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Homilie pražského arcibiskupa a předsedy ČBK 
Mons. Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré 

Boleslavi o slavnosti sv. Václava 28. září 2022
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Eminence, excelence, vzácní hosté, 
milí přátelé,

svátek sv. Václava s vámi slavím 
poprvé jako pražský biskup a jsem rád, 
že jste pozvání přijali, ba mám radost, 
že jsou zde i  poutníci, kteří se řídí sta-
rým heslem: Na pouť se nezve, na pouť 
se chodí. Jsem rád, že jsou s námi du-
chovně i mnozí, kteří sice zůstali doma, 
ale díky televizi a  rozhlasu mohou být 
s námi.

Prožíváme zvláštní dobu. Máme mi-
mořádnou svobodu i blahobyt tak vyso-
ký, jako dosud nikdy. V sousedství však 
zuří válka, která má ekonomický dopad 
i  na nás a  nahání nám strach Připuto-
vali jsme k  svatému Václavu, kterého 
nazýváme věčným knížetem naší země, 
abychom ho prosili o mocnou přímluvu 
u Boha i o dobrou radu. V jeho době taky 
nebylo snadné zajistit mír a  zlepšení 
životní situace lidu. Bezpečně víme, že 
jako vládce hledal rady k moudrým roz-
hodnutím v modlitbě a v Božím slově.

Nezapomínejme na vděčnost
Boží slovo nás v prvním čtení uved-

lo do historické chvíle příchodu Izraele 
do zaslíbené země. Mojžíš ukazuje na 
nádheru a mnohé výhody země, kterou 
od Boha dostali, a  upozorňuje: Neza-
pomeňte na Boha. Až se vám bude da-
řit dobře, neříkejte, že jste toho všeho 
dosáhli jen svou prací, že na to máte 
právo, ale buďte vděční Bohu, který vás 
obdaroval. Přiznávám, že v této chvíli se 
smutkem a zahanbením myslím na hla-
sy našich spoluobčanů, kteří se zlobí na 
rozhodnutí šetřit v zimě teplem kvůli vál-
ce na Ukrajině, a argumentují tím, že jde 
o snížení komfortu, na který mají přece 
právo. Copak nemají stejné lidské prá-
vo lidé na Ukrajině a v Sýrii či Libanonu, 
nebo v Africe? Kéž by se situace obráti-
la k  lepšímu, ale svatý Václav nám radí 
nezapomínat na vděčnost. Když biblický 
Job onemocněl a přišel o své bohatství 
i  rodinné štěstí, řekl pokorně: Bůh dal, 
Bůh vzal, ať je jméno Pána pochváleno. 
A  časem se nejen uzdravil, ale dostal 
více, než měl před tím.

Hledáme ‑li program na skutečné 
štěstí této země, zastavme se u  slov 
evangelia, kde zazněla část Ježíšovy 
programové řeči na Hoře blahoslaven-

ství. Chcete být blahoslavení, čili blažení, 
šťastní?

Záleží na tom, v čem štěstí hledáte, 
zda v tom, oč můžete snadno přijít, nebo 
v něčem jiném. Těm, kteří hledají štěstí 
jen v  bohatství a  blahobytu, říká Ježíš: 
Běda vám, protože jste už svou odmě-
nu dostali a spoléháte na to, oč můžete 
snadno přijít. Šťastnými pak nazývá ty, 
kteří nemají oč přijít, ale jsou plní nadě-
je a umí se radovat z maličkostí, ty, kteří 
neudělali středem všeho svoje já a svá 
domnělá práva, neuzavřeli se do sebe, 
či do bubliny těch, kteří jim vyhovují, ale 
mají cíle větší. Otevřeli své oči a vidí dru-
hé lidi, otevřeli svá srdce, vyšli ze sebe 
a žijí pro štěstí těch druhých. Nepotřebu-
jí se prosadit, nepotřebují, aby je všich-
ni poslouchali, aby jim tleskali, nemusí 
upoutávat pozornost na sebe. Protože 
milují, hledají dobro druhých. Protože 
jsou přejícní, radují se z úspěchů a štěstí 
druhých. Nebudí závist ani žárlivost, ale 
přinášejí pokoj. Protože mají otevřené 
oči i  rozum, vidí krásu a  úspěchy, ale 
i nezdary a chyby druhých. Ale neodsu-
zují je, protože znají i chyby své. K dru-
hým jsou milosrdní, protože vědí, že i oni 
potřebují milosrdenství. Nejsou však 
zbabělí a dovedou snášet křivdy i uráž-
ky a  pronásledování pro spravedlnost 
a pravdu.

Navzájem si odpouštějme
Ne všichni přijali Ježíšův program 

obnovy společnosti. Někteří se tak 
zatvrdili, že se rozhodli Ježíše zbavit 
a ukřižovali ho. On to jako věrný svému 
programu přijal tiše, ale jako vítěz vyšel 
z  hrobu, protože poslední slovo nemá 
smrt, ale láska. Ti, kteří jeho program 
přijali, vybudovali naši civilizaci. Rozložili 
otrokářský systém, protože i v otrocích, 
v těch nejposlednějších viděli Krista, na-
učili svět sociálnímu cítění a  solidaritě, 
protože věděli, že je jednou bude sou-
dit Bůh podle toho, jak se chovali k sla-
bým,  atd. Nebyli bez chyb, ale ukázali 
směr a pochopili, že musí začínat každý 
den znovu. Apoštol národů Pavel je tr-
pělivě vyzýval, jak jsme slyšeli v druhém 
čtení: projevujte milosrdné srdce, dobro-
tu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte 
se a  navzájem si odpouštějte. Nepod-
miňujte své odpuštění ničím, protože 

Snímek František Nedbal / Člověk a Víra

důvod k odpuštění máte už sami v sobě, 
když vám odpustil Bůh.

Možná si řeknete: To není pro nás, 
naše realita je jiná. My jsme plní napě-
tí, které stále více vyhrocujeme a  stále 
s někým bojujeme, jednou v politice, jed-
nou v ekonomice a jindy v rodině, nejvíc 
na sociálních sítích. Nepřesvědčuji, ale 
nabízím řešení. Pokud máme odvahu 
vystrčit nos z  české kotliny a  vidět ve 
světových souvislostech, vidíme, že svět 
je v situaci, kdy je každá dobrá rada dra-
há.

Proto jsme přišli k svatému Václavu, 
k  jehož soše na Václavském náměstí 
v  Praze přichází náš národ spontánně 
vždy, když je v  tísni, když volá po změ-
ně. Ptáme ‑li se ho dnes na radu, ukazuje 
nám na Boží slovo, kterým se sám řídil. 
Kristus nám nabízí programové prohlá-
šení, z  jehož přijetí vyrostla evropská 
kultura, která je dnes ovšem v  krizi.  
Nic moudřejšího nemůžeme udělat, než 
se vrátit ke svým kořenům. Neudělá 
to však abstraktní společnost, kultura 
či politika. To se může podařit jen teh-
dy, když začneme každý sám u  sebe.  
Děkuji každému, kdo se přidá, kdo při-
spěje svým dílem ke štěstí konkrétních 
lidí i naší společnosti.

Svatý Václave, pomoz nám svou 
přímluvou, jako nám pomáháš svým pří-
kladem! (čbk)
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Na titulní straně:
Snímek Leoš Hrdlička

6. 11. 1872 se narodil František Bílek, český sochař (150 let)

11. 11. 1922 se narodil Mons. Stanislav Krátký, významný biskup podzemní církve v Českoslo-

vensku (100 let)

13. 11. – Mezinárodní den nevidomých – výročí narození Valentina Haüyeho v roce 1745, fran-

couzského zakladatele systematické výchovy nevidomých

25. 11. 1922 se narodil Mons. Erich Pepřík, bývalý generální vikář olomoucké arcidiecéze (100 let) 

30. 11. 1942 se narodil Mons. Josef Šich, emeritní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava 

v Olomouci (80. narozeniny)                                                                                                 (jpa)

Za účasti pomocného biskupa Antonína Baslera proběhlo v pon-
dělí 26.  září  2022 v  Olomouci pracovní setkání redaktorů olo-
mouckého arcidiecézního zpravodaje a křesťanského dětského 
časopisu Nezbeda s  novým administrátorem olomoucké arci-
diecéze, biskupem Josefem Nuzíkem. Rámcově byl nastíněn re-
dakční program pro příští rok, včetně významných výročí, která 
čekají olomouckou arcidiecézi v roce 2023.

Biskup Stanislav Krátký

Snímek Antonín Basler

Snímek Dominik Novák / Člověk a Víra
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Pastýřský list pro 1. neděli adventní 2022
Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do doby adventní, na níž se mnozí z nás těší. Vesměs pozitivní 

vnímání tohoto období letos narušuje válka na Ukrajině a s ní spojený nárůst cen 
za energie a obecně ekonomická nejistota či stále přítomný covid, tedy skuteč-
nosti, které někdy až bolestně zasahují do našich životů. S touhou a nadějí oče-
káváme zprávy o tom, že se situace začíná měnit k lepšímu, ale prognózy dalšího 
vývoje nejsou příliš optimistické. A tak nezaškodí položit si otázku: Co mohu spo-
lu se svými nejbližšími dělat, abych jen nečekal a nespoléhal se na to, že to za mě 
někdo vyřeší?

Nejen křesťané, ale 
všichni lidé touží po větší 
míře jistoty. A tu nám na-
bízí Bůh. Zaposlouchejme 
se do slov proroka Izaiáše 
v úryvku dnešního 1. čte-
ní: „Stane se v posledních 
dnech: Pevně bude stát 
hora s  Hospodinovým 
domem na vrcholu hor, 
vyvýšena nad pahorky.“ 
Kolik věcí se za posled-
ní roky ve světě změnilo, 
jak snadno vzalo za své 
naše přesvědčení, že při-
nejmenším některé z nich 
mají pevnou, trvalou hodnotu? Hospodinova hora je to, co nabízí Bůh člověku – 
oporu, svou blízkost, vnitřní světlo, lásku a naději. A ta se nezměnila, ani se nesta-
la pro nás nedostupnou. Napodobme počínání národů a kmenů z Izaiášova vidě-
ní a s odhodláním zvolejme: „Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu  
Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!“ Možná 
jsme některé Hospodinovy cesty opustili a putovali po svých stezkách. Inu, stalo 
se. Ale je povzbuzující vědět, že se máme ke komu vrátit a kudy jít.

Apoštol Pavel nás v dnešním úryvku z listu Římanům vybízí: „Víte, jaký je (nyní) 
čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku.“ Nám lidem se 
stává, že při něčem usneme, na něco zapomeneme, cosi důležitého se vytratí 
z naší mysli. Ale začíná advent, doba, kdy se dá mnohé udělat a změnit. Z řady 
možných výkladů slova advent je mi nejbližší tvrzení, že pochází z latinského slo-
vesa advenio, tedy přicházím: to Pán Ježíš přichází a chce vstoupit do mého srd-
ce, do mého života, rodiny, práce a starostí. Proto chci vystoupat na Hospodinovu 
horu a vejít do jeho domu, proto se chci probrat ze spánku, do něhož jsem upadl.

Hledáme ‑li vzor hodný následování, pak opravdu dobrý příklad nám poskytuje 
životní odkaz Božího služebníka Antonína Cyrila Stojana, od jehož smrti uplyne 
v příštím roce 100  let. Byl bych rád, bratři a sestry, kdybychom se vrátili k  jeho 
dílu, které si budeme v  nadcházejících měsících připomínat jak na Velehradě, 
kde je v královské kapli baziliky pohřben, tak na Svatém Hostýně a  jiných mís-
tech spjatých s  jeho životem. Veden Božím duchem dokázal vhodně reagovat 
na nedostatky své doby a na bolesti svých bratří a sester. Například jeho zásluhy 
o  pořádání Unionistických sjezdů Slovanů nás mohou inspirovat k  úsilí o  sjed-
nocování lidí, neboť rozporů a rozdělování je v dnešní společnosti více než dost. 
Z vynikajících ctností tohoto Božího služebníka můžeme vyzdvihnout lásku, s níž 
budoval vztahy, a osobní zájem, který mnohým projevoval oslovením či dopisem, 
a na základě čehož získal pojmenování „tatíček“. Také naše osobní vztahy často 
potřebují posílit, oživit opravdovou láskou a srdečným zájmem o druhého. Možná 
pravě snaha přispět k jednotě a dobrým vztahům kolem sebe bude tím správným 
předsevzetím pro nadcházející adventní dobu.

K pokojnému prožití adventu vám všem žehná
biskup Josef Nuzík

administrátor olomoucké arcidiecéze

Snímek František Ingr / Člověk a Víra

Tříkrálová sbírka pomáhá
Nemocnice Milosrdných bratří Vi-

zovice, Charita Zlín a Tříkrálová sbírka 
k sobě už tak nějak patří. Záměr týka-
jící se podpory necelých patnáct kilo-
metrů vzdálené Léčebny dlouhodobě 
nemocných s  pětašedesáti lůžky je 
skutečnou „stálicí“. Z  výnosu jme-
nované sbírky, konané v  děkanátech  
Vizovice a Zlín (část), je tato podporo-
vána od roku 2004.

A  výše podpory poskytnuté za celá 
ta léta? 1 900 000 Kč! A vždy ve pro-
spěch hospitalizovaných pacientů a pra-
covníků nemocnice.

„Děkujeme Charitě Zlín za letoš-
ní podporu z  Tříkrálové sbírky ve výši 
100 000 Kč. Díky ní se snažíme co nej-
více zpříjemňovat a vylepšovat prostře-
dí pro naše pacienty, aby se u nás cítili 
co nejlépe. V letošním roce jsme využili  
finanční prostředky na dokoupení 11 ks 
matrací a nahradili jsme staré, proleže-
né. Koupili jsme pro naše pacienty také 
40 kusů pánských a stejný počet dám-
ských pyžam, které se častým praním 
brzy zničí. Ještě jednou moc děkujeme 
všem účastníkům sbírky a následně pak 
zlínské Charitě za poskytnutý příspěvek. 
Moc si této pomoci vážíme,“ napsala 
Zdeňka Vlčková, ředitelka vizovické ne-
mocnice. Pavla Romaňáková

Zemřel P. Václav Turza, 
nejstarší diecézní kněz

V Nemocnici v Městě Albrechticích 
zemřel 17. října 2022 P. Václav Turza. 
Bylo mu 88 let a byl nejstarším knězem 
olomoucké arcidiecéze.

Pocházel z  Havřic u  Uherského 
Brodu, kde se narodil 12.  srpna  1934. 
Kněžské svěcení přijal v Brně 5. červen-
ce 1970. Jako kaplan nastoupil do teh-
dejšího Gottwaldova, odkud již po dvou 
měsících odešel jako kaplan do Krnova, 
kde působil tři roky. V  letech 1973 až 
1977 byl administrátorem farnosti Slez-
ské Rudoltice, další dva roky byl admi-
nistrátorem v Rudě nad Moravou a pak 
další rok administrátorem v Jívové. Dal-
ších 23 let byl farářem v Nové Hradečné. 
Osm let (1995–2003) zastával funkci 
děkana šternberského děkanátu. Od 
roku 2003 byl farářem v Medlově. V roce 
2012 se vrátil do Krnova a v krnovském 
děkanátu ještě několik let vypomáhal.

Poslední rozloučení se zesnulým 
knězem se uskutečnilo 21.  října 2022 
v Krnově. Josef Pala
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Charita žádá o finanční  
podporu na pomoc  

předlužených klientů
Arcidiecézní charita Olomouc 

(ACHO) vyhlásila finanční sbírku na 
pomoc těm, kteří nemají dostatek 
prostředků na aktuální řešení svých 
dluhů formou oddlužení v  Milostivém 
létu II. Prosíme tak o  finanční pomoc 
lidem, kteří na vyřešení své nepříznivé 
situace opravdu chtějí pracovat a svoji 
nepříznivou neřešitelnou situaci chtějí 
změnit.

Finanční sbírka probíhá na sbírko-
vém účtu č. 115‑1060670297 / 0100.

Prostředky, takto získané, budou 
použity na úhradu poplatků a  jistin 
dlužných částek eventuálně jejich částí, 
a to v případech, které lze zahrnout pod 
tzv.  Milostivé léto II, při jejichž úhradě 
dlužník dosáhne svého oddlužení, ke 
kterému by jinak neměl prostředky.

Sociální pracovníci poraden budou 
o  prostředky žádat pouze v  případech, 
kdy takto cíleně podpoří lidi, kteří mají 
snahu svou situaci řešit, jsou aktivní 
a sami pracují na změně i zajištění ho-
tovosti pro platbu jistiny nebo poplatků.

„Aktuálně v  místních Charitách pat-
řících pod ACHO evidujeme minimálně 
čtyři klienty, jejichž dluhy, tedy výše jis-
tiny, jsou od 90 000 Kč po 200 000 Kč 
a dalo by se je zahrnout do Milostivého 
léta II,“ vysvětluje vedoucí metodického 
oddělení Martina Straková. „Jde o  lidi, 
kteří chtějí a fakticky aktivně pracují na 
své situaci. Dluží jen jednomu věřiteli, 

převážně zdravotní pojišťovně, a  sami, 
i přes svou snahu, na výši jistiny nemají 
dostatečné prostředky. U  těchto lidí by 
zajištění finanční částky na splátku jisti-
ny dluhu zásadně změnilo jejich životní 
situaci. Zároveň jde o lidi, kde je vysoký 
předpoklad, že se do dluhů již nedosta-
nou.“

Do oddlužovací akce Milostivé léto II. 
jsou zapojeny sociální poradny Charity. 
Během září se na ně obrátilo 256 klientů.

Podrobné informace na webové 
stránce: www.charita.cz/milostive ‑ 
-leto -ii Marek Navrátil

Moravští novokněží navštívili Věčné město
Na každoroční novokněžskou pouť do Říma se začátkem října vydalo pět ne-

dávno vysvěcených kněží z olomoucké arcidiecéze: Josef Biernát, Lukáš Gelnar, 
Pavel Fiala, František Šary a Josef Hovád. Po návštěvě několika římských bazilik 
a dalších výjimečných míst italské metropole se osobně setkali se Svatým otcem 
na generální audienci, po které papeži udělili novokněžské požehnání.

V prvním říjnovém týdnu se to českými primičními obrázky v Římě jenom hem-
žilo. Rozdávali je novokněží z České republiky, kteří nepřijeli pouze obdivovat krásy 
Věčného města, ale také načerpat nové duchovní i  fyzické síly pro svou začínající 
službu a povzbudit místní českou komunitu. Celým týdnem je provázel vicerektor 
Papežské koleje Nepomucenum P. Vojtěch Novotný a připravil jim k vidění nejedno 
zajímavé místo.

„Pouť novokněží je pro mě poděkováním Bohu za dar kněžství, i časem relaxace, 
takže jsem se do Říma velmi těšil. Celý program byl pečlivě nachystán tak, abychom 
toho hodně viděli ale i potkali zajímavé lidi a kamarády. Sloužit mši svatou v  řím-
ských bazilikách je obrovský zážitek, vždyť na těchto místech se tvořili a tvoří dějiny 
církve,“ říká o své návštěvě P. František Šary. Ačkoli se pouť konala v centru západ-
ní církve, nechyběl jí ani nádech křesťanského východu v podobě návštěvy Centra  
Aletti a umělecky i duchovně hodnotné kaple Redemtoris Mater v Apoštolském pa-
láci s  mozaikami od Marko Rupnika, na jejíž koncepci se podílel i  český kardinál 
Tomáš Špidlík.

„Pro mě osobně byly výjimečné chvíle, když jsme se dostali do míst, která nejsou 
přístupná běžným poutníkům, ať už to byl Apoštolský palác nebo vatikánské zahra-
dy. Samozřejmě velkým a nezapomenutelným momentem bylo osobní setkání se 
Svatým otcem,“ oceňuje nabitý program P. Lukáš Gelnar.

Setkání s papežem Františkem se odehrálo na závěr středeční generální audi-
ence 5. října 2022, na které Svatý otec pronesl katechezi o duchovním rozlišování. 
P. Josef Hovád, který byl vysvěcen na kněze před dvěma lety, neskrývá svou radost: 
„Toto setkání mi vzalo dech. Čekal jsem, že všechno bude probíhat hrozně rychle, 
„honem“. Ale Svatý otec v klidu vyslechl otce vicerektora Vojtěcha, který nás před-
stavil, nechal si požehnat od novokněží a přijal od nich také primiční obrázky. Potom 
každému novosvěcenci políbil ruce. Pozorně nás poslouchal a  nikam nespěchal, 
byl ohromně pokojný – jako táta! Byl pro nás velikým svědectvím ve své vydanosti,  
trpělivosti a lásce.“

Novokněžská pouť však nebyla 
pouze o návštěvě Vatikánu a římských 
památek. Byla i příležitostí si odpoči-
nout a strávit čas s krajany v české ko-
leji Nepomucenum, kde někteří z  no-
vokněží prožili část svého studijního 
života. „V  Římě jsem strávil dva roky 
studií a  na ten čas budu vzpomínat 
celý život. Pulzující tep města se zde 
snoubí s laskavostí a pohodou, kterou 
vytváří osazenstvo Papežské koleje 
Nepomucenum, která byla a  bude 
mým náhradním domovem,“ hodno-
tí návštěvu v  koleji P.  František Šary 
a  P.  Josef Biernát dodává: „Radost 
z pouti pak doplňuje to, že se vlastně 
vracím domů, mezi lidi, které mám rád 
a  se kterými jsme za mého ročního 
studia zde prožili spoustu krásných 
chvil.“

I pro českou komunitu v Římě byla 
tato návštěva, která skončila páteč-

ním ránem, velkým povzbuzením. Na novokněžích byla vidět jejich svěží radost ze 
služby, která byla jistě inspirací nejen bohoslovcům, kteří se na kněžství připravují, 
ale i „zasloužilým“ kněžím studujícím v Římě. P. Pavel Fiala uzavírá: „Největší radost 
mi neudělaly překrásné baziliky a další památky, ale především lidé, se kterými jsem 
se mohl potkat a sdílet s nimi radost z víry a kněžství. Jsem velmi vděčný za to, že 
jsme se mohli modlit a sloužit mši svatou na místech, která jsou úzce spjatá s naší 
vírou. Bylo to velmi povzbuzující! Chtěl bych moc poděkovat všem z Nepomucena za 
příležitost zde být a za laskavé přijetí!“  Vojtěch Razima

Snímek Josef Hovád
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V pondělí 26. září 2022 večer odjela zásilka 
zdravotních pomůcek z  Arcidiecézní chari-
ty Olomouc (ACHO) do logistického centra 
Karitas Kolomyja na západní Ukrajině. Šlo 
o zdravotní postele, matrace, invalidní vozí-
ky, klozetová křesla, berle, francouzské hole, 
vycházkové hole, autolékárničky, bandáže 
a ortézy.
Plně na zvážení kolomyjské Charity bude, 
zda materiál využijí pro potřebné v jejich re-
gionu nebo jestli jej poskytnou dalším orga-
nizacím na Ukrajině. Potřebnost tohoto sor-
timentu je momentálně na Ukrajině plošná.

Pochovávat mrtvé a modlit se za ně patří mezi klíčové skutky milosrdenství. 
Právě proto Charita Olomouc již řadu let pracuje na důstojném zaopatřování 
zesnulých klientů bez domova, kteří nemají potřebné zázemí.

„Rádi bychom v  tom i  nadále po-
kračovali,“ nastiňuje ředitel Charity 
Olomouc Petr Prinz s  tím, že výraznou 
měrou pomáhají finanční prostředky zís-
kané ze Tříkrálové sbírky.

Iniciativa pohřbívání zemřelých kli-
entů reaguje na úmrtí několika desítek 
lidí bez domova ročně. „Dlouhodobě pro 
nás bylo téma, jak se k  tomuto stavět. 
Šlo o mnoho konkrétních do očí bijících 
případů. Chtěli jsme být lidem nablíz-
ku a  reagovat na tuto situaci. Potřeba 

Kamion se zdravotními pomůckami vyrazil  
na Ukrajinu

Plně na zvážení kolomyjské Charity 
bude, zda materiál využijí pro potřebné 
v jejich regionu nebo jestli jej poskytnou 
dalším organizacím na Ukrajině. Potřeb-
nost tohoto sortimentu je momentálně 
na Ukrajině plošná.

Materiál pro Ukrajinu byl získán od 
řady nemocnic po celé České republice. 
Darovaly věci, které aktuálně nezbytně 
nepotřebovaly. Vedle nich pomohly také 
některé místní Charity a hlavně soukro-
mí dárci, kteří darovali hlavně berle a vo-
zíčky.

„Z naší strany i touto cestou opravdu 
upřímně děkujeme za každý jednotlivý 
dar. Vše bude mít své účelné využití,“ 

vzkázala Kateřina Biolková, koordinátor-
ka projektů ACHO na Ukrajině.

Kamion, který ACHO pomohla za-
jistit Charita Česká republika, nakládali 
hlavně dobrovolníci. „Když jsem hleda-
la dobrovolníky, ozvalo se mi i  několik 
Ukrajinců, včetně uprchlíků, kteří jsou 
tady a chtěli takto pomoci,“ sdělila Kate-
řina Biolková.

ACHO dle svých možností nepomá-
há jen přímo na Ukrajině, ale i  ukrajin-
ským uprchlíkům v  regionu. Poskyto-
váno je poradenství, přímá asistence 
(doprovázení, pomoc s  formuláři nebo 
tlumočení) a  materiální pomoc. ACHO 
pro uprchlíky pořádá také integračních 

aktivity. Pokračuje i  podpora evakuova-
ného dětského domova z Bortnyk.

„Z běžného drobného materiálu pro 
pomoc uprchlíkům, uvítáme i nadále hy-
gienické potřeby jako šampony a  tuhá 
mýdla. Pomoc nově příchozím, i když již 
nikoli v takových počtech, jako z počát-
ku války, poskytujeme v Olomouci i nyní,“ 
vysvětluje Kateřina Biolková s  tím, že: 
„někdy je třeba opakovaně pomoci i těm, 
co tu jsou již nějakou dobu.“

Pomoc ACHO Ukrajině nebo uprch-
líkům z  Ukrajiny, je stále možné pod-
pořit finančně na sbírkovém kontu Ar-
cidiecézní charity Olomouc: číslo účtu: 
4030207/0100. Marek Navrátil

Důstojné pochovávání zesnulých klientů  
bez domova podpořily peníze z Tříkrálové sbírky

rozloučit se a  jejich spirituální potřeby 
související s  tématem smrti jsou klíčo-
vé,“ vrací se ke kořenům projektu Prinz. 
Charita Olomouc proto organizuje nejen 
zádušní mše, ale také poslední rozlou-
čení se zesnulým klientem v kapli.

„Často na něj přicházejí další klienti 
a  bývá to velmi emotivní. Je pěkné se 
rozloučit, protože vzpomínají na člově-
ka, který s nimi nějaký čas žil,“ doplňuje 
pastorační asistentka Richenza Buková, 
která se iniciativou dlouhodobě zabývá. 

V uplynulých měsících tímto způsobem 
proběhlo několik desítek rozloučení, 
posléze byly pozůstatky vysypány, re-
spektive uloženy do charitního hrobu na 
Ústředním hřbitově Neředín.

„Jsme za toto místo vděční. V  sou-
časné době je však zcela kapacitně 
zaplněné a  slouží jako pietní prostor,“ 
osvětluje Prinz s tím, že za podpory darů 
z  uplynulé Tříkrálové sbírky zde byla 
umístěna deska se jmény pochovaných. 
Charita Olomouc nyní pracuje na vytvo-
ření nových kapacit a míst pro ukládání 
pozůstatků. „Po dohodě s městem jsme 
začali využívat novou lokalitu na Nové 
ulici. Postupně se snažíme budovat zá-
zemí hrobů, je to však finančně nároč-
né.“ Tobiáš Czekaj
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Setkání nemocničních kaplanů na Velehradě
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Běh pro hospic v Olomouci přilákal desítky běžců, 
ale i příznivců a celých rodin

„Netušil jsem, že v hospici může být 
tak veselo,“ zhodnotil atmosféru první-
ho ročníku běhu na podporu Hospicové 
péče Caritas v Olomouckém kraji jeden 
z účastníků. Také MUDr. Tomáš Březina, 
člen týmu lékařů olomouckého praco-
viště mobilního hospice, konstatoval: 
„Jako lékař jezdím zajišťovat zdravotní 
pomoc na mnoho závodů včetně mist-
rovství světa, ale tak krásnou rodinnou 
atmosféru jsem na žádném nezažil.“

První ročník provázelo motto Emi-
la Zátopka: „Vítězství je skvělá věc, ale 
přátelství je ještě lepší,“ což se zcela 
podařilo naplnit. Kromě skvělých vý-
sledků vítězů totiž do cíle nejednou 

Snímek Anna Halamová

Dobročinná sportovní akce se 
uskutečnila v  sobotu 8.  října na 
Světový den hospicové a paliativní 
péče. Běžecký start i cíl se nachá-
zel v objektu sídla Hospicové péče 
Caritas v  Řepčínské ulici, běželo 
se příjemným terénem hejčínských 
luk. Účastníci měli na vybranou 
mezi trasou 4 km a  8 km, většina 
z  nich však upřednostnila delší 
trasu. Ačkoliv se na první ročník 
neočekávalo mnoho účastníků, 
organizátory velmi mile překvapi-
lo množství přátel a  celých rodin, 
které přišly svým blízkým fandit.

Ve dnech 2.–5. října 2022 proběhl 
na Velehradě již sedmnáctý ročník 
podzimního republikového setkání 
nemocničních kaplanů, kterého se 
zúčastnilo také několik dobrovol-
níků v pastorační péči ve zdravot-
nictví.

přibíhaly společně dvojice závodníků, 
které se vzájemně podporovaly a mo-
tivovaly. A  děti u  toho samozřejmě 
nemohly chybět. Přestože pro ně ne-
byl připravený speciální program, děti 
se spontánně zapojily do doprováze-
ní běžců včetně fandění a  jedna malá 
účastnice dokonce konstatovala, že se 
jedná o jeden z nejlepších závodů, které  
zažila.

„Milé děti, těšte se, příští rok nachys-
táme program i pro vás,“ slíbila za orga-
nizátory akce vedoucí Hospicové péče 
Caritas Leona Martinková. Ta také spo-
lečně s  ředitelkou lůžkového hospice 
na Svatém Kopečku Martou Šťastnou 

oznámila, že se obě charitní paliativní 
instituce připravují do budoucna sloučit 
své služby, aby vytvořily jeden společný 
subjekt s  širokou nabídkou služeb pro 
pacienty v závěru života a jejich pečující 
rodiny.

S organizací běhu pomáhali zástupci 
Středomoravského sdružení vytrvalost-
ních sportů a olomoucké Ligy stovkařů. 
Skvělé moderování zajistilo Rádio Haná 
prostřednictvím moderátora Tomáše 
Gottwalda, který je sám aktivním běž-
cem. Dobré náladě přispělo i ideální bě-
žecké počasí a dobré občerstvení.

Eva Štefková

První den setkání patřil duchovní 
obnově, kterou vedl P. Karel Skočovský, 
psycholog a  prefekt kněžského semi-
náře v Olomouci. Ve svých promluvách 
hovořil o důvěře dítěte k rodičům a lásce 
Otce ke všem lidem.

Odborný program setkání byl věno-
ván tématu dětské paliativní péče, kte-

rou představil MUDr. Jan Hálek a Jana 
Rellová z Fakultní nemocnice Olomouc.

Alena Peremská (Perinatální hospic 
Dítě v srdci) prezentovala perinatální pa-
litivní péči a práci s memoryboxy v po-
rodnicích. Jana Hořínková diskutovala 
s nemocničními kaplany nad problema-
tikou prožívání smutku a  truchlení dětí 
a doc. Radka Bužgová se zabývala mož-
nostmi podpory pozůstalých rodičů po 
smrti dítěte. Zdenka Volavá seznámila 
účastníky s  činností neziskové organi-
zace Dlouhá cesta.

Celé setkání uzavřelo divadelní před-
stavení s  názvem „Budu všude kolem 
Tebe“, ve kterém účinkovaly maminky, 
jimž zemřelo dítě.

Součástí setkání byla také valná hro-
mada Katolické asociace nemocničních 
kaplanů v České republice, která zvolila 
nový výbor a revizní komisi.

Marta Hošťálková
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Ekumenická bohoslužba  
pro nemocniční kaplany

V sobotu 26. listopadu se uskuteční v kostele sv. Filipa a Ja-
kuba ve Zlíně ekumenická bohoslužba vyslání nemocnič-
ních kaplanů za ČBK a ERC. Pro Alzheimer Home Zábřeh a   
Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích P. Lev Pavel Eliáš 
a Bc. Vojtěch Lamač pro Internu Zábřeh a Fakultní nemocnici 
Olomouc.

České korunovační klenoty na dosah
Tak zní název unikátní výstavy představující mistrovskou re-
pliku českých korunovačních klenotů, která je otevřena do 
27.  listopadu na zámku v  Holešově (denně kromě pondělí; 
otevírací doba ve všední dny je od 13 do 17 hod., o víkendech 
od 9 do 16 hod.)
Autorem replik je český a  evropský zlatník, šperkař Jiří Ur-
ban, který realizoval šperky například pro anglickou královnu  
Alžbětu  II. nebo kříž pro 
papeže Jana Pavla  II. 
Detaily postupů výroby 
vystavených klenotů za-
chycuje na výstavě dopro-
vodné video.
České korunovační kle-
noty jsou národní kulturní 
památkou a  cenným po-
kladem. Svou povahou patří mezi nejzajímavější a nejtajem-
nější korunovační klenoty světa. Jejich příběh je navždy spo-
jený s dějinami českého státu. Začal s Karlem IV., kdy byly ke 
Svatováclavské koruně přidány další předměty. Ty dnes tvoří 
základ svatovítského pokladu nevyčíslitelné hodnoty.

Červená středa – 5. ročník iniciativy
Zveme všechny farnosti a společenství se opět zapojit k ve-
řejné připomínce lidí pronásledovaných pro svou víru 23. listo-
padu prostřednictvím iniciativy „Červená středa“.
Bližší informace: Michaela Benýšková, tel. 732 965 744, 
e ‑mail: cervenastreda@cirkev.cz

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  
Olomouc
Bližší informace: Ing.  Filip Zaoral, e ‑mail: zaoralf@post.cz, 
www.mska ‑akademie.cz, tel. 739 515 523

Kněžský seminář pořádá adventní duchovní 
obnovu pro mladé muže

Ve dnech 25. až 27. listopadu se v Arcibiskupském kněžském 
semináři v  Olomouci uskuteční adventní duchovní obnova 
VIR, zaměřená na rozlišování povolání. Je určena pro mladé 
muže ve věku od 17 do 35 let a povede ji P. Pavel Lacina, farář 
v Pozořicích.
Bližší informace: www.knezskyseminar.cz/vir

Listopadový Nezbeda a Cvrček

V listopadovém výtisku Nezbedy si čtenáři přečtou po-
vídky Tři odpovědi a Velký strach, první díl komiksu Otec  
Evropy ze života sv. Benedikta z Nursie a seznámí se s naší 
historií v článku Palladium země české.
Listopadový Cvrček učí malé čtenáře vidět krásu stvoření 
nejen v přírodě, ale i na obloze.
Bližší informace: www.casopisnezbeda.cz
Na vyžádání rádi zašleme ukázkové výtisky.
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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

Týden modliteb za mládež 2022
V týdnu od 13. do 20. listopadu bude probíhat Týden modliteb 
za mládež. Jeho vyvrcholením bude nedělní Slavnost Ježí-
še Krista Krále, kdy budeme slavit 37. světový den mládeže. 
Smyslem Týdne modliteb za mládež je spojit se ve vzájemné 
modlitbě za mladé lidi.
Nebojte se uspořádat modlitební setkání ve vašich farnos-
tech. Modlit se může opravdu každý! Věříme, že každá i v na-
šich očích nepatrná modlitba z upřímného srdce má smysl 
a Bůh si ji může použít pro obnovu mladé generace. Zapojte 
farníky všech věkových kategorií. Napište nám termín a místo 
setkání na e ‑mail: anobohu@gmail.com
V modlitbě za mládež se můžete také spojit prostřednictvím 
živého vysílání v TV Noe.
Na webu Sekce pro mládež ČBK najdete inspiraci, tiskové 
materiály a  podněty k  této akci: www.cirkev.cz/cs/aktuality
/220915tyden‑modliteb‑za‑mladez‑2022

Poselství Svatého otce Františka 
Poselství Svatého otce Františka k 37. světovému dni mládeže 
2022 a 2023 najdete:  www.cirkev.cz/cs/aktuality/220921po-
selstvi‑svateho‑otce‑frantiska‑k‑37‑svetovemu‑dni‑mladeze-
‑2022‑a‑2023

Informace pro mládež k Světovým dnům mláde-
že Lisabon 2023

„Dny v diecézích“ se budou konat od 26. do 31. července 2023, 
setkání v Lisabonu bude od 1. do 6. srpna 2023.
Bližší informace: www.svetovednymladeze.cz

Studijně formační kurz (SFK)  
Sekce pro mládež ČBK

V rámci vzdělávání v práci s mládeží nabízíme SFK. Kurz na-
bízí vzdělávání, formaci, přednášky, práci ve skupinkách, vzá-
jemné předávání zkušeností, sdílení, poznání nových lidí, spo-
luvytváření společenství. Kurz trvá 2 roky, každý rok 3 týdny.
Bližší informace: e ‑mail: mladez@cirkev.cz

CENTRUM PRO MLÁDEŽ

Webinář o svatém Mikuláši
Srdečně zveme všechny zájemce o programy z cyklu Vstupy 
do škol s náboženskými tématy na další z řady našich webi-
nářů, tentokrát na téma svatého Mikuláše.
Přiblížíme vám postavu biskupa Mikuláše, jeho životní příběh 
a  projevy úcty, která je mu vyjadřována u  nás i  v  zahraničí. 
Nabídneme také aktivity pro žáky, které můžete dobře využít 
nejen při výuce, ale například i při mikulášských besídkách.
Webinář budeme vysílat v  úterý 22.  listopadu od 17 do 19 
hod. Zájemcům o webinář pošleme odkaz a po zhlédnutí pro-
gramu vám zašleme předvedené materiály e ‑mailem.
Přihlášky: Helena Polcrová, e ‑mail: polcrova.helena@ado.cz

Štědrý dar pro betlémské děti
Děkujeme za každou podporu v uplynulých letech. Pokud se 
na vás obrátí s prosbou o pomoc těhotná žena v tísni, může-
te jí předat kontakt na Poradnu Cesta těhotenstvím v Ostra-
vě nebo na Azylový dům pro těhotné ženy v tísni (kontakty:  
www.dlanzivotu.cz, tel. 732 171 373).
Do každoroční vánoční kampaně Štědrý dar pro betlémské 
děti se můžete zapojit například darováním finanční podpory 
na provoz azylového domu. 
Děkujeme všem dárcům – máte svůj podíl na tom, že azylový 
dům otevírá své dveře potřebným již patnáct let. Vaše dary a 
sbírky jsou velkým povzbuzením, protože v tomto „pokladu“ 
jsou ukrytá mnohá lidská srdce. Jsou znamením, že citlivost 
pro konkrétní pomoc nenarozeným dětem a jejich matkám je 
mezi lidmi stále živá. 

Vánoční balíček pro děti z Ukrajiny
Nejpozději do 23. listopadu Arcidiecézní charita Olomouc hle-
dá 370 dárců pro vánoční balíčky. Přesně tolik má do projektu 
zařazeno sociálně potřebných dětí z dětských domovů a chu-
dých rodin na Ukrajině. Dárky připravené českými dárci pak 
Charita odveze na Ukrajinu. Do akce Vánoční balíček se zapo-

jují každý rok desítky 
jednotlivců, rodin, 
ale také organiza-
cí z  různých koutů 
České republiky.
Balíček je třeba do-
pravit na některou 
z místních Charit za-
pojených do projek-
tu. Seznam Charit je 
k dispozici na charit-
ním webu. Následně 
dárky poputují na 
Ukrajinu, kde vá-
noční svátky vrcholí  
6. a 7. ledna.

Vánoční balíček pro Ukrajinu je jednorázové osobní obdaro-
vání, ze kterého nevyplývá žádný dlouhodobý závazek ani pro 
jednu ze stran. Dárcem vánočního balíčku může být kdokoliv: 
jednotlivec, rodina, skupina přátel, společenství, místní Chari-
ta či jiná organizace.
Bližší informace: Kateřina Biolková, tel. 739 52 62 44

CENTRUM PRO ŠKOLY

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Snímek Marta Sawicka
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K 1. 8. 1965 byl jmenován kooperá-
torem (kaplanem) prostějovské farnosti 
sv.  Kříže, ale již po dvou měsících na-
stoupil dvouletou základní vojenskou 
službu. Po jejím ukončení byl jmenován 
kooperátorem v  Holešově, kde působil 
do konce března 1971.

Dne 1. 4. 1971 začalo jeho více než 
půlstoleté působení v  Olomouci  – od 
dómského vikáře, přes kanovníka, cha-
ritního prezidenta až po biskupského 
delegáta.

Mons. Josef Šich je čtvrtým nej-
starším diecézním knězem olomoucké 
arcidiecéze podle kněžského svěcení 
(knězem je 57 let) a sedmým v pořadí – 
nejstarším podle věku.

Při tomto významném životním 
výročí jsme jubilanta oslovili, aby za-
vzpomínal na svůj život.

Vzpomínání na půlstoleté působení  
na olomouckém arcibiskupství

Na konci listopadu oslaví 80. narozeniny Mons. Mgr. Josef Šich, dlouhole-
tý zaměstnanec olomouckého arcibiskupství.

Jubilant pochází z farnosti Tištín na Prostějovsku, kde se narodil 30. lis-
topadu 1942. Dětství a mládí však prožil ve Zlíně, kam se jeho rodiče přestě-
hovali v roce 1948 za prací. Dlouhá léta ministroval v místním farním kostele 
sv. Filipa a Jakuba, kde se tvořila jeho budoucí duchovní a kněžská formace. 
U  jejího zrodu stáli dva zlínští kaplani  – P.  Jan Krist a  P.  Jaroslav Seidler. 
V roce 1960 byl přijat ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě 
v Litoměřicích. Zde také v katedrále přijal 27. června 1965 kněžské svěcení 
z rukou biskupa Františka Tomáška, nově jmenovaného apoštolského admi-
nistrátora pražské arcidiecéze.

Jak jste se vlastně dostal do funk-
ce ceremoniáře biskupa Josefa  
Vrany?
Na podzim roku 1970 se u  mne 

projevily velké zdravotní problémy 
s  hlasivkami. Musel jsem nastoupit do 
nemocnice, kde mně lékaři doporučili 
hlasový klid. Podotýkám, že v  té době 
jsem v Holešově vyučoval 17 hodin týd-
ně náboženství, které navštěvovalo 400 
dětí. Byl to velký záběr na moje hlasiv-
ky. Tehdejší kapitulní vikář Josef Vrana 
mně nechal vystavit dekret do Olomou-
ce, kde jsem se stal dómským vikářem 
(kaplanem), ale hlavní náplní mé kněž-
ské služby byla práce na arcibiskup-
ské konsistoři (dnešní Kurie). Vzhle-
dem k  tomu, že jsem měl o  sobotách 
a  nedělích volno, tak jsem se stal jeho  
ceremoniářem.

Jaké byly vaše povinnosti plynoucí 
z této funkce?
Doprovázel jsem kapitulního vikáře 

Josefa Vranu, pozdějšího biskupa apo-
štolského administrátora olomoucké 
arcidiecéze, na jeho cestách do farností, 
kde uděloval svátost biřmování, nebo 
se účastnil jiných slavností. Počty biř-
movanců byly tehdy velké. V některých 
farnostech bylo tolik biřmovanců, že 
biřmování muselo být rozděleno na ně-
kolik částí po 250 lidech. Mimořádně se 
stávalo, že biřmovanců bylo za jeden 
den i  tisíc. Bylo proto potřeba zajistit  
organizační část a také se starat o zdár-
ný průběh slavnostní liturgie.

Za více než dvacet let práce cere-
moniáře jste s  biskupy projel ně-
kolikrát celou diecézi. Existuje far-
nost, kterou neznáte, nebo kterou 
jste nenavštívil?
Určitě existuje, ale není jich mnoho, 

protože jsou i malé farnosti, které posí-
laly biřmovance do jiných farností.

Biskup Josef Vrana byl jistě kon-
troverzní osobnost. Není zajisté 
snadné objektivně zhodnotit jeho 
život a dílo. Biskupskou službu, byť 
jen omezenou, vykonával ve velmi 
těžké a  náročné době husákovské 
normalizace, kdy se komunistic-
ký režim snažil církev vytěsnit na 
okraj společnosti. Vy jste s ním byl 
fakticky každý den. Jak na vás pů-
sobil?
Ke mně se choval velmi hezky.  

Nemohu říci, že bych s ním měl nějaký 
větší konflikt, i  když mne někdy i  třeba 
napomenul, že to či ono by se mělo dě-
lat jinak. Oceňoval jsem u  něho, že se S biskupem Josefem Vranou Snímky z archivu P. Josefa Šicha
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snažil, aby ve farnostech byla zaváděna 
nová liturgie podle Druhého vatikánské-
ho koncilu, a já jsem mohl právě přípra-
vou slavností tomu napomáhat. Vím, že 
mu šlo o  dobrý vztah ke státním orgá-
nům. Zároveň se snažil mít dobrý vztah 
ke kněžím, a oceňoval ty, kteří se starali 
dobře o pastoraci.

Říká se o  něm, že při oficiálních 
setkáních byl jiný než v  soukromí, 
kdy se dovedl také „odvázat“ a být 
kritický k režimu…
Já jsem byl jeho ceremoniářem, 

nikoli sekretářem, a  proto jsem se ne-
účastnil přímých jednání s  kněžími, ale 
ani se státními úředníky. Mohu však říci, 
že s kněžími jednal vždy pěkně.

Za doby Vranova episkopátu do-
šlo v  olomoucké arcidiecézi k  ně-
kolika významným počinům ná-
boženským, církev ním, kulturním 
i  společenským. K  mnohým dal 
nepochybně podnět on sám. Ostat-
ní byly iniciovány nebo přímo pro-
vedeny jeho podřízenými a kněžími 
ve farnostech. Jako biskup, hlava 
diecéze, za ně nesl odpověd nost 
i pochvalu.
Z  mnoha akcí připomeň me úpravy 

diecézních hranic v  souladu s  hranice-
mi státu. Dne 30. prosince 1977 papež 
Pavel  VI. Apoštolským listem připo jil 
území Apoštolské administratury česko‑
‑těšínské k  Arcidiecézi olomoucké.  
Dosáhl toho, že poutní kostel Panny Ma-
rie na Svatém Hostýně byl prohlášen za 
baziliku minor. Posvětil mnoho nových 
oltářů budovaných v souvislosti s úpra-
vami liturgic kého prostoru v intencích li-
turgické reformy Druhého vatikánského 
koncilu, nových zvonů a varhan.

Dnes víme, že za řadou těchto akcí 
stál bývalý rektor olomouckého 
kněžského semináře a  pozdější 
dómský farář ThDr. Leo pold Dýmal.
Byl to právě doktor Dýmal, který bis-

kupu Vranovi pravidelně připravoval vá-
noční a  velikonoční přání, jimž věnoval 
zvláštní pozornost obsahovou. Zasloužil 
se s biskupovou podporou o rozsáhlou 
obnovu katedrály v 70. letech, od nových 
elektrorozvodů, rozhlasu, restauraci 
výmalby až po novou střešní kry tinu. 
Ke 200. výročí povýšení olomoucké ho 
biskupství na arcibiskupství zajistil do 
katedrály 15 zastavení křížové cesty 
od Karla Stádníka. Současně s  dalšími 
spolu pracovníky připravil k  tisku „Ka-
talog mo ravských biskupů (Olomouc 
1977)“. Byly to pozoruhodné akce, které 
v tehdejší normalizační době byly v rám-
ci celé republiky zcela ojedinělé.

 1971–1992 dómský vikář
 1971–1994 ceremoniář biskupů: Josefa Vrany, Františka Vaňáka, Jana 

Graubnera
 1992–1997 kancléř Kurie
 1993–2017 sídelní kanovník
 1995 monsignor
 1997– 2010 prezident Arcidiecézní charity Olomouc
 2007–2009 prezident Charity Česká republika
 2010 dosud biskupský delegát pro stálou formaci zasvěcených 

panen

Jaká situace nastala v  olomoucké 
arcidiecézi po náhlé smrti biskupa 
Josefa Vrany?
Po smrti biskupa  – apoštolského 

administrátora olomoucké arcidiecéze 
Josefa Vrany, který zemřel v  Olomouci 
30. listopadu 1987 ve věku 82 let, zůsta-
la olomoucká arcidiecéze bez pastýře. 
Nastala zcela kuriózní situace. Komuni-
stický režim dosadil do čela arcidiecéze 
„prorežimního“ kněze, děkana Metropo-
litní kapituly u  sv.  Václava v  Olomouci 
ThDr.  Františka Vymětala. Svatý stolec 
však toto „jmenování“ neuznal. Olo-
moucká arcidiecéze zůstala v  takové 
„nenormální situaci“ po dobu dvaceti 
měsíců. Po celou vakanční dobu měl  
každý farář či administrátor v olomouc-
ké arcidiecézi zvláštní pravomoci Svaté-
ho stolce k udílení dispenzí (v té době byl 
„každý farář ve své farnosti biskupem“). 
O  jurisdikci pro každé svěcení jáhnů 
a kněží či přeložení kněze se muselo žá-
dat v Římě.

Kdy nastala změna?
Po dlouhé době sedisvakance nasta-

la velká změna 26. července 1989, kdy 

Svatý otec Jan Pavel II. jmenoval bisku-
pem  – apoštolským administrátorem 
olomoucké arcidiecéze ThDr.  Františka 
Vaňáka, duchovního správce v  Rýma-
řově, který o  měsíc později přijal v  olo-
moucké katedrále biskupské svěcení. 
Nový biskup jmenoval svým generálním 
vikářem vsetínského faráře P.  Ericha  
Pepříka. Pro mne bylo velkým oceněním, 
že mně ponechal funkci ceremoniáře.

Jaké máte vzpomínky na návštěvu 
papeže Jana Pavla  II. v  Olomouci 
v květnu 1995?
Arcibiskup Jan Graubner mne pověřil 

přípravou kanonizační liturgie. Pomáhal 
mi tehdy s ní rektor kněžského semináře 
Milán Kouba. Měli jsme krásný zážitek, 
když jsme navštívili Řím a celou liturgii 
jsme probírali s papežským ceremoniá-
řem Pierem Marinim. Se Svatým otcem 
Janem Pavlem II. mám nezapomenutel-
né zážitky, když jsme ho jako zástupci 
kapituly vítali na letišti v  Neředíně. Pak 
jsem mohl být živě účastný kanonizační 
liturgie a  následně setkání mládeže na 
Svatém Kopečku. Byla tam úžasná at-
mosféra, na kterou se nezapomíná.

P. Josef Šich, biskup František Vaňák, P. Erich Pepřík – biřmování ve Vsetíně 21. 10.1989
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Utkvěla vám v  paměti nějaká mi-
mořádná událost z  doby vašeho 
dlouholetého působení na arcibis-
kupství?
Hned po listopadové revoluci 1989 

mně tehdy nově jmenovaný olomouc-
ký arcibiskup František Vaňák jednoho 

Při intronizaci arcibiskupa Jana Graubnera v Olomouci 7. 11. 1992 S papežem Janem Pavlem II. při děkovné pouti v roce 1996

dne, bylo to krátce po Novém roce 1990, 
ukazoval sedm odposloucháva cích zaří-
zení, která přišli specialisté vymontovat 
z biskupovy pracovny, z přijímacího po-
koje a z jídelny. Bylo paradoxní, že je na-
šli hned a snadno, protože je tam sami 
montovali. Z  těchto míst šlo vedení do 

telefonní ústředny, která bývala zajíma-
vě poruchová, takže tam musel pra‑
videlně každý týden chodit „odborník“, 
ovšem kvůli odposlechu. A to se říkalo, 
že pan biskup Vrana měl prý důvěru úřa-
dů. Samozřejmě, že mu nevěřili!

Josef Pala

Na Velehradě se uskutečnila v so-
botu 15. října 2022 již 12. pouť stu-
dentů i představených z kněžských 
seminářů Čech, Moravy a Sloven-
ska. Mši svatou za bohoslovce a 
nová kněžská povolání celebroval 
v poutní bazilice pražský arcibis-
kup Jan Graubner, kazatelem byl 
košický řeckokatolický arcibiskup 
Cyril Vasiľ, SJ.

Na Velehradě se setkali kandidáti kněžství  
z Česka i Slovenska

Úvodem rektor Arcibiskupské-
ho kněžského semináře v  Olomouci 
P.  Pavel Stuška připomněl, že Velehrad 
byl před více než stoletím opakovaně 
dějištěm unionistických kongresů, při 
kterých se zde na pozvání pozdějšího 
olomouckého arcibiskupa Antonína 
Cyrila Stojana scházeli církevní před-
stavitelé i  další věřící nejen z  dnešního 
Česka a  Slovenska, ale také dalších 
slovanských zemí. Přivítal pak všech-
ny přítomné bohoslovce i  představené 
z kněžských seminářů v Praze, Olomou-
ci a Českých Budějovicích, v Bratislavě, 

Košicích, Prešově, Nitře a Spišské Kapi-
tule i  studenty z  teologického konviktu  
v Olomouci.

Košický arcibiskup Cyril Vasiľ ve 
své homilii zmínil odkaz svatých Cyrila 
a Metoděje – jejich snahu o to, aby Slo-
vané i další národy mohli poznávat Boha 
ve vlastním jazyce.

„Podle jejich příkladu jsme ovšem 
povoláni mluvit nejen česky nebo slo-
vensky, ale také hlásat pravdy evange-
lia tak, aby jim rozuměl dnešní člověk,“ 
zdůraznil. Seminaristům pak připomněl, 
že Kristus je chce proměnit podle sebe, 

Snímek František Ingr / Člověk a Víra

a oni se s ním proto mají stále víc zto-
tožňovat.

„Chce hovořit vašimi ústy nejen od 
ambonu při hlásání evangelia, ale i teh-
dy, když budete mluvit s dětmi v nábo-
ženství nebo s  jejich rodiči, se stařen-
kou před obchodem nebo s  úředníky: 
pokaždé má Kristus hovořit vašimi ústy. 
A dokonce i tehdy, když se na vás s pro-
vokací nebo výsměchem obrátí ti, pro 
které sama vaše existence je tmářstvím 
a budou vám chtít naplivat do tváře za 
všechna skutečná i  domnělá provinění 
církve v minulosti i dnes,“ zmínil. (ado)
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Duchovní obnovy pro seniory
Na podzim se uskutečnily dvě duchovní obnovy pro seniory na poutních mís-

tech. Na Velehradě jsme se spolu se čtyřicítkou účastníků zamýšleli nad darem ži-
vota v Boží vůli. P. Jan Mach v promluvách seznámil seniory s italskou mystičkou  
Luisou Piccarretou a s důležitými myšlenkami z jejího deníku i knihami, které už vyšly 
v češtině. Setkání se také účastnilo několik přátel ze Slovenska, kteří navštívili místa, 
kde Luisa žila. Měli jsme možnost vidět fotografie a slyšet jejich svědectví ze setkání 

s lidmi, kteří si Luisu pamatu-
jí. Během čtyřdenního pobytu 
byla příležitost ke společným 
modlitbám, návštěvě baziliky 
i  k  procházce. Jeden večer 
jsme věnovali vzájemnému 
sdílení a  hudebně ho prová-
zel otec Jan se svým tatín-
kem. Celá duchovní obnova 
se vydařila, proto plánujeme 
v  příštím roce navazující se-
minář, který prohloubí pro-
braná témata.

Druhá obnova se usku-
tečnila na Svatém Hostýně 
a vedl ji jezuita Milan Glaser. 
Otec Milan mnoho let praco-
val ve Vatikánském rozhlasu, 

takže jeho hlas byl mnohým známý. Zamýšlel se mimo jiné i  nad tím, jak média 
zkreslují informace, nad nutností informace zkoumat a třídit. Pravdu s velkým P je 
třeba hledat. Během duchovní obnovy byl opět prostor pro rozhovor s knězem, svá-
tost smíření, adoraci atd. Někteří účastníci byli na takovém pobytu poprvé a chválili 
si čas prožitý na Svatém Hostýně v klidu, tichu i rozjímání. Vzpomínali, jak na Hostýn 
putovávali jako malí nebo v různých životních obdobích, kdy prožívali těžkosti, aby 
si vyprosili uzdravení či Boží požehnání. Jedna z účastnic, která na Svatém Hostýně 
poprvé přespávala, nám ráno s radostí vyprávěla, jaký zde zažívá pokoj a radost, že 
má pocit, jako by se probudila v nebi. Závěrečnou mši svatou jsme směli prožít v ba-
zilice, kde P. Milan účastníkům požehnal růžence, sošky a obrázky, které si senioři na 
Svatém Hostýně nakoupili.

Na obou místech bylo v poutních domech příjemné prostředí, pokoje byly krásně 
upravené a čisté, stravování výborné, výtahy i bezbariérový přístup.

Moc děkujeme sestřičkám na Stojanově i pracovníkům Matice svatohostýnské 
za péči, vstřícnost i obětavost. Mnozí účastníci byli tak spokojení, že se už ptali na 
termíny a chtěli se rovnou přihlásit na další obnovu. Pro velký zájem v novém roce 
2023 zase připravíme další pobyty pro duchovní povzbuzení a budeme se těšit i na 
nové seniory, kteří třeba ještě nikdy na takovéto duchovní obnově nebyli.

Markéta Matlochová

Zprávy z Centra pro rodinný život

Setkání vítězné rodiny  
s otcem biskupem  
Josefem Nuzíkem

Na konci prázdnin při Arcidiecéz-
ní pouti rodin bývá na Svatém Hostý-
ně duchovní i  zábavný program pro 
všechny poutníky. Po mši svaté se děti 
těší na divadlo, dospělí na přednášku 
a  po přestávce na oběd se rodiny vy-
dávají na trasu po stanovištích, kde 
děti plní úkoly. Každý „malý“ účast-
ník má svoji soutěžní kartičku a  po 
projití celé trasy může soutěžní ústři-
žek vložit do slosování o  hlavní ceny.  

Na závěr pouti se setkáváme v bazilice, 
abychom při adoraci děkovali nejen za 
krásný den plný her a soutěží, ale i  za 
celé prázdniny a  také si vyprošujeme 
Boží požehnání do nového školního 
roku. Po požehnání se všichni těší  
na losování.

Letos vítěze losoval otec biskup 
Josef Nuzík, který vítěznou rodinu po-
zval do Olomouce. Vítězi se stali Valíč-
kovi z Kelče, se kterými se otec biskup  

setkal v  arcibiskupském paláci. Histo-
rickými sály osmičlennou rodinu pro-
vedla vedoucí turistického centra Ven-
dula Prostředníková. Po prohlídce se 
setkali s otcem biskupem Josefem, se 
kterým si vyprávěli o  rodinném životě. 
Na závěr dostali požehnání a směli na-
kouknout do arcibiskupské kaple i  do 
kanceláře otce biskupa.

Blahopřejeme!
 Markéta Matlochová

Snímky Markéta Matlochová

Snímky Markéta Matlochová
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Jeho paměť by naopak mohla smě-
le soupeřit s Googlem. Až do vysokého 
stáří si pamatoval všechny lidi, které 
potkal, a  to nejen jménem, ale i  co dě-
lají a něco z  jejich života. Nepotřeboval 
tištěný katalog arcidiecéze. On sám byl 
živým katalogem. Jednou přišlo na arci-
biskupství parte jakési paní. Bez dopisu 
a podrobností. Nikdo nevěděl, o koho se 
jedná, kdo parte poslal a proč. Když se 
nakonec dostalo do rukou otce Ericha, 
zamyslel se, a  řekl: „To je bývalá farní 
hospodyně jednoho z kněží, který už je 
mnoho let po smrti a ona sloužila v  té 
a  té farnosti. O  takové paměti se říká, 
že by její majitel na ni měl mít zbrojní 
průkaz. Ve svých osmdesáti letech pra-
coval otec Pepřík jako arcibiskupský no-
tář v arcibiskupském paláci a také tam 
bydlel. Když šel pomalu od výtahu v pří-
zemí přes vrátnici někam ven, vrátný na 
něho jako na starého známého zahla-

Jak to jde, pane preláte? Vzpomínka  
na Mons. Ericha Pepříka – sto let od narození

Kdo měl tu výsadu potkat někdy Mons. Ericha Pepříka, mluví 
o něm jako o milém, vlídném, laskavém a pozorném člověku, který 
měl pro každého, koho potkal, pohlazení hezkým slovem. Byl jako 
sluníčko. Ne jako slunce. Ta žhavá hvězda dává život, ale z  její 
veliké síly jde někdy strach. Ze sluníčka strach nejde nikdy. Když 
k člověku otec Erich přicházel, bylo vidět, že usilovně přemýšlí jak 
šachista nad příštím tahem soupeře. A pak se na tváři objevil jeho 
typický úsměv a on už věděl, co hezkého chce říci právě a jedině 
vám. A na vás v tu chvíli zasvítilo laskavé sluníčko.

holil: „Dobrý den, pane preláte, tak jak  
to jde?“

„Vždyť vidíte, Slávečku, nejde. Šmatlu 
a pajdám,“ odlehčil situaci. Nikdy si ne-
stěžoval. Když někam měl jet autem, 
třeba na svěcení varhan nebo slavnostní 
bohoslužbu k výročí posvěcení, oznámil 
služebnímu řidiči, co se bude dít: „Kájo, 
já se teď budu modlit a vy pojedete bez-
pečně. To bude vaše modlitba.“

Jeho pozornost byla neokázalá 
a  vpravdě lidská. Vzhledem k  tomu, že 
byl v životě farářem na mnoha místech 
a  bývalí farníci ho měli upřímně rádi 
a občas ho navštívili, tak pokud byli ze 
vzdálenějšího kouta diecéze, nezajímal 
se hned o nového pana faráře, nebo co 
se právě teď ve farnosti děje. Zeptal se 
jich, jestli už jedli. Jedna mladá paní ze 
Vsetína se zase přiznala, že si toho z pří-
pravy na biřmování už moc po těch pět-
advaceti letech nepamatuje. Ale jeden 

výrok pana katechety Pepříka se jí hlu-
boce vryl do paměti. Vysvětloval jim prý 
tenkrát, co je to katolická církev slovy: 
„Vy si možná myslíte, že katolická církev 
je odvozena od slova kat. Ale nemusíte 
se bát. Není.“

Když jindy zase potkal na ulici ve-
doucího Centra pro mládež, ptal se ho, 
co to má na sobě. Ten mu řekl, že miki-
nu. „Tak to máš výroční mikinu, chlapče.“ 
Odpovědí mu byl nechápavý pohled Pa-
ris Hilton a otázka, že tomu on nerozu-
mí. „Na té mikině, Jeníčku, je letopočet 
1978. A to je přece datum zvolení Svaté-
ho otce Jana Pavla II. papežem. Proto je 
to výroční mikina,“ dodal. Naproti tomu 
pan biskup Hrdlička s  vděčností vzpo-
míná, jak si o svých narozeninách s ot-
cem Erichem vzájemně blahopřáli slovy: 
„Pane, nauč nás naše dny odpočítávat, 
abychom dospěli k moudrosti srdce.“

Otec Pepřík ale také navíc disponoval 
schopností zvolit správný příměr svých 
slov v dané situaci. Když byla jednou na 
návštěvě arcibiskupství paní z minister-
stva a jednalo se o penězích, otec Erich 
se zamyslel a pak vypustil ze svých úst 
památné úsměvné moudro: „S penězi to 
máte jak s kupkou hnoje. Když ji neroz-
házíte, nebudete z ní mít žádný užitek.“

Navíc ještě pohled na otce Pepříka 
jako laskavého zpovědníka. Jedna paní 
vzpomíná na svůj životní zážitek, když po 
vyznání hříchů uslyšela naprosto nečeka-
né, teplé lidské slovo zpovědníka Ericha: 
„Vidím, že jste pěkná drbna.“ A  já díky 
němu pochopil uctívání ostatků světců. 
Když už mu dělalo problémy vyjít i  pět 
schodů nahoru do kaple, přidělali údržbáři 
na schodiště maličké madlo. Aby se mohl 
přidržet. A já, kdykoli jdu okolo a dotknu se 
ho pohledem nebo rukou, připomene mi 
to malé, nenápadné „madlo svatého Eri-
cha“ – tohoto výjimečného a jedinečného 
kněze svaté pověsti. Luboš Nágl

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner blahopřeje Mons. Erichu Pepříkovi k 85. naroze-
ninám (15. 10. 2007)

Snímek František Srovnal

Snímek Josef Pala
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Hlasy a ohlasy

Vzpomínka
V neděli 25. září 2022 si Pán k sobě povolal našeho 

farníka, pana Mgr. Vladimíra Měřínského, dlouholetého 
učitele na újezdské základní škole. Zemřel v  požeh-
naném věku 88  let. Osobně jsem se s  panem magis-
trem setkal v  době, kdy jsem nastoupil jako farář do 
Újezdu. To on už pracoval jako ředitel Školského úřadu  
ve Zlíně. V naší újezdské farnosti se angažoval jako lek-
tor, předčítal Boží slovo při mších a pravidelně několik 
let připravoval příspěvky z  historie farností do farního 
listu. Mnohokrát za ta léta jsme se setkali na faře k roz-
hovoru nejen o  minulosti v  újezdské farnosti, ale také 
naše vzpomínky zalétaly do Lipníka, kde pan magistr 
studoval na střední škole, kde si oblíbil tehdy tam pů-
sobící kněze, které jsem později ve svých studentských 
letech poznal také já. Jeden z nich, ThDr. Vladimír Kryštovský, mne učil na bohoslo-
vecké fakultě patrologii, asketiku a jeden rok také latinu. Pohřeb pana Měřínského 
byl v sobotu 1. října 2022 v újezdském kostele, poté na místním hřbitově.

Za jeho službu v naší farnosti děkuje zemřelému a vzpomíná  P. Jan Můčka 

Jak jsme oslavili Den církevního školství  
na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Září, to není jen začátek školního roku. V polovině měsíce si každoročně připomí-
náme Den církevního školství. Slavíme jej v den svátku svaté Ludmily, babičky svaté-
ho Václava, která je také patronkou křesťanských vychovatelů a učitelů. V letošním 
roce připadla oslava na pátek 16. září. Hlavní část oslav proběhla během pátečního 
rána ve vestibulu gymnázia. Členové týmu Pastoračního centra Pod Věží nabízeli 
studentům a zaměstnancům lahodnou kávu, čaj a různé druhy sladkostí pro zpří-

jemnění celého dne. Spo-
lečně tak dokázali prozářit 
i  sychravé páteční ráno. 
Tato akce však nebyla je-
dinou připomínkou Dne 
církevního školství. Již 
ve středu 14.  října sloužil 
studentskou mši svatou 
v kostele sv. Jana vzácný 
host – otec Karel Skočov-
ský, absolvent gymnázia, 
který zde ve školním roce 
2013/2014 působil také 
jako jáhen.

Den církevního školství se v České republice slaví pravidelně již od roku 2000. Na 
naší škole si připomínáme také další významné dny. Jen během podzimu se jedná 
například o Misijní nedělí a Červenou středu. Matěj Maděra

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Setkání zástupců seniorů na Svatém Kopečku 
V úterý 18.  října se uskutečnilo setkání zástupců seniorů na Svatém Kopečku 

u  Olomouce. Poutní setkání jsme zahájili modlitbou svatého růžence, po kterém 
následovala mše svatá v bazilice Navštívení Panny Marie. Po přestávce na občers-
tvení senioři vyslechli zajímavou přednášku P. Atanáše Leškovského, který vyprávěl 
o svém misijním působení na Islandu. Zástupci seniorů měli možnost získat infor-
mace z Centra pro rodinný život, ale také se vzájemně obohatit o své zkušenosti 
ve farnostech. V odpoledním programu účastníky zaujala komentovaná prohlídka 
baziliky a na závěr si mohli prohlédnout nově zbudované Svatokopecké muzeum. 
Děkujeme otcům premonstrátům za milé přijetí i za obnovu a rozvoj tohoto krásné-
ho poutního místa.  Markéta Matlochová

Zázračné slavnosti úrody 2022 
ve Hvozdné

Po třech týdnech podzimních plíska-
nic se najednou jakoby zázrakem ote-
vřelo nebe a nedělní slunce 2. října zvalo 
obce Hvozdnou a  Ostratu do slavnost-
ního průvodu. Krátce po třinácté hodině 
vyšel průvod z  kostela Všech svatých 
a  zamířil na čtyři zastavení v  obci, aby 
poděkoval všem, kdo v  regionu věnují 
své úsilí péči zdravé, úrodné a  krás-
né krajině ku prospěchu těla a  ducha. 
V  16  hodin dorazil průvod podle pro-
gramu do cíle k  rybníku Argalaška, kde 
v  chatě u  Navrátilů následovalo přátel-
ské posezení s občerstvením a kulturní-
mi vystoupeními.

Pozvání přijalo více než 250 účast-
níků, z  toho 100 účinkujících, 45 sou-
těžících Poznávacího kvízu a  54 orga-
nizátorů, kteří se po celých pět hodin 
o  všechny vzorně starali. Kdo zůstal 
doma nebo dal přednost jiné aktivitě, 
přišel o neopakovatelný zážitek.

Stanislava a Milan Javorovi
Hvozdná

Snímek Paměť národa

Snímky Milan Javora
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Z  DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ

LISTOPAD 2022
1. 11. úterý
 18.00 • Olomouc – dóm – Slavnost Všech svatých •  

biskup Josef Nuzík
2. 11. středa
 18.00 • Olomouc – dóm – Vzpomínka na všechny věrné 

zemřelé • biskup Josef Nuzík
4. 11. pátek
 11.00 • Velehrad – Stojanovo gymnázium – biřmování • 

biskup Antonín Basler
6. 11. neděle
 9.30 • Holešov – 10. výročí oslav sv. Huberta • biskup  

Josef Nuzík
 14.00 • Olšany u Šumperka • pouť na Olšanských horách 

– sv. Martin • biskup Antonín Basler
8. 11. úterý
 16.00 • Ostrožská Lhota – Mše svatá u příležitosti  

120. výročí narození a 40. výročí úmrtí P. Antonína  
Šuránka • biskup Josef Nuzík

 17.00 • Svatý Kopeček – koncert při příležitosti založení 
Hospice a setkání v Hospici • biskup Antonín Basler

11. 11. pátek
 12.00 • Olomouc – mše svatá na konferenci o evange‑ 

lizaci • biskup Josef Nuzík
12. 11. sobota
 Olomouc – Konference o evangelizaci • biskup Josef  

Nuzík
 16.00 • Jaroměřice – Kalvárie – mše svatá na poděková-

ní za 28 let služby pasionistů na Kalvárii • biskup Josef 
Nuzík

13. 11. neděle
 9.00 • Olomouc – Sv. Michal – slavnostní mše svatá při 

příležitosti otevření kostela sv. Michala • biskup Antonín 
Basler

 10.30 • Uherské Hradiště – Sady – biřmování • biskup 
Josef Nuzík

 18.00 • Svatý Hostýn – porada děkanů • biskup Josef  
Nuzík a biskup Antonín Basler

Uzavřeno k 20. 10. 2022
Změna programu vyhrazena

14. 11. pondělí až 15. 11. úterý
 Svatý Hostýn – porada děkanů • biskup Josef Nuzík a 

biskup Antonín Basler
15. 11. úterý
 17.00 • Zlín-Malenovice – ekumenická bohoslužba a 

vyslání nového vojenského kaplana • biskup Antonín  
Basler

18. 11. pátek
 20.00 • Olomouc – dominikáni – modlitba na zahájení  

Arcidiecézního setkání mládeže • P. Petr Bulvas
19. 11. sobota
 9.00 • Olomouc – dóm – společné zahájení Arcidiecéz-

ního setkání mládeže • biskup Josef Nuzík a biskup  
Antonín Basler

 11.00 • Olomouc – dóm – mše svatá • biskup Josef Nuzík 
a biskup Antonín Basler

 16.00 • Olomouc – dóm – modlitba na závěr a požehnání 
biskupů • biskup Josef Nuzík a biskup Antonín Basler

20. 11. neděle
 9.30 • Loštice – mše svatá na závěr lektorského kurzu  

• biskup Antonín Basler
 10.00 • Bystřice pod Lopeníkem – výročí posvěcení  

kaple sv. Josefa • biskup Josef Nuzík
21. 11. pondělí
 9.00 • Valašské Klobouky – mše svatá za zemřelé kněze 

děkanátu Valašské Klobouky a děkanátní rada • biskup 
Josef Nuzík

22. 11. úterý
 18.30 • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

výročí posvěcení kaple sv. Cyrila a Metoděje • biskup  
Josef Nuzík

26. 11. sobota
 10.00 • Zlín – Sv. Filip a Jakub – ekumenická bohoslužba 

a vyslání nemocničních kaplanů • biskup Josef Nuzík
 18.00 • Valašké Klobouky – mše svatá na závěr lektor-

ského kurzu • biskup Antonín Basler
27. 11. neděle
 9.00 • Šumperk – biřmování • biskup Antonín Basler


