podávat
látku srozumitelně a čtivě, díky čemuž
si jeho knihy a články s chutí a zájmem
přečte opravdu každý, kdo se o tuto problematiku zajímá.
Kromě již zmíněné knihy Fenomén
Vatikán je F. X. Halas také autorem
obsáhlé monografie Soupis korespondence J. E. Purkyně (1987), publikace
Neklidné vztahy: k jednomu aspektu
výročí 28. října 1918 (1998) a dalších.
Doposud poslední Halasovou publikací
je knižní vydání jeho osobních vzpomínek s názvem Osudy (2014). Zároveň
je také autorem řady odborných článků a studií a rovněž mnoha kvalitních

překladů, zvláště duchovní literatury, na
nichž spolupracuje se svou ženou Dagmar. Jejich bezpochyby nejvýznamnějším společným překladatelským počinem byla monumentální Jeruzalémská
bible (Svatá bible vydaná jeruzalémskou
biblickou školou). Tento překlad vznikal v letech 1992–2008 a tiskem vyšel
v nakladatelství Krystal. Dosud poslední
bibliografie vědeckých a odborných publikací prof. Františka X. Halase, vydaných
v letech 2007–2017, byla publikována
v časopise Studia teologica, vydávaném
CMTF UP v Olomouci, v roce 2017 při příležitosti jeho osmdesátin.
Vít Němec
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Aktuality
Arcibiskup Graubner k úmrtí
královny Alžběty II.

Křesťan, který se stal papežem
a připomíná nám podstatu evangelia

Arcibiskup pražský a předseda
ČBK Jan Graubner vyjádřil hlubokou
soustrast k úmrtí královny Alžběty II.,
která zemřela 8. září 2022. Na velvyslanectví Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska v ČR byla
také zaslána oficiální kondolence jménem celé katolické církve v ČR.
„V souvislosti s úmrtím britské královny Alžběty II. vyjadřuji hlubokou soustrast jménem svým i jménem katolické
církve v České republice. Zesnulá královna byla pro celé lidstvo vzorem v mnoha
ohledech, v neposlední řadě pro svou
pevnou víru v Boha a úctu k instituci rodiny. To považuji i za její odkaz. Novému
panovníkovi Karlu III. vyprošuji odvahu
a Boží pomoc k poslání, které právě přijal. Bůh nám žehnej!“ uvádí pražský arcibiskup Jan Graubner.
(čbk)

Papež František v neděli 4. září 2022 na vatikánském Svatopetrském náměstí
prohlásil za blahoslaveného papeže Jana Pavla I. (1912–1978). Blahořečení je
prvním krokem na cestě ke svatořečení.
„S úsměvem na tváři dokázal papež Jan Pavel hovořit dobrotou Pána,“ řekl František o svém předchůdci,
který setrval v úřadu pouhých 33 dní, než zemřel na srdeční selhání. „Jak krásná je církev s poklidnou, šťastnou a usměvavou tváří, která nikdy nezavře dveře, nikdy
se neuchýlí k rozhořčení, je trpělivá, otevřená a netrpí
nostalgií vůči dnům minulým,“ řekl František davům
posluchačů, kteří navzdory dešti dorazili na slavnost.
Dne 8. února 1970 ve své první homilii ve funkci benátského patriarchy v bazilice svatého Marka Albino
Luciani zopakoval slova, která pronesl o jedenáct let
dříve k věřícím ve Vittorio Veneto, jakmile se stal jejich
biskupem: „Bůh některé velké věci někdy rád píše ne do
bronzu nebo mramoru, ale třeba i jen do prachu, takže
pokud písmo zůstane, není narušené nebo rozptýlené
větrem, je jasné, že zásluha je jen a jen Boží. Já jsem prach: úřad patriarchy a benátská diecéze jsou velké věci spojené s prachem; pokud z tohoto spojení vzejde něco
dobrého, je jasné, že to všechno bude zásluha Pánovy milosti.“
A právě v těchto slovech „jsem prach“ spočívá velké tajemství křesťanského života, jehož byl Albino Luciani svědkem po celou dobu své existence.
Svatost Jana Pavla I. - křesťana, který se 26. srpna 1978 stal papežem a dnes,
o 44 let později, je blahoslaveným – je prostým příběhem člověka, který na každém
kroku svého života důvěřoval Bohu a svěřoval se mu. A toto svěření se dělo s vědomím jeho vlastní malosti.
To jsou dvě vzácné indicie, kterými se Albino Luciani řídil po celou dobu své
existence. Milost uznat sám sebe za hříšníka, který potřebuje všechno; milost nespoléhat se na vlastní síly, na vlastní schopnosti, na vlastní strategie, ale na pomoc
a přítomnost Druhého, umožnila knězi, biskupovi a papeži vydat svědectví o tváři pokojné a důvěřující církve. Církve, která žije evangelium v každodenním životě
a nepotřebuje ohňostroje, aby ukázala, že existuje. Církve schopné přinášet blízkost, útěchu a naději všem, počínaje těmi nejmenšími, nejchudšími, vyloučenými
a bezprizornými.
„Podle míry pokory poznáme svůj duchovní pokrok,“ řekl svatý František Saleský,
Lucianiho oblíbený světec. Pro něho, muže velmi kultivovaného a připraveného, který
uměl mluvit jednoduše a srozumitelně, aby mu všichni rozuměli, to bylo právě tak.
Úcta oltáře pro tohoto syna benátské církve, jemuž je cizí jakýkoli protagonismus,
který nikdy neusiloval o významné funkce a který před svým téměř jednomyslným
zvolením v konkláve uvažoval o tom, že odejde jako misionář do Afriky, jakmile dosáhne kanonického věku pro své odstoupení v Benátkách, je pro všechny znamením naděje. Protože, jak zopakovala vicepostulátorka kauzy kanonizace Stefania
Falasca, blahořečen nemá být papež nebo jeho pontifikát, ale křesťan, který se celým
svým já držel evangelia a rozpoznal sám sebe jako „prach“. Křesťan, který se každý
den modlil: „Pane, vezmi mě takového, jaký jsem, a učiň mě takovým, jakým mě
chceš mít“, se stal nástrojem, skrze nějž Bůh milosrdenství napsal krásné stránky,
které jsou dnes pro církev a pro svět aktuálnější než kdykoli předtím.

Čtyřiadvacetihodinová
modlitba růžence
Růžencové Bratrstvo blahoslavené
Panny Marie a sv. Dominika si dovoluje
pozvat všechny lidi dobré vůle k modlitební iniciativě „Růženec 24 hodin“, která se bude konat ve dnech
6. a 7. října 2022 v klášterním kostele
Neposkvrněného Početí Panny Marie
v Olomouci.
„Přidejte se k nám i vy v modlitbě za
mír a pokoj ve světě, v rodinách i v každém lidském srdci,“ zve za pořadatele
Marcela Kořenková a pokračuje: „Tato
čtyřiadvacetihodinová modlitba bude
zahájena ve čtvrtek 6. října slavnostní
mší svatou v 18 hod. a zakončena bude
v pátek 7. října, v den památky Panny
Marie Růžencové, opět mší svatou od
18 hod.“
(op.cz)

Jmenování vedoucího
Centra pro liturgickou hudbu
S účinností od 1. 7. 2022 byl jmenován vedoucím nově zřízeného Centra pro liturgickou hudbu v olomoucké
arcidiecézi P. Mgr. Ondřej Talaš, kaplan
farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.
Centrum pro liturgickou hudbu, které má na starosti záležitosti varhaníků,
chrámových sborů a ostatních hudebníků v oboru liturgické hudby a také hudbu
při liturgii v kostelích i mimo ně, nahrazuje Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu.
(jpa)
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(Vatican NewsVatican News)

Mše svatá za sběratele poštovních známek
Za všechny, kdo sbírají, odlepují a odesílají známky k dalšímu použití pro filatelisty, aby výtěžek pomohl misiím, bude sloužena mše svatá v kostele Nanebevzetí
Panny Marie ve Valašském Meziříčí ve středu 26. října v 6.30 hod.
Poštovní známky můžete i nadále posílat na adresu: Římskokatolická farnost
Valašské Meziříčí, pastorační asistentka Ludmila Vránová, Křížkovského 8/60,
757 01 Valašské Meziříčí		
Ludmila Vránová

V sobotu 10. září 2022 složilo 30 nemocničních kaplanů písemné a ústní
zkoušky na závěr celoživotního kurzu Nemocniční kaplan na Cyrilometodějské
teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Mezi účastníky jednoletého kurzu byli zastoupeni kaplani z arcidiecézí Olomouc
a Praha, diecézí Ostrava‑Opava, Brno a Hradec Králové. Ekumenický rozměr kurzu
potvrzuje nejen účast kaplanů z Církve československé husitské, Českobratrské církve evangelické a Církve adventistů sedmého dne, ale také výuka expertů z Jednoty
bratské a Českobratrské církve evangelické.

Snímek Roman Nehera / Člověk a Víra

Na výuce se kromě vyučujících z Cyrilometodějské teologické fakulty a Lékařské
fakulty UP v Olomouci podíleli také odborníci z několika nemocnic: Fakultní nemocnice Olomouc, Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, Nemocnice Milosrdných sester
v Kroměříži, Odborného léčebného ústavu v Pasece a Psychiatrické nemocnice
Šternberk.
Praxe pod vedením diecézních koordinátorů a zkušených nemocničních kaplanů
probíhala ve vybraných nemocnicích, kamenných a mobilních hospicích v Čechách
a na Moravě.
Na kurzu se podílela Katolická asociace nemocničních kaplanů v České
republice.		
Marta Hošťálková

Velkomoravský koncert
Ve Starém Městě se v neděli 4. září 2022 uskutečnil již třináctý Velkomoravský koncert. Záštitu převzal biskup Josef Nuzík a senátor Josef Bazala, přítomné
pozdravil starosta města Kamil Psotka a farář P. Miroslav Suchomel.

Rehabilitace katolického
aktivisty Pavla Záleského
Po více než třiceti letech se dočkal spravedlnosti bývalý disident
Pavel Záleský z Otrokovic. Jeho rehabilitaci uznal Okresní soud ve Zlíně
12. září 2022.
Soud konstatoval, že jeho perzekuce
spojená se zabavením knih byla v roce
1989 nezákonná. Paradoxní bylo, že
komunistický režim ho potrestal až po
17. listopadu 1989.
Představiteli křesťanského disentu
Pavlu Záleskému zabavila Státní bezpečnost při domovní prohlídce náboženskou literaturu a 22. listopadu 1989
ho podle tohoto protokolu přestupková
komise napomenula.
Dnes už málokdo ví, že vůbec největší a velmi důraznou protikomunistickou
petici, tzv. Moravskou výzvu, iniciovanou katolickým aktivistou Augustinem
Navrátilem (1928–2003) z Lutopecen,
podepsalo v roce 1988 přinejmenším
půl miliónu lidí, kteří žádali náboženskou
svobodu. A právě Pavel Záleský byl Navrátilovým nejbližším spolupracovníkem. Protože v bývalém Československu oficiálně nevycházela téměř žádná
náboženská literatura (to minimum, které komunistický režim povolil, podléhalo
přísné cenzuře) začali vydávat náboženský samizdat. Poslední dva roky před
pádem komunismu jim zabrala nejvíce
času výroba ilegálního samizdatového čtrnáctideníku „Křesťanské obzory“,
který tiskli a distribuovali v nákladu 500
kusů, přičemž časopis míval dvacet
i více stran.
„Měl narušovat socialistický pořádek. Zabavili mu dvě publikace,“ řekl
při soudu Záleského obhájce Lubomír
Müller. Zákon o soudních rehabilitacích
se vztahuje na všechny křivdy komunistického režimu spáchané od 25. února 1948 až do 1. ledna 1990. Tedy i na
případy po 17. listopadu 1989.
Pavel Skála

Formace a poslání
trvalého jáhna

Snímek František Ingr / Člověk a Víra

Na koncertě vystoupili Jiří Pavlica s Hradišťanem a tanečním souborem, Jiří Petrů s dcerou Bohdanou, cimbálová muzika Dolinka ZUŠ Staré Město, Vítězslav a Lukáš Pálenští a soubor Dolinečka Staré Město. Během koncertu byla také předána
Cena města za rok 2022 paní Dagmar Zálešákové za významnou činnost v oblasti
volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých v rámci města.
František Ingr

Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra pastorální a spirituální teologie zve
na konferenci, která se uskuteční v úterý
4. října 2022 od 10 hod. v budově Cyrilometodějské teologické fakulty, Univerzitní 22, Olomouc. Konference bude na
téma: Formace a poslání trvalého jáhna.
Srdečně jsou zvaní kněží, jáhni, řeholníci
a laici, které toto téma zajímá. Bližší informace: internetové stránky teologické
fakulty.
P. Pavel Stuška

5

ZPRAVODAJSTVÍ

Nemocniční kaplani získali potřebnou kvalifikaci
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Jubilejní Svatocecilské setkání

Ocenění sociálních pracovníků

Jednota Musica sacra, která pečuje
o vzdělávání varhaníků a chrámových
hudebníků a vydává pro ně publikace
(www.musicasacra.cz/), pořádá v sobotu 8. října tzv. Svatocecilské setkání – výroční pouť chrámových varhaníků a hudebníků do katedrály v Brně,
aby zde společně při eucharistii děkovali za dar hudby a na přímluvu své patronky sv. Cecílie prosili Pána o požehnání pro svoji službu.
Letošní Svatocecilské setkání je
výjimečné ve dvou ohledech: jedná se
o 25. jubilejní a navíc při něm jednota
Musica sacra oslaví 30. výročí svého založení. Akce se koná pod záštitou brněnského biskupa Mons. Pavla Konzbula.
Při slavnostní votivní mši o svaté Cecílii, které bude předsedat emeritní olomoucký pomocný biskup Mons. Josef
Hrdlička, zazní skladby z papežské mše
v Brně v roce 2009. Přede mší se budou
slavit zpívané ranní chvály ze slavnosti
sv. Cecílie, po liturgii v katedrále je pro
všechny agapé v prostorách biskupství.

Koncert souboru Hradišťan a Filharmonie Bohuslava Martinů uspořádalo
31. srpna 2022 zlínské hejtmanství v Baťově institutu ve Zlíně jako poděkování
pracovníkům v sociálních službách. Během večera bylo oceněno devět osobností
ze zlínského regionu za jejich dlouhodobou práci a přínos pro Zlínský kraj a jeho
obyvatele. Mezi vyznamenanými byly také Milena Marečková z Domova pro osoby se zdravotním postižením na Velehradě – Vincentinum a Anna Kovaříková
z Charity Nový Hrozenkov.
„Pro mě i mé kolegy
z rady je velkou ctí a zároveň radostí, že se tady dnes
můžeme potkat s výraznými osobnostmi našeho
kraje a osobně jim poděkovat za skvělou práci, nasazení a často i odvahu, které
v minulých letech prokázaly
a odvedly ve prospěch našich občanů a významně
tak přispěly k tomu, aby se
v našem kraji dobře žilo,“
Snímek Jiří Balát
uvedl Radim Holiš, který
všem oceněným na památku předal Cenu hejtmana Zlínského kraje v podobě skleněné plakety.		
Josef Pala

jáhen Willi Türk
předseda jednoty Musica sacra

Kurzy v cyklu
Večerní studium spirituality
V rámci celoživotního vzdělávání
nabízí Katedra pastorální a spirituální
teologie Cyrilometodějské teologické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nové kurzy v cyklu přednášek
Večerní studium spirituality. Přednášky budou probíhat každé úterý večer
od 11. 10.–13. 12. 2022 v aule teologické fakulty, Univerzitní 22.
Kurz je otevřený pro všechny zájemce. Absolvování předchozích kurzů není
podmínkou. Přihlášku je třeba podat do
11. října 2022. Kurz je určen široké veřejnosti, pomáhá prohlubovat zkušenost
osobního duchovního života a dává
podněty pro jeho zrání. V případě, že nebudou moci být uskutečnění přednášky
kvůli pandemii prezenčně, je připravena
jeho distanční forma.
Dr. Luisa Karczubová bude hovořit
o osvědčených zásadách křesťanské
spirituality v praxi duchovního života,
doc. Michal Altrichter o aplikaci pojmů
svoboda, osobní setkání, život s Bohem, manipulace, milost, modlitba,
důvěra, rozlišování teologii a P. Pavel
Ambros o pozitivní praxi v duchovním
životě z hlediska tradic křesťanského
Východu.
Bližší informace: www.cmtf.upol.cz
Pavel Ambros
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Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn
Koná se v pátek 14. října 2022. Úmysly procesí: za odčinění urážek způsobených Trojjedinému Bohu a Panně Marii, za ochranu rodiny a manželství jako
svazku muže a ženy, za odčinění hříchu potratu a návrat lidstva k Božím přikázáním, za svatost kněží a zachování pravé katolické víry, za pokoj a mír v lidských
srdcích a na celém světě.
Organizace poutě: 21 hod. – zahájení procesí z parkoviště v Bystřici pod Hostýnem (u hřbitova); půlnoční mši svatou v bazilice na Svatém Hostýně celebruje biskup Antonín Basler.
Po skončení mše svaté bude následovat odvoz poutníků autobusem na parkoviště v Bystřici pod Hostýnem. Pro ty, kteří se nemohou pěšího výstupu zúčastnit ze
zdravotních důvodů, bude připraven paralelní program v bazilice na Svatém Hostýnu
od 21.30 hod. Na Svatý Hostýn je vyveze autobus před zahájením procesí.
Bližší informace: www.veceradlo.cz, tel. 606 484 928
Markéta Tomečková

Konference o evangelizaci nabídne povzbuzení
a inspiraci k hlásání radostné zvěsti
Všichni, kterým leží na srdci hlásání Kristova evangelia, jsou ve dnech 11.
a 12. listopadu zváni na již pátý ročník Konference o evangelizaci. Uskuteční se
pod záštitou arcibiskupa Jana Graubnera v Kongresovém sále hotelu Clarion
v Olomouci a chce být místem povzbuzení, inspirace i formace na cestě evangelizace a také místem, kde se lidé za probuzení víry v naší zemi modlí.
„Hlavním přednášejícím bude Otto Neubauer z Vídně, v češtině mu před dvěma
roky vyšla kniha Mission possible – bohatý manuál shrnující jeho mnohaleté zkušenosti. Ve své hlavní přednášce v sobotu dopoledne bude mluvit právě o významu
dialogu nás, Ježíšových učedníků, se současným světem,“ říká P. Vojtěch Koukal
z pořadatelského týmu a pokračuje: „Dalším z hostů je Pavol Strežo, který se bude
spolu s Rosťou Šerým sdílet o evangelizaci mezi mládeží. Sestra Veronika Barátová
bude mluvit o rozlišování v dnešní době fake news. O synodalitě v církvi pohovoří
P. Josef Mikulášek, Lenka Řezníčková a P. Vlastimil Kadlec. Ze Slovenska o systematické evangelizaci přijdou vyprávět Mário Tomášik a Eduard Filo. Další hosté jsou
Pavla Petrášková, David Loula a P. Josef Prokeš i jiní.“
Konference začíná v pátek v 9 hod. a končí v sobotu v 19 hod. Po oba dny je připravena bohatá nabídka paralelních workshopů. Účastníci si budou moci vybrat to,
co více odpovídá jejich potřebám nebo co může obohatit jejich službu.
Bližší informace a přihlášky: www.evangelizace.cz
(ado)

Cyrilometodějská křesťanská akademie pokračuje v pravidelném vzdělávání
v teologii a teologických oborech v rámci vzdělávacího programu druhým ročníkem kurzu „Teologie v praktickém životě“. Kurz rozvíjí vzdělávání v nauce víry
a učení církve a je zaměřen na poznávání teologie a jejích oborů ve vztahu k aktuálním tématům a využití v praktickém křesťanském životě. Probíhat bude prezenčně a současně se lze účastnit distanční formou (na YouTube kanálu CMKA).
Kurz vychází vstříc potřebám poskytnout celoživotní vzdělávaní laikům a zájemcům o křesťanskou nauku v regionu na dostupných místech pro širší generační
okruh. Vzdělávání v klubech křesťanské akademie poskytují odborníci formou přístupnou širší laické veřejnosti a má charakter osobnostního rozvoje v prohlubování
nauky víry o poznání teologických a příbuzných oborů.
Zimní semestr bude probíhat od 12. října do 16. prosince 2022 vždy ve středu od
18.00 do 19.30 hod. v učebně CMKA na Wurmově ulici 11 v Olomouci.
• Synodalita v dějinách a současnosti katolické církve (ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D.)
• Úvod do Písma svatého a biblistiky (doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.)
Cyklus přednášek je na téma: I. Vznik Bible (dějiny utváření Starého zákona a Nového zákona); II. Dějiny předávání textu Starého zákona a Nového zákona; III. Náboženské a politické pozadí novozákonní doby; IV. Historická fakta a Nový zákon.
• Úvod do kanonického práva – CIC (ICLic. Jiří Zámečník)
Cyklus přednášek poskytuje uvedení a výklad pojmu kanonického – církevního
práva, historie, úvod do Kodexu kanonického práva a praktická aplikace v životě církve a křesťana.
Bližší informace: www.mska‑akademie.cz; přihlášku je třeba odeslat do 10. října na adresu: CMKA, Wurmova 11, 779 00 Olomouc nebo elektronicky na e-mail:
mska@mska‑akademie.cz		
Jiří Koníček

Věčné sliby v kroměřížském klášteře křížových sester

Snímek František Ingr / Člověk a Víra

Kong reg ace M ilosrdných sester svatého Kříže
v Kroměříži prožila v sobotu
3. září 2022 velkou slavnost.
Sestra Pia Slováková složila
věčné sliby do rukou provinční představené sestry Daniely
a provinčního představeného
kapucínů P. Dismase. Při mši
svaté koncelebrovali další
přítomní kněží. Po skončení
obřadu se v klášterní zahradě
uskutečnilo přátelské setkání.
František Ingr

Cyrilometodějské centrum
otevřeno ve Starém Městě
Cyrilometodějské centrum bylo 31. srpna 2022 slavnostně otevřeno ve Starém Městě. Jeho hodnota je více než 123 milionů korun a budovalo se 30 měsíců.
„Expozicí Příběh Konstantina a Metoděje vstupujeme na mapu Evropy, na mapu
nové mezinárodní kulturní cyrilometodějské stezky, která získala certifikaci před několika měsíci. Slovácké muzeum tedy získalo prostředky, aby mohlo pracovat i v mezinárodním kontextu,“ řekl ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec.
Cyrilometodějské centrum nabízí komplexní a současně jedinečný pohled nejen
na období Velké Moravy, ale i stopy a odkazy našich předků, kteří tato místa obývali
několik desítek tisíc let před současností.
Mezi hosty slavnostního otevření Cyrilometodějského centra byli zástupci Zlínského kraje, vedení Slováckého muzea, autoři expozice a také staroměstský farář
P. Miroslav Suchomel, který celé dílo požehnal.
Josef Pala

’Mobilní univerzita’
Cyrilometodějské
křesťanské akademie
Cyrilometodějská křesťanská akademie (CMKA) nabízí v zimním semestru 2022/2023 druhý ročník „Mobilní univerzity“, vzdělávacích kurzů
formou autobusových zájezdů.
Mottem univerzity je „Pokud víte více,
uvidíte více“ – protože pokud víte o pozadí a podrobnostech života kolem nás,
můžete se podívat blíže a porozumět
více. Program Mobilní univerzity CMKA
obsahuje studijní cesty, jednodenní výlety, semináře, přednášky a komentované
prohlídky se zaměřením na křesťanskou
nauku, dějiny umění a kultury, zemi a její
obyvatele.
Mobilní univerzita nabízí:
• vysoce kvalifikované průvodce a přednášející
• ročně nové, aktuálně vyvíjené specializované programy daleko od masové
turistiky
• osobní sounáležitost – vytváření nových kontaktů a společenství
• přednášky probíhají během jízdy autobusu; výklad na místě; mše svatá; studijní materiály
• závěrečný certifikát – v případě absolvování celého akademického roku
Vzdělávací kurzy formou autobusových zájezdů s programem:
22. 10. • Trnava – Malý Řím, Nitra – biskupský palác, téma „Cyrilometodějská
mise a Velkomoravská říše“
17. 11. • Vídeň – katedrála a kapucínská
hrobka, klášter Klosterneuburg, téma
„100 let od smrti bl. Karla Habsburského, augustiniánští kanovníci“
3. 12. • Krakov – hrad Wawel s katedrálou, Łagiewniki – sanktuaria Božího milosrdenství a sv. Jana Pavla II.,
téma „Sv. Jan Pavel II.: 44 let od zvolení“, adventní trhy
Bližší informace: tel. 736 531 019,
mobilni.univerzita@seznam.cz
Radek Meruláník

Zemřel heraldik
Zdirad J. K. Čech
Ve věku nedožitých 73 let zemřel
30. srpna 2022 známý grafik, ilustrátor
a heraldik Zdirad Jan Křtitel Čech, který byl členem anglické Společnosti pro
heraldické umění a ve spolupráci s oběma posledními pražskými arcibiskupy –
kardinálem Dominikem Dukou a Mons.
Janem Graubnerem – se podílem na
tvorbě jejich biskupských znaků.
(apha)
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ZPRAVODAJSTVÍ

Cyrilometodějská křesťanská akademie nabízí
druhý ročník kurzu teologie v praktickém životě

ZPRAVODAJSTVÍ

Opakovaná výzva
ke kontrole farních webů
Kvůli stále přibývajícím hlášením
z farností o udělení pokut za neoprávněné zveřejnění fotografií na farních
webových stránkách bychom chtěli
znovu důrazně vyzvat všechny duchovní správce, aby, pokud tak již neučili,
překontrolovali obsah těchto stránek.
Zároveň upozorňujeme, že je třeba
prověřit i obsah případných starších farních webů, které již nejsou používány,
ale na internetu jsou stále dohledatelné.
V ideálním případě – pokud tyto nepoužívané weby není nutné mít veřejně
dostupné – doporučujeme je ze serveru
úplně odstranit, případně jejich obsah
převést na aktuální farní stránky. Důležité je zmínit i to, že dnešní IT technologie
jsou už natolik sofistikované, že dokáží
odhalit i snímky konvertované do formátu pdf, tedy i např. ilustrační obrázky ve
farních zpravodajích, umístěných v elektronické podobě na stránkách farností.
Znovu bychom chtěli připomenout, že
používání fotek stažených odkudkoliv
z internetu bez svolení jejich autora (případně bez jakékoliv licence typu „Creative Commons“ – tzn. volně šiřitelné pro
nekomerční použití) je nezákonné a vystavuje vlastníka stránek riziku pokut
a dalších postihů. Např. aktuálně rozesílané finanční sankce mohou jít v případě
nelegálního použití více fotografií až do
desítek tisíc korun. Zatím však nemáme
informace o tom, že by od některé farnosti byla tato částka vymáhána právní
cestou.
Fotografie na web lze použít pouze
takové, u nichž je souhlas s použitím
od autora (v ideálním případě je jejich
autorem přímo kněz či administrátor
farních stránek), anebo pocházejí ze
specializovaných databází volně šiřitelných snímků, jichž lze v dnešní době
nalézt na internetu celou řadu. Je však
třeba opět si předem ověřit, jaké jsou
licenční podmínky pro použití těchto
obrázků. Upozorňujeme také na to, že
fotografický spolek Člověk a víra nabízí
zdarma všem církevním organizacím
použití svých fotografií s křesťanskou
tématikou a ve vysoké grafické i umělecké kvalitě.
Vít Němec

Charita Česká republika
v pomoci Ukrajině nepolevuje
Před půl rokem ruská armáda přepadla Ukrajinu. V reakci na ruskou vojenskou agresi Charita ČR vyhlásila sbírku Charita pro Ukrajinu, při níž se dosud
vybralo celkem 154 705 718 Kč. (čbk)

8

Zemřel jáhen Jan Jelínek
Ve věku 86 let zemřel 12. září 2022 doma mezi svými
blízkými nedašovský trvalý jáhen Mgr. Jan Jelínek.
Pocházel z Návojné, kde se narodil 18. 4. 1936. Byl mezi
prvními 22 trvalými jáhny v historii olomoucké arcidiecéze, kteří
přijali 9. července 1994 jáhenské svěcení z rukou arcibiskupa
Jana Graubnera v katedrále sv. Václava v Olomouci. Bylo z nich
20 ženatých mužů.
Poslední rozloučení se zesnulým, které vedl olomoucký pomocný biskup Antonín Basler, se uskutečnilo 16. září 2022 při mši svaté v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Nedašově. Poté bylo jeho tělo uloženo na místním hřbitově.		
(jpa)

Setkání zástupců seniorů na Svatém Kopečku
Milí zástupci seniorů,
srdečně zdravíme z Olomouce. Rádi bychom vás zase pozvali na setkání, abyste mohli načerpat nové povzbuzení a vzájemně se obohatit. Tentokrát bude naše
setkání spojeno i s poutí, protože
se uskuteční na Svatém Kopečku
u Olomouce.
V úterý 18. října 2022 proběhne setkání zástupců seniorů z olomoucké arcidiecéze na Svatém
Kopečku u Olomouce.
Program:
9.00 hod. – mše svatá v bazilice (před mší svatou
zveme na růženec),
přestávka, káva, občerstvení
10.30 hod. – přednáška v Bernardově centru (P. Atanáš Jozef Leškovský – premonstrát ze Svatého Kopečku, který působil jako misionář na Islandu), diskuze, informace z Centra pro rodinný život Olomouc, sdílení zkušeností z farností
12.00 hod. – oběd (v restauraci polední menu za zhruba 135 Kč nebo možnost poobědvat z vlastních zásob v Bernardově centru)
13.00 hod. – komentovaná prohlídka opravené baziliky, návštěva nově zbudovaného Svatokopeckého muzea
Doprava autobusem
Na Svatý Kopeček se z Olomouce od hlavního nádraží dostanete MHD č. 11.
V pracovní dny jezdí zhruba po 20 minutách, cesta autobusem z hlavního nádraží
trvá 17 minut, od zastávky k bazilice dojdete za 10 minut. Pro cestující nad 65 let je
v Olomouci jízdné zdarma – nutný občanský průkaz. Mladší senioři si musí koupit
a označit jízdenku, která stojí 18 Kč (na vlakovém nádraží si kupte rovnou dvě – i na
zpáteční cestu).
Doprava autem + parkování
Na Svatém Kopečku můžete v den naší pouti parkovat podél boční stěny ambitů.
Toalety najdete v ambitech (levý vchod vedle baziliky).
Přihlašování
Na toto setkání je třeba se předem přihlásit, a to do 7. října. Můžete se hlásit
ne e‑mail: matlochova.marketa@ado.cz, tel. 587 405 250. Uveďte jméno a příjmení,
farnost a zda budete mít zájem o oběd v restauraci.
Prosba o příspěvek
Jak už bývá tradicí, poprosíme vás o něco dobrého ke kávě na společný stůl,
o kávu a čaj se postaráme my.
Také budeme vybírat příspěvek na režijní náklady Svatého Kopečku, v němž je
zahrnuto i vstupné do muzea a prohlídka baziliky. Doporučená částka je 100 Kč.
Markéta Matochová

Kněžské svěcení
ve Fryštáku

ZPRAVODAJSTVÍ

Ve farním kostele sv. Mikuláše ve
Fryštáku udělil 17. září 2022 kněžské
svěcení salesiánu Vlastimilu Vajďákovi (1981) ze Zlína emeritní pražský pomocný biskup Mons. Karel Herbst.
Novokněz slavil primiční mši svatou
v neděli 18. září v kostele Panny Marie
Pomocnice křesťanů ve Zlíně.
(jpa)

Snímky Petr Polanský / Člověk a Víra

Mládež arcidiecéze na celostátním setkání
v Hradci Králové
Letošní celostátní setkání mládeže
(dále jen CSM) se z Olomouce, kde
se konalo roku 2017, přesunulo do
Hradce Králové. Původně se mělo
uskutečnit již v roce 2021, kvůli
pandemii ale mohlo proběhnout až
letos. A tak jsme od 9. do 14. srpna 2022 strávili s našimi mladými lidmi čas v areálu hradecké
univerzity.
Snímek Josef Polehňa / Člověk a Víra

Společně jsme se mohli ponořit do
tématu „Vstaň, udělám z Tebe svědka
toho, co jsi viděl“ (Sk 26, 16). Toto motto
nás provázelo celým týdnem.
Na CSM byl připraven již tradiční program od společných mší svatých, přednášek, workshopů, koncertů a možnosti

sdílení se s kamarády a navazování nových vztahů. Nechyběl také společný
program, který vždy tematicky orámoval
celý den.
Novinkou letošního roku byly
tzv. diskuzní skupinky, které mělo na
starost Centrum pro mládež z naší

arcidiecéze. Mladí lidé se po katechezi vždy odebrali do menších skupin
(kterých bylo celkem 170) a animátor
této skupinky s nimi téma katecheze
(s pomocí předpřipravených materiálů) znovu prošel, rozšířil o další související podtémata, ptal se na jejich pohled, případně na zkušenosti v daném
tématu.
Tato setkání po skupinkách byla
ve zpětné vazbě hodnocena kladně,
a to především díky možnosti každého
z účastníků se k tématu svobodně vyjádřit a s ostatními mladými lidmi sdílet
víru, modlitbu a zkušenosti.
Nyní se již mládež připravuje na Celosvětové setkání mládeže s papežem
Františkem, které se bude konat v Lisabonu roku 2023.
Marek Poštulka
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Mše svatá za Policii ČR
Ve čtvrtek 6. října se v olomoucké katedrále sv. Václava uskuteční mše svatá za Policii ČR: policisty, občanské zaměstnance a policisty, kteří položili svůj život při výkonu služby. Od
16 hod. ji zde bude celebrovat olomoucký pomocný biskup
Antonín Basler.

Dvě podzimní přednášky CMKA Olomouc
• Historická výročí katolické církve (100 let Charity, 30 let od
úmrtí kardinála Františka Tomáška) – přednáší doc. Jaroslav
Šebek (Historický ústav AV ČR, Praha)
středa 26. října – 17 hod., Arcidiecézní muzeum
• Ukrajina ve střetu velmocí (K dějinám a identitě moderní
Ukrajiny) – přednáší Dr. Bohdan Zilynskyj (Fakulta sociálních
věd UK, Praha)
středa 23. listopadu – 17 hod., Arcidiecézní muzeum
Bližší informace: Ing. Filip Zaoral, e‑mail: zaoralf@post.cz,
www.mska‑akademie.cz, tel. 739 515 523

Podzimní poutní slavnosti na Svatém Hostýně
Neděle 2. října - Růžencová pouť
Sobota 8. října – První den dušičkové pouti, 17 hod. pontifikální mše svatá, následuje světelný průvod a pobožnost na
hřbitově.
Neděle 9. října – Druhý den dušičkové pouti, pontifikální mše
svatá v 10.15 hod.
Sobota 15. října – XXIV. myslivecká svatohubertská pouť,
pontifikální mše svatá v 10.15 hod.

Říjnový Nezbeda a Cvrček
V říjnovém výtisku Nezbedy se čtenáři seznámí s Janem Janským, přečtou si povídky Drak a Knoflík mrtvého
muže a seznámí se se zajímavostmi Solární cyklostezka a
Královská cesta.
Říjnový Cvrček učí malé čtenáře, že jsme sice různí, ale
vzájemně se doplňujeme.
Bližší informace: www.casopisnezbeda.cz
Na vyžádání rádi zašleme ukázkové výtisky.
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Nabídka výukových programů
v arcibiskupském paláci
v prvním pololetí
školního roku 2022/2023
Nabídka je vhodná jak pro školní třídy ZŠ a SŠ, tak jako
možné zpestření výuky náboženství.
Podrobnou nabídku naleznete na webových stránkách
arcibiskupského paláce: https://arcibiskupskypalac.cz/
vyukove‑programy/. Nabídku budeme aktualizovat na
každé pololetí. Informační telefonní čísla: 587 405 421,
737 148 078

Červená středa – 5. ročník iniciativy
Zveme všechny farnosti a společenství se opět zapojit k
veřejné připomínce lidí pronásledovaných pro svou víru
dne 23. listopadu 2022 prostřednictvím iniciativy „Červená
středa“.
Symbolem akce je červené světlo připomínající krev trpících – je možné např. uspořádat společnou modlitbu či
průvod s červenými svíčkami nebo nasvítit kostel či jinou
budovu/sochu červeným světlem. Podněty pro uspořádání
akce jsou postupně zveřejňovány na webu: www.cervenastreda.cz
Bližší informace: Michaela Benýšková, tel. 732 965 744,
e-mail: cervenastreda@cirkev.cz

CENTRUM PRO ŠKOLY

Duchovní obnova pro seniory

Milion dětí se modlí růženec

3.–10. října – Svatý Hostýn (P. Milan Glaser)
Během pobytu bude příležitost ke společným modlitbám,
rozjímání, adoraci, mši svaté, svátosti smíření, popř. svátosti
pomazání nemocných, k rozhovoru s knězem.
Bližší informace: Markéta Matlochová, tel. 587 405 250,
e‑mail: matlochova.marketa@ado.cz

I letos zveme všechny děti, aby se připojili k této iniciativě, která se každoročně opakuje dne 18. října v 9 hod. (nebo podle
vašich časových možností). Letos se budeme modlit radostný růženec za mír a pokoj ve světě.
Tato modlitební iniciativa AID TO
THE CHURCH IN NEED si klade
za cíl znovu probudit víru v sílu
modlitby. Celosvětová kampaň
je pozvánkou, abychom si připomněli slova Panny Marie z Fatimy, že dětská a důvěřivá modlitba růžence může skutečně
změnit svět, porazit zlo a přinést
mír.
Společná modlitba růžence s dětmi posílí jednotu v církvi a mezi
národy. Všichni jsme povoláni
tvořit jednu rodinu přes hranice,
Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra
spojenou v modlitbě. Z modlitby
vyrůstá láska k Bohu a bližnímu. Růženec otevírá naše srdce
konkrétní pomoci pronásledovaným, potřebným a chudým,
v nichž trpí sám Kristus.
Pokud máte zájem o texty k rozjímání k jednotlivým desátkům,
najdete je na stránkách: www.miliondeti.sk, nebo si o ně můžete napsat na e‑mailovou adresu: polcrova.helena@ado.cz

Víkend pro ženy
4.–6. listopadu – Velehrad (MUDr. Jitka Krausová)
Víkend je určen pro ženy, které řeší ve svém životě nejrůznější
věci a potřebují se na chvíli zastavit a podívat na svůj život
s odstupem a nadhledem.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel. 587 405 250,
e‑mail: reznickova.marcela@ado.cz

Přirozené plánování rodičovství – kurz
Toužíte po děťátku, potřebujete početí předcházet nebo chcete porozumět své plodnosti? Chcete prožívat svou sexualitu
jako nedílnou součást svátosti manželství?
Čtyři setkání, zahájení 4. října, vždy v úterý od 17.30 do 20.30
hod ve farním domě u katedrály – Mlčochova 7, Olomouc
Bližší informace: Pavel Neckař, e‑mail: neckar.pavel@ado.cz,
cprolomouc@ado.cz, tel. 739 027 412

Česká biskupská konference nabízí
pro lidi ve službách církve
Staňte se vzdělanějšími nejen ve svém oboru pod vedením profesionálních lektorů!
Nabízíme jednodenní semináře:
� odborné � o pastoračním působení � o komunikaci � o managementu � o propagaci
Kurzy se konají v Praze i po celé ČR (kapacita je omezena).
Možnost objednání vlastního semináře pro konkrétní skupinu ve Vaší diecézi.

Kompletní nabídku a obsahy kurzů najdete na www.cirkev.cz/vzdelavani.
Přihlášení na kurzy skrze FORMULÁŘE na webu.
Kontakt: +420 604 196 736 � vzdelavani@cirkev.cz
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CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Lidový katolický kalendář
Tradiční Cyrilometodějský kalendář oslavil 70 let. Je to úctyhodné číslo.
Za dobu své existence si získal oblibu u svých čtenářů, protože vychází
i v dnešní přetechnizované době, kdy se knihy moc nečtou.
V době komunistické totalitní vlády byl tento oblíbený kalendář vlastně jedinou pravidelnou edicí, která mohla v té době vycházet. Při čtení jeho obsahu
jsme měli vždy rozporuplné pocity, protože to bylo „z moci vševládné strany a vlády“ mnohdy čtení plytkého pobožnůstkářství tzv. „mírových“, režimu
zcela oddaných kněží. Nicméně jsme byli rádi, že v tomto různorodém okleštěném balastu jsme našli tu a tam i něco, z čeho jsme se upřímně radovali, co
nás duchovně obohatilo.
Cyrilometodějský kalendář navazoval na dlouholetou tradici oblíbených
čtecích kalendářů, které pod různými
názvy a u různých vydavatelů vycházejí již od doby Václava Matěje Krameria
(1753–1898). Záhy po komunistickém
„vítězném únoru“ v roce 1948 byly tyto
kalendáře postupně likvidovány. Pro rok
1950 (rok milostivého léta) vyšel ještě
oblíbený katolický kalendář Moravan
(ročník devadesátý devátý), ale zároveň s ním i Svatováclavský kalendář.
Je pozoruhodné, že kromě rozdílné barevné obálky obou těchto katolických
kalendářů jejich obsah i grafická úprava
byla stoprocentně stejná. I když týden
začínal ještě nedělí a církevní kalendárium bylo stejné jako v minulých letech,
včetně kreseb z náboženského života,
hned na dalších stranách vidíme, že
obsah kalendáře byl sestavován podle
jiných měřítek poplatných nové době.
Vedle tradičního lidového náboženského čtení (J. Š. Baar, V. B. Třebízský) se
zde poprvé setkáváme s příspěvky, které
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bychom v katolickém kalendáři nečekali:
N. Pume: Ovocnář – šlechtitel I. V. Mičurin, A. Pludek: Zrno k zrnu (budovatelské
úsilí při zakládání JZD), Dílo Aloise Jiráska překoná věky…
Novodobý katolický kalendář, který
měl „sjednotit“ všechny tehdy dosud
vydávané katolické kalendáře, vyšel
v roce 1951 s názvem Cyrilometodějský
kalendář 1952. Jeho první strana s velkým portrétem komunistického vůdce
Klementa Gottwalda nikoho nenechala
na pochybách, že nastává éra skutečně nová. Ostatně o ní hovoří na dalších
stránkách exkomunikovaný kněz, ministr Gottwaldovy vlády Josef Plojhar. Jeho
příspěvek Rok náboženského života
u nás dává tušit, kam budou směřovat
další ročníky nového katolického kalendáře.
Tato linie Cyrilometodějského kalendáře zůstává stejná až do Pražského
jara 1968, kdy vyšel Cyrilometodějský
kalendář 1969 skutečně v nové historické podobě. S jedinou výjimkou, s tradičně mizerným papírem. Záhy však
přichází tvrdá normalizační husákovská
doba a další ročníky Cyrilometodějského kalendáře ji začínají kopírovat. Naštěstí už z nich téměř vymizelo poplatné
čtení na adresu komunistického režimu.
Po listopadu 1989 nabral nový spád
událostí nejen ve společnosti, ale i v církvi. Velmi často se začalo zatracovat vše,
co bylo spojeno s minulou dobou. Ostatně i tradiční Katolické noviny dostaly
nový název Katolický týdeník. Cyrilometodějský kalendář však zůstal Cyrilometodějským kalendářem, samozřejmě
s novým obsahem. V roce 1999 vyšel
Jubilejní Cyrilometodějský kalendář na
rok 2000 a od té doby vychází v novém
moderním pojetí (z technických důvodů
nevyšel pouze na rok 2002) dosud.

Cyrilometodějský kalendář 2023
jako každý rok připomíná výročí známých osobností, např. 500. výročí narození Jana Blahoslava (1523–1571),
biskupa Jednoty bratrské a překladatele Nového zákona, 100 let od narození
Jiřího Mrázka (1923–1978), českého
geofyzika, popularizátora přírodních
věd a kosmonautiky, který byl také náboženským spisovatelem, 400. výročí
narození Blaise Pascala (1623–1662),
francouzského katolického matematika a filozofa, 200. výročí úmrtí papeže
Pia VII. (1742–1823), obnovitele Papežského státu, 100 let od smrti nejznámějšího olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (1851–1923). Vedle
ukázek z již vydaných knih nebo článků
čtenáři objeví i nové původní příspěvky.
Je to třeba cyklus dvanácti zamyšlení
teologa a spisovatele Pavla Hoška, který
vzpomíná na důležité lidi svého života.
Z dalších známých českých autorů v kalendáři nechybí např. Aleš Palán, Marek
Vácha, Zdeněk Jančařík, Kateřina Lachmanová, Vojtěch Kodet, Ladislav Heryán, Tomáš Petráček či Tomáš Halík.
Hlavní výtvarnicí kalendáře je Simonetta
Šmídová, která žije a tvoří v malebné
obci v podhůří Šumavy. A právě proto z jejich obrazů dýchá klid a pohoda.
Součástí kalendáře je nejnovější aktuální Schematizmus katolické církve v ČR.
Mnohého čtenáře jistě zaskočí vysoká (o sto procent) cena kalendáře
(199 Kč), která je způsobena všeobecným zdražováním.
Josef Pala

Hlasy a ohlasy
V klášteře Milosrdných sester svatého Kříže v Kroměříži zemřela 24. července 2022 řeholní sestra Ludmila Mariella Sklenářová. Bylo jí 91 let.
Pocházela z Bratřejova, kde se narodila 18. října 1931. Do kláštera Milosrdných
sester svatého Kříže v Choryni vstoupila 6. listopadu 1970. Řeholní sliby složila
31. prosince 1972, přijala řeholní jméno Mariella. Zde působila až do smrti své rodné
sestry Anastazie Tomášky v roce 1993, kdy odešla do kláštera v Kroměříži.

Snímek František Chromčák

Sestra Mariella později ráda vzpomínala na dlouhé zimní večery, kdy jim tatínek
vyprávěl o svých zážitcích a zkušenostech ze svého zajetí v době první světové války v Rusku. Chodila sedm roků do obecné školy v Bratřejově a rok do čtvrté třídy
měšťanské školy ve Vizovicích. Pak se připravovala na přijímací zkoušky na Reálné gymnázium ve Vsetíně. Byla přijata do kvinty. Protože dojíždění by bylo hodně
náročné, zajistila jí maminka u svých známých ve Vsetíně podnájem. V roce 1949
složila s úspěchem maturitní zkoušku. V následujícím roce využila možnost dálkově
studovat na pedagogické fakultě. Dostala umístěnku na národní školu v Lípě a při
tom dálkově studovala, jezdila na přednášky a ke zkouškám. Po čtyřech letech byla
přeložena na školu v Hrobicích u Slušovic, kde působila dva roky. V té době jí zemřela
maminka. Proto požádala Okresní školský úřad o přemístění blíž k domovu. Vyhověli
jí. Dostala učitelské místo v blízké vesnici Ublo, kde vyučovala čtyři roky. Do té doby
jí tolerovali, že je věřící. Přesto ale jednoho dne přišel ředitel školy a oznámil jí, že už
dál učit nemůže, protože chodí do kostela. Další zaměstnání našla v kanceláři v cukrářské výrobně ve Vsetíně.
Ludmila vážně uvažovala o své životní cestě a prosila o pomoc Ducha Svatého.
Při pouti na Velehrad jí bylo najednou jasné, že má svůj život zasvětit Bohu. Využila
možnosti jít se podívat do Nové Horky u Studénky, kde se společenství sester svatého Kříže staralo o mentálně postižené ženy. Vzala s sebou i svoji rodnou sestru Anastásii. Tam z vnitřního vnuknutí poznaly, kde je jejich místo – jako řeholnice sloužit
Bohu a lidem, především chudým a potřebným. V důvěře v Boží prozřetelnost učinily
obě společně rozhodující krok. V listopadu 1970 vstoupily v Choryni do Kongregace
Milosrdných sester svatého Kříže. Otevřely se jim nové obzory. Víc a víc poznávaly
Boží vůli v řeholním zasvěcení a ve věrném plnění požadavků doby.
V těžké době normalizace se sestra Mariella podílela na výchově tajného dorostu. Bylo k tomu třeba hodně odvahy a důvěry v Boží pomoc a ochranu. Prosila
zvláště Pannu Marii, aby ji vedla správným směrem, aby mohla věrohodně ukazovat
cestu druhým. Od roku 1984 do roku 1997 jí bylo svěřeno vedení noviciátu. V letech
1984 až 1996 byla členkou provinční správy. Po ukončení těchto odpovědných služeb se ochotně zapojila pro dobro celku do potřebných prací v domě. Na podzim
v roce 2003 se přestěhovala do Oder. Pomáhala tam v domácnosti a pět let tvořila
společenství se sestrami, které tam pracovaly v církevní škole a domově mládeže.
V roce 2008 se pak přestěhovala zpět do Kroměříže. Byla ochotná ke každé službě,
na kterou její síly ještě stačily. Snažila se pochopit každou jednotlivou sestru. Její
nejmilejší místo bylo u svátostného Spasitele.
František Chromčák
Bratřejov

Na Arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži
zahájili nový školní rok
Vstoupit správným krokem do nového školního roku. Také to bylo cílem
studentů a zaměstnanců Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG), kteří se
5. září 2022 zúčastnili zahajovací mše
svaté v blízkém kostele sv. Mořice. Slavnostní liturgii celebroval biskup Josef
Nuzík.
V promluvě povzbudil přítomné, aby
se méně srovnávali s druhými, což často
přináší zklamání a zbytečné napětí. Každý člověk je originál a má své jedinečné
dary, které může využívat pro dobro své
i ostatních.
Do mše svaté se promítla také
ožehavá témata současnosti. Během
přímluv studenti a zaměstnanci prosili
nejen za ukončení války na Ukrajině, ale
také za politiky a státníky či spoluobčany, kteří se cítí ohroženi rostoucími cenami energií a dnešní nelehkou dobou.

Snímek Iva Bekárková

V závěru bohoslužby, kterou zpěvem
doprovázela schola AG, pozdravil všechny přítomné školní kaplan P. Petr Káňa.
Krátké slovo ke studentům pronesl také
ředitel školy Jan Košárek, který více než
550 přítomným studentům popřál odvahu měnit svět k lepšímu, podobně jako
jej dokázali změnit apoštolové.
Matěj Maděra
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
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NAPSALI JSTE NÁM

Zemřela řeholní sestra Mariella Sklenářová

Misijní neděle

MISIJNÍ NEDĚLE

Dopis národního ředitele
Papežských misijních děl
k Misijní neděli
23. října 2022
Milí přátelé misií,
v neděli 23. října 2022 budeme slavit
jako každý rok Světový den misií, Misijní neděli. Téma „Budete mými svědky“
(Sk 1,8) zvolil Svatý otec s naléhavostí
dnešní doby, abychom v duchu těchto
slov žili misijní rozměr ve vlastní církvi,
ve svém okolí, ale také s Církví celosvětovou.
V letošním roce je pro nás tento den
příležitostí, abychom si připomněli několik významných výročí.
Je to 400. výročí založení Kongregace de Propaganda Fide, dnes nese
název Kongregace pro evangelizaci národů, a 200. výročí Díla šíření víry, které
spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety uznáno za dílo
„papežské“.
Duch Svatý dovede inspirovat k mimořádnému poslání kohokoli, i prosté
lidi. Tak to bylo i v případě Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila
Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení jsme oslavili letos v květnu ve francouzském Lyonu. Navzdory těžkým
zdravotním podmínkám odpověděla na

Boží volání tím, že vytvořila modlitební
síť a sbírku na misie, aby se tak věřící
mohli aktivně účastnit misie „až na konec země“. Z tohoto geniálního nápadu
vznikl Světový den misií. Ten slavíme
každým rokem a sbírka z každého spo-

lečenství je určena pro všeobecný fond
tohoto díla, díky kterému papež podporuje misijní aktivity.
Za modlitby a veškerou podporu
papežských misií Vám upřímně děkuji.
Z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice jsme v letošním
roce pomohli chudým lidem v Zambii,
Bangladéši, Indii, na Srí Lance, v Paraguayi a Papui Nové Guinei částkou skoro
17 milionů korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, místní křesťanská
rádia, stavby a opravy kostelů, řeholních
domů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky, vzdělávat se a více
poznávat Boha. Podáváme pomocnou
ruku všem potřebným.
Papež František, jak na sebe prozradil v Poselství k letošní Misijní neděli, má
velký sen. Sen o misijní církvi a o novém
období misijní činnosti křesťanských komunit podle Mojžíšovy prosby za Boží
lid: „Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky!“ (Nm 11,29)
Pomozme tento jeho sen uvádět ve
skutečnost a buďme všichni tím, čím už
díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci,
misionáři! Přinášejme svědectví v síle
Ducha Svatého až na konec země.
Za Vaši snahu být misionářem ve
svém okolí a štědrost při misijní sbírce
Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná
jáhen Leoš Halbrštát

národní ředitel
Papežských misijních děl v ČR
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Misijní neděle – přípravu a průběh mohou doprovázet přednášky, besedy, videoprojekce, výstavy, adorace a modlitba růžence. Lze použít také materiály vydané PMD – Novénu k Misijní neděli, Misijní úvahy – Malá zamyšlení na každý den,
Misijní zpravodaj s přílohou a pro děti Misijní kalendář. Všechny materiály lze objednat v Národní kanceláři PMD a u diecézních ředitelů. Děti se v průběhu Misijní neděle
rády zapojují do tradičních akcí PMD, což je Misijní štrúdlování, Misijní koláč, Misijní
jarmark, Pohled pro misie, Misijní bonbónek apod., zpívají misijní hymnu, podílí se na
přípravě liturgie i tím, že svými převleky v obětním průvodu připomínají děti různých
kontinentů. Ideální je přihlásit děti do Misijního klubka.
Za jakoukoliv podporu misií upřímně děkujeme a těšíme se na zprávy o Vašich
misijních aktivitách!
Bližší informace: Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec
Králové, tel. 604 838 882, číslo účtu: 72540444/2700, e‑mail: pmd@missio.cz,
www.missio.cz
Misijní Most Modlitby – Papežská misijní díla (PMD) v letošním roce zvou
všechny farnosti, aby se do společného mostu modliteb za misie zapojili v sobotu
22. října večer, ideálně v 18 hod.
Novénu k misijní neděli můžete stáhnout: www.missio.cz, nebo objednat
v Národní kanceláři PMD.

Kdo a jak může modlitební most vytvořit a zorganizovat?
Misijní most modlitby mohou připravit celé farnosti, jednotlivci, rodiny, Misijní klubka a společenství prostřednictvím
společné modlitby na misijní úmysl ve
výše uvedený čas.
Jaká modlitba je vhodná?
Na tento úmysl můžeme věnovat
modlitbu růžence nebo jakoukoliv jinou
modlitbu za misie, stejně tak své utrpení,
skutky lásky nebo čas osobní modlitby.
Radost ze spojení s Bohem tak předáme
do mnoha potřebných míst světa. Také
papež František vybízí celý svět k modlitbě za misie.
Za co se modlit?
Ve svých modlitbách mysleme na
misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné,
hladové, strádající nedostatkem lásky…
Zahrnout můžeme také prosby za šíření
evangelia po celém světě, či za dar víry
a za papeže Františka.
Jak se na setkání připravit?
K těmto chvílím lze využít svíce vyrobené a požehnané pro tuto příležitost.
K hlubšímu prožití společných modliteb
mohou pomoci misijní materiály a symboly, které nám připomínají důležitost
misií a propojení se všemi potřebnými
na celém světě. Více si díky tomu uvědomíme, že misie bez modlitby nemohou
existovat.
Čím páteční modlitební večer před
Misijní nedělí naplnit?
Při vytváření náplně setkání v rámci
Misijního mostu modlitby se můžete inspirovat třeba těmito nápady: modlitba
při světle svíček • zapálení svíčky při každém desátku růžence • zpěv písní s mariánskou nebo misijní tematikou • přinášení květin • výroba vlastního růžence,
postavení MOSTu (Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost) • promítání videa k Misijní
neděli • uspořádání přednášky • využití
misijních triček.
Čím je Misijní most modlitby možné obohatit?
Noční/víkendovou hrou. Pokud
pracujete s aktivní skupinkou dětí
a chcete pro ně vytvořit atraktivní modlitební setkání, můžete Misijní most
modlitby zakomponovat do celodenní,
večerní nebo víkendové hry, jejímž vyvrcholením bude nedělní mše svatá.
Během hry mohou hledat indicie k objevení misijního pokladu, anebo jim v málo
osvětleném kostele poschovávejte úryvky modlitby, z nichž mají sestavit celou verzi, kterou se nakonec společně
pomodlíte.
(www.missio.cz)
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Papežská misijní díla – oslavy misijní neděle 23. 10. 2022

Z DI ÁŘE ARCIBISKUPST VÍ

ŘÍJEN 2022
1. 10. sobota
10.00 hod. • Hustopeče nad Bečvou – biřmování • biskup
Antonín Basler
2. 10. neděle
10.00 hod. • Svatý Kopeček – výročí posvěcení baziliky •
biskup Josef Nuzík
10.00 hod. • Zlín – Sv. Filip a Jakub – biřmování • biskup
Antonín Basler
6. 10. čtvrtek
16.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť Policie ČR • biskup
Antonín Basler
7. 10. pátek
14.00hod. • Skrbeň – žehnání komunitního centra •
biskup Josef Nuzík
8. 10. sobota
10.00 hod. • Veselí nad Moravou – biřmování • biskup
Antonín Basler
10.00 hod. • Jevíčko – biřmování • biskup Josef Nuzík
15.00 hod. • Velehrad – pouť za nová kněžská a řeholní
povolání děkanátů Kyjov a Veselí nad Moravou • biskup
Antonín Basler
17.00 hod. • Svatý Hostýn – dušičková pouť a průvod na
hřbitov • biskup Josef Nuzík
9. 10. neděle
10.00 hod. • Velká Bystřice – svatohubertská mše svatá
• P. Pavel Stuška
10.15 hod. • Svatý Hostýn – dušičková poutní mše svatá
• biskup Josef Nuzík
10.30 hod. • Brumov – biřmování • biskup Antonín Basler

16. 10. neděle
10.00 hod. • Pozlovice – výroční mše svatá • P. Pavel
Macura
11.00 hod. • Bohuslavice – mše svatá a žehnání kaple •
biskup Josef Nuzík
11.00 hod. • Stará Ves – 140. výročí posvěcení kostela •
biskup Antonín Basler
18. 10. úterý
9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář
– kněžský den • biskup Josef Nuzík a biskup Antonín
Basler
21. 10. pátek
11.00 hod. • Kroměříž – Sv. Mořic – biřmování pro Arcibiskupské gymnázium • biskup Josef Nuzík
22. 10. sobota
10.00 hod. • Březnice – biřmování • biskup Josef Nuzík
10.00 hod. • Choryně – biřmování • biskup Antonín Basler
15.00 hod. • Velehrad – pouť za nová kněžská a řeholní
povolání děkanátů Zlín a Vizovice • biskup Antonín Basler
16.00 hod. • Dub nad Moravou – mše svatá k 20. výročí
tragické smrti P. Cyrila Vrbíka • biskup Josef Nuzík
23. 10. neděle
10.00 hod. • Jalubí – biřmování • biskup Josef Nuzík
10.30 hod. • Rokytnice – biřmování • biskup Antonín
Basler
24. 10. pondělí až 26. 10. středa
Králíky – plenární zasedání České biskupské konference
• biskup Josef Nuzík a biskup Antonín Basler

14. 10. pátek
21.00 hod. • Svatý Hostýn – eucharistické noční procesí
• biskup Antonín Basler

28. 10. pátek
10.00 hod. • Velká nad Veličkou – svěcení kostela a oltáře • biskup Josef Nuzík

15. 10. sobota
10.15 hod. • Svatý Hostýn – svatohubertská mše svatá •
biskup Antonín Basler
10.30 hod. • Velehrad – mše svatá pro setkání seminářů
ČR a SK • arcibiskup Jan Graubner
15.00 hod. • Olomouc – dóm – pouť za nová kněžská
a řeholní povolání děkanátů Svitavy a Konice • biskup
Josef Nuzík

29. 10. sobota
10.00 hod. • Branky – biřmování • biskup Antonín Basler
10.30 hod. • Kostelec u Kyjova – biřmování • biskup
Josef Nuzík
30. 10. neděle
10.00 hod. • Valašské Klobouky – biřmování • biskup
Josef Nuzík
10.30 hod. • Dolní Lhota – biřmování • biskup Antonín
Basler

Uzavřeno k 20. 9. 2022
Změna programu vyhrazena
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