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Charita  
Olomouc  
vyhlašuje  
vánoční  
sbírku. Pro 
lidi v nouzi 
připravuje na 
400 vánoč-
ních balíčků

Pokoj lidem 
dobré vůle – 
vánoční  
povídka

Mons. Vojtěch 
Šíma slaví 
75 let
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Mons. Vojtěch Šíma slaví 75 let
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Jeho cesta se ale měla ubírat jiným 
směrem. Přijal Boží výzvu ke kněžské 
službě a  díky „Pražskému jaru“ mohl 
nastoupit v roce 1970 na Cyrilometoděj-
skou bohosloveckou fakultu v Litoměři-
cích a 28. června 1975 byl v Olomouci 
vysvěcen na kněze. Jeho kněžská drá-
ha byla pestrá a  zároveň požehnaná. 
Nastoupil jako kaplan do Uherského 
Hradiště, kde byl hodně ovlivněn P. An-
tonínem Šuránkem, na kterého vždycky 
vzpomíná s  velkou úctou. Po roce byl 

V  neděli 11.  prosince  2022 se dožívá krás-
ného životního jubilea Mons. Mgr. Vojtěch 
Šíma, rektor poutního a  exercičního domu 
Stojanov na Velehradě.
Jubilant pochází z  malé vesničky Heřmani-
ce u Oder, kde prožil dětství spolu se svými 
šesti sourozenci a získal základy pevné víry 
v  rodině. Vystudoval zemědělskou střední 
školu a  absolvoval i  dvouletou základní vo-
jenskou službu a pak rok pracoval jako tech-
nik ve Státním statku Odry.

poslán na dva roky do Starého Města 
a poté působil čtyři roky v Prostějově.

Od roku 1982 až do roku 1998 půso-
bil jako farář u nás v Otrokovicích. Z toho 
prvních sedm let nás ještě provázel hlu-
bokou totalitou. Z  paměti Otrokovjanů 
nikdy nevymizí pro jeho „otcovskou du-
chovní službu“ a  taky proto, že z  jeho 
popudu a  obrovského nasazení byl ve 
městě vybudován nový kostel sv. Vojtě-
cha, který byl posvěcen 1. 4. 1995. Pro 
toto dílo získával odborníky, brigádníky 

a prostředky a vytvořil nejen stavbu fy-
zickou, ale budoval přitom i  „duchovní 
chrám“ v srdcích mnoha lidí. Při velkých 
povodních v  roce 1997 otec Vojtěch 
poskytl městu suterén kostela jako hu-
manitární sklad. Otevřel tak dveře po-
třebným, bez ohledu na to, jestli jsou 
věřící či ne. Dodatečně byl v roce 2010 
oceněn jako Osobnost města Otrokovi-
ce. Dovedl stmelovat mládež, zasloužil 
se o vznik a růst charitního díla známé-
ho pod názvem „Charita sv. Anežky“. Po 
jeho boku také působilo několik kaplanů, 
kteří v něm našli velký kněžský vzor.

Možná i proto byl v roce 1998 povo-
lán arcibiskupem Mons. Janem Graub-
nerem do Olomouce, aby tam působil ve 
funkci rektora Arcibiskupského kněžské-
ho semináře. V roce 1999 se stal kanov-
níkem Metropolitní kapituly u sv. Václa-
va v  Olomouci. Papež Jan Pavel  II. ho 
v  roce 2004 jmenoval svým kaplanem 
s titulem Monsignor. V roce 2010 ho ar-
cibiskup Jan Graubner ustanovil biskup-
ským vikářem pro formaci kněží v  olo-
moucké arcidiecézi.

Od 1.  7.  2013 působí jako rektor 
poutního a  exercičního domu Stoja-
nov na Velehradě, kde také bydlí. Dává 
exercicie kněžím, řeholníkům i laikům – 
zaměřuje se v nich na různé profese či 
poslání, věnuje se duchovnímu vedení 
jednotlivců, řeholnic na Stojanově i  za-
městnancům. Zastupuje ve farnostech. 
Věřící vyhledávají jeho službu pro oprav-
dovost víry v Krista. Takovou pevnou nití 
v působení otce Vojtěcha je věta, kterou 
s oblibou říká: „Jde o to, aby byl člověk 
v Boží blízkosti rád.“ Marie Čechová

Otrokovice
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Prosinec 2022 – leden 2023
3. prosinec – Mezinárodní den zdravotně postižených – vyhlášen v roce 1993 OSN

5. prosinec – Mezinárodní den dobrovolníků – slaví se z rozhodnutí OSN na počest těm, kteří dobrovolně pomáhají trpícím

10. prosinec – Den lidských práv – výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948 – 
slaví se od roku 1950

11. 12. 1947 se narodil v Heřmanicích u Oder Mons. Mgr. Vojtěch Šíma, děkan Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, 
bývalý dlouholetý rektor Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a emeritní kanovník Metropolitní kapituly 
u sv. Václava v Olomouci (75. narozeniny)

17. 12. 1936 se narodil papež František (86. narozeniny)

28. 12. 1622 zemřel sv. František Saleský, biskup, učitel církve, patron katolického tisku (400 let)

19. 1. 1942 se narodil ve Velkých Opatovicích Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olomoucký (81. narozeniny)

  (jpa)

Vánoční pozdrav a přání

Milí bratři a milé sestry, 

prožíváme společně Vánoce, svátky Narození našeho Spasitele Ježíše Krista. Evangelista Jan tajemství této veliké 
události vyjádřil slovy: V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.

Kéž Vám společné slavení 
liturgie v kostele, osobní modlit-
ba a setkání v  rodinách i s přá-
teli, dá zakusit, že s  Ježíšem je 
náš život plnější a že On je tím 
Světlem, které zahání stíny i naší 
doby a projasňuje životní situaci 
každého z Vás.

To Vám všem přeji a vypro-
šuji spolu se svými spolubratry 
v biskupské službě Antonínem a 
Josefem 

biskup +Josef Nuzík
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Aktuality

Při vzpomínce na válečné veterány převzala cenu  
Olomouckého kraje i kaplanka Vojenské nemocnice

U příležitosti dne veteránů přijala v pátek 11. listopadu 2022 medaili Olomouc-
kého kraje z  rukou hejtmana Josefa Suchánka nemocniční kaplanka Vojenské 
nemocnice na Klášterním Hradisku v Olomouci sestra Anežka Zdenka Petříková 
z Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Medaile je projevem ocenění její obě-
tavé duchovní péče a dlouhodobého doprovázení válečných veteránů.

Den válečných veteránů každoročně oslavuje hrdiny, kteří neváhali nasadit vlast-
ní život pro vlast. Památce padlých bojovníků se na Ústředním hřbitově v Olomouci 
poklonili mj. hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek a jeho náměstek Ivo Sla-
votínek. Významný den si pak zástupci kraje i města připomněli také na tradičním 
setkání v sále Klášterního Hradiska, kde hejtman poděkoval válečným veteránům 

za jejich službu a  odhodlání 
chránit naši zemi.

Mezi oceněnými byla také 
řeholní sestra Anežka Zdenka 
Petříková, která již jedenáct 
let působí ve Vojenské ne-
mocnici Olomouc a věnuje se 
zde vysloužilým vojákům a je-
jich manželkám.

„Velice často se sice na-
rodili ve věřící rodině, ale víru 
během života a  často i  kvůli 
působení v  armádě ztratili. 
Cestu k sobě ale vždycky na-
jdeme. Teď například navště-

vuji jeden manželský pár, oba sice v dětství a mládí přijali svátosti, ale o víru přišli. 
Tak si spolu povídáme o  zahradě a  prohlížíme si obrázky květin,“ popisuje sestra 
Anežka a  dodává: „Právě v  tom vlastně spočívá podstata mé služby. Nejsem tu, 
abych je obracela na víru, ale abych je doprovázela. Hezky to vyjádřila jedna pa-
cientka, když prohlásila, že jim přináším radost do umírání,“ říká čerstvě oceněná 
nemocniční kaplanka.

Ve službě těm pacientům, kteří víru vyznávají a hlásí se k nějaké církvi nebo ná-
boženství, pak podle svých slov naplňuje ještě jeden rozměr, spojený s posláním své 
řeholní kongregace. „Jako sestry sv. Cyrila a Metoděje zvláštním způsobem proží-
váme úkol modlit se za jednotu křesťanů. Těší mě, když mohu sloužit lidem různých 
vyznání, a také tak naplňovat poslání našeho společenství.“

Podle informací biskupa Josefa Hrdličky a Olomouckého kraje

Stojanovo otcovské srdce
V  ateliéru velehradského sochaře Otmara Olivy vzniká umělecké dílo, které 

ponese název Stojanovo otcovské srdce.
Bude zpřítomňovat myšlenku Stojanovy štědrosti a  starosti o  bližního: srd-

ce žhne, je trháno, rozdává se. Připojena jsou Stojanova slova: „Mám, co jsem dal 
druhým.“ Tato Stojanova štědrost tryská 
z trojúhelníkového podstavce, který sym-
bolizuje Nejsvětější Trojici. V  podstavci 
je zakomponována rovněž symbolika 
sv. Cyrila a Metoděje a Panny Marie Sva-
tohostýnské. Stojanovo srdce žhnulo pro 
Velehrad a Svatý Hostýn. Třetím připome-
nutým místem je skrze znak olomoucké-
ho arcibiskupství Olomouc jako sídlo mo-
ravských metropolitů.

Umělecké dílo je tvořeno právě k 100. 
výročí úmrtí „tatíčka“ Stojana, které si 
v příštím roce 2023 připomeneme. Bude umístěno v Královské kapli ve velehradské 
bazilice právě u jeho hrobu.  Věra Bajajová

Snímek Olomoucký kraj

Příprava na Stojanův rok
Ve středu 23.  listopadu se sešla 

v  Olomouci pracovní skupina, kterou 
svolal otec biskup Josef Nuzík, admi-
nistrátor olomoucké arcidiecéze, k ak-
tivitám v  rámci 100. výročí úmrtí olo-
mouckého arcibiskupa Antonína Cyrila 
Stojana.

Následující rok 2023 bude naše 
diecéze prožívat jako Jubilejní rok A. C. 
Stojana. V  rámci toho se bude konat 
mnoho duchovních aktivit, ale díky za-
pojení paměťových institucí, samospráv, 
škol, starostů a kněží z míst, kde působil 
A. C. Stojan, budou probíhat aktivity také 
na poli vzdělávacím, kulturním a spole-
čenském. Cílem je představit široké dílo, 
mnohé aktivity i hlubokou zbožnost na-
šeho „tatíčka“ Stojana, zvýšit povědomí 
o jeho osobnosti i zájem a touhu o jeho 
svatořečení. P. Pavel Macura

Josef Kořenek

Olomoucký kostel  
sv. Michala znovu otevřen
Po několikaleté opravě byl v neděli 

13. listopadu 2022 věřícím i návštěvní-
kům znovu otevřen kostel sv. Michala 
v Olomouci. Mši svatou při této příle-
žitosti sloužil biskup a  bývalý zdejší 
farář Antonín Basler.

„Od roku 2017 se postupně restau-
roval interiér včetně tří kopulí hlavní lodi 
s freskami osob Nejsvětější Trojice. Od 
jara loňského roku se pak restaurovaly 
barokní dubové lavice, které v  kostele 
stály nepřetržitě od roku 1711. Celkem 
náklady dosáhly výše přes 20 milionů 
korun,“ uvedl nynější svatomichalský fa-
rář P. Antonín Štefek. Pavel Skála

Snímek Dominik Novák / Člověk a Víra
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Synoda v arcidiecézi pokračuje
V děkanátech olomoucké arci-

diecéze nyní opět začínají pracovat 
synodní skupinky, které budou rozlišo-
vat podněty na základě Dokumentu pro 
kontinentální etapu. Souběžně s tím se 
objevují i další podněty pro synodalitu 
v diecézi.

V průběhu pracovního setkání děka-
nů se na přání administrátora olomouc-
ké arcidiecéze, biskupa Josefa Nuzíka, 
v polovině listopadu uskutečnilo setkání 
děkanů s diecézním synodálním týmem. 
Účelem tohoto setkání bylo upřesnění 
priorit, na něž je vhodné se orientovat 
v  životě olomoucké arcidiecéze v  ná-
sledujících měsících a  letech. Jako vý-
chozí bod reflexe byla použita diecézní 
synodální syntéza, kterou vypracoval 
diecézní synodální tým v  květnu 2022. 
Tu si v průběhu podzimu jednotliví děka-
ni prostudovali a  na jejím základě měli 
stanovit, jaké otazníky a  výzvy z  této 
syntézy jsou zvláště živé a silně rezonu-
jí s  životem v  jednotlivých děkanátech 
naší arcidiecéze. Cílem bylo stanovit co 
nejpřesněji, jaká jsou „citlivá“ místa živo-
ta diecéze, na které je vhodné se zaměřit 
a na něž je nutné hledat řešení.

Paralelně s tímto diecézní synodální 
tým inicioval vznik jedné synodální sku-
pinky v  každém děkanátu, která bude 
mít za úkol se v  průběhu prosince se-
jít nad Dokumentem pro kontinentální 
etapu a vznést k němu své připomínky 
a  návrhy, které budou z  každé diecéze 
odeslány Národnímu synodálnímu týmu 
a  budou tvořit „národní podněty“ pro 
kontinentální setkání v  Praze ve dnech 
5. až 12. února 2023. Jiří Gračka

Nový Katalog
V říjnu 2022 byl vydán nový Katalog 

arcidiecéze olomoucké, který zazna-
menává údaje k 1. 10. 2022.

Ze statistických dat vybíráme:
Rozloha arcidiecéze: 10 018 km2

Počet obyvatel: 1 359 847
Počet katolíků: 568 000
Arcidiecéze má 21 děkanátů, které 

tvoří celkem 418 farností, z nichž je 229 
neobsazených.

V olomoucké arcidiecézi působí cel-
kem 326 kněží, z nichž je 83 kněží řehol-
ních.

Kněžím pomáhá v  duchovní správě 
44 trvalých jáhnů.

V  olomouckém kněžském semináři 
se připravuje na kněžství 8 bohoslovců 
z naší arcidiecéze. V přípravném roční-
ku Teologického konviktu v  Olomouci 
studují čtyři studenti z olomoucké arci-
diecéze.  (jpa)

40. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě
Před patnácti lety připutovali kněží do Ostrožské Lhoty poprvé. Především 

spolubratry z rodného Slovácka tenkrát svolal P. Josef Červenka do Šuránkova 
rodiště a místa posledního odpočinku. Od té doby se začátkem listopadu, spolu 
s věřícími kněží scházeli každý rok, aby poblíž hrobu služebníka Božího P. Anto-
nína Šuránka děkovali za jeho život, dílo a odkaz. Prosili za vlastní posvěcení, 
vytrvalost v dobrém a vyprošovali nová kněžská a řeholní povolání. Pomyslnou 
organizační štafetu po zemřelém P. Červenkovi převzal P. Antonín Hráček, spiri-
tuál v kněžském semináři.

Letos v listopadu jsme si připomínali už 40. výročí úmrtí P. Šuránka a na jaře uply-
nulo 120 let od jeho narození. V kostele sv. Jakuba Staršího se 8. listopadu kolem 

oltáře sešly na tři 
desítky kněží v čele 
s  biskupem Mons. 
Josefem Nuzíkem. 
Věřící, kteří si do-
kázali i  v  pracovní 
den udělat čas, byli 
především z široké-
ho okolí, ale i vzdá-
lenějších míst. Po 
mši svaté přítomné 
povzbudil P. Jiří Zá-
mečník, biskupský 
delegát pro svato-
řečení, k  přímluv-
ným modlitbám 

k P. Šuránkovi za uzdravení nemocných. Následovala krátká adorace, po které se 
všichni přesunuli na místní hřbitov. Slavnostní atmosféru podtrhl hudební doprovod 
místní scholy. Důstojnost liturgie byla umocněna službou ministrantů z Arcibiskup-
ského gymnázia v Kroměříži, kteří na vzpomínkovou bohoslužbu doprovodili svého 
školního kaplana P. Petra Káňu.

P. Antonín Šuránek (29. 5. 1902 – 3. 11. 1982) zemřel v pověsti svatosti a řadí 
se mezi kandidáty na svatořečení naší arcidiecéze. Velkou část svého života byl 
spirituálem a věnoval se formaci kněžského dorostu a doprovázení kněží. Jeho pas-
torační aktivity však nezůstaly uvězněné za zdmi semináře. P. Šuránek byl aktivní 
napříč generacemi po celé arcidiecézi v mnoha směrech. Hlubokou brázdu na svém 
„kněžském poli“ vyoral na poutním místě Svatý Antonínek. Od nástupu totalitní-
ho režimu byl až na krátká období bez státního souhlasu k výkonu kněžské služby 
aktivním diecézním pastýřem. Pět let byl v internačním táboře v Želivu a sedm let 
pracoval ve štramberské vápence.  Alena Skřenková

Nemocniční kaplani přijali  
ve Zlíně pověření ke službě

Při slavnostní ekumenické bohoslužbě, které v  sobotu 26.  listopadu  2022 
v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně předsedal biskup Josef Nuzík, složili slib do 
rukou svých církev-
ních představených 
nemocniční kaplani, 
kteří působí v  ne-
mocnicích a  domo-
vech pro seniory 
převážně na území 
Zlínského kraje.

Vyslání nemoc-
ničních kaplanů re-
aguje na podmínky 
stanovené Dohodou 
o  duchovní péči ve 
zdravotnictví mezi 
M i n i s t e r s t v e m 
zdravotnictví ČR, Českou biskupskou konferencí a  Ekumenickou radou církví ČR 
z 11. července 2019.  (aco)

Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra

Snímek Marie Kramplová / Člověk a Víra
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První rok obnoveného 
Fermenta a Živé teologie

Spolu s liturgickým rokem končí 
také první rok obnovené podoby časo-
pisu Fermentum (latinsky Kvas).

Nové motto Fermenta zní Časopis 
pro spiritualitu pokřtěných, zasvěcených 
a  vysvěcených, protože chce sloužit 
zvláště těm, kdo slouží, nyní však chce 
oslovit kromě duchovních také všechny 
ostatní spolupracovníky. Přináší inspira-
ci pro neděle a významné dny liturgické-
ho roku. Autory promluv jsou biskupové, 
kněží a  jáhni českých a  moravských 
diecézí. Homilie doplňují také krátké tex-
ty pro bohoslužby s dětmi.

Novinkou je také stálá příloha Živá 
teologie, která svým názvem odkazu-
je na prorocké postavy Josefa Zvěřiny 
a Oto Mádra. Teologie, která je živá, totiž 

propojuje teology 
a  věřící společným 
zájmem. Je tedy 
také školou synoda-
lity, po níž volá pa-
pež František. Tato 
příloha nechce niko-
ho omezovat přimy-
káním se k určité te-
ologické škole nebo 

spiritualitě, ale nabízí teologickou reflexi 
aktuálních otázek či dění, informuje o in-
spirativních formách pastorace v nejšir-
ším smyslu slova, ale také představuje 
kněžské osobnosti naší vzdálené i  ne-
dávné minulosti. Svými texty chce tvo-
řit další pomyslný most mezi striktně 
akademickými studiemi a  popularizací 
a podpořit ty, kdo slouží sestrám a bra-
třím ve svých společenstvích.

Vydavatelem Fermenta je Česká 
biskupská konference, výrobu a  distri-
buci zajišťuje Karmelitánské nakladatel-
ství, s. r. o. (eshop.cirkev.cz – sekce Před-
platné). Časopis vychází v  elektronické 
podobě uzpůsobené tak, aby odpovídala 
obvyklým čtecím zařízením a současně 
umožňovala tisk ve formátu A4.

Věříme, že tento nový počin bude 
i  nadále přinášet přínosné podněty do 
našich farností, rodin a  vůbec všude 
tam, kde si najde své čtenáře.

Josef Pala

Neděle Božího slova
Papež František stanovil, že 3. nedě-

le v liturgickém mezidobí se bude v círk-
vi slavit jako neděle Božího slova. Čes-
ká biskupská konference pořádá proto 
sbírku ve prospěch biblického apošto-
látu o této neděli, aktuálně tedy 22. led-
na 2023 – www.biblickedilo.cz

P. Petr Chalupa

Konference o evangelizaci
Evangelium je stále živé, aktuální a přitažlivé. Mnoho lidí v naší zemi ho touží 

slyšet a přijmout. Jak já jako křesťan – jednotlivec a my jako společenství církve 
máme dnes hlásat evangelium? Jak na to? Jaké jsou dnešní výzvy k evangeliza-
ci? Jaká jsou úskalí? To byla témata 5. Konference o evangelizaci, která se konala 
ve dnech 11. a 12. listopadu 2022 v Olomouci, které se zúčastnilo okolo pěti set 
účastníků.

Hlavní host konference Otto Neubauer z Akademie pro dialog a evangelizaci ve 
Vídni, který je iniciátorem Noci kostelů a Dnů víry v Rakousku, vyzval účastníky, aby 
se neuzavírali do svého soukromí, ale misijně působili ve svém okolí, mezi sousedy 
a kolegy v práci.  Pavel Skála

V Dubu nad Moravou lidé vzpomínali na zavražděného kněze
Při mši svaté v poutním kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou 

se v sobotu 22. října 2022 sešli lidé, aby zavzpomínali na zdejšího faráře P. Cyrila 
Vrbíka, od jehož tragické smrti uplynulo přesně 20  let. Věřící z  rodné farnosti 
kněze i míst, kde působil, se pomodlili také u jeho hrobu.

„Násilná smrt P. Cyrila vyvolala v té době u kněží i věřících veliké překvapení i oba-
vy. Nečekané a násilné smrti by na tomto světě neměly vůbec být, pořád jsme ale 
na této zemi jenom ve stanu, jak říká apoštol Pavel, a trvalé obydlí nám teprve Bůh 
dá,“ zmínil během bohoslužby administrátor olomoucké arcidiecéze, biskup Josef 
Nuzík a dodal, že podle 
svědectví arcibiskupa 
Jana Graubnera otec 
Cyril nikdy nenaříkal 
nad svými starost-
mi ani nemocemi, ale 
smutný byl jen z  toho, 
když někdo ztratil cestu 
k Bohu.

P. Cyril Vrbík (1927–
2002) přijal kněžské 
svěcení v  roce 1969 
a  působil v  Místku, 
Vsetíně a od roku 1980 
jako probošt u  Panny Marie v  Dubu nad Moravou, kde žil až do své smrti 22.  říj-
na 2002 – smrti z rukou vraha, jemuž předtím poskytl pomoc.

„Své kněžství žil naplno. Ze skromnosti na sebe moc nehleděl, žil pro Boha, peč-
livě se staral o kostel, ale především měl rád lidi a zvláště děti. Žil pro spásu duší, 
ale o sobě říkával, že ze své ubohosti nemá na to, aby dosáhl svatosti potřebné pro 
nebeskou slávu. Jedinou šancí je pro něho prý mučednictví a za mučednickou smrt 
se modlíval,“ vzpomíná na něho bývalý olomoucký arcibiskup Jan Graubner ve své 
knize Kněžské osobnosti a pokračuje: „Otec Cyril se stal znamením. Svou dobrotu 
projevil i v poslední chvíli, a to ještě svému vrahovi, který jej v noci požádal o pomoc, 
když potřeboval obvázat krvácející ruku. Otec Cyril byl i po půlnoci schopen vidět oči-
ma víry potřebného člověka a posloužit mu jako svému Pánu. Tak, jak to léta kázal 
a jak to také sám dělal. Jeho dobrota byla zneužita. Vražedné zlo si vzalo na sebe 
klamavý kabát. Ale to nic neubírá na velikosti jeho svědectví.“ Josef Pala

Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra

Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra
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Nové zvony v poutním kostele ve Staré Vodě
Dva železné zvony – Svatá Barbora a Svatý Josef s Pannou Marií, které byly daro-

vány šilheřovickou farností, požehnal ve čtvrtek 17. listopadu 2022 ve starovodském 
kostele sv. Anny a sv. Jakuba Většího biskup Josef Nuzík. (ado)

Světlo a teplo pro Ukrajinu – rychlá cesta k nim jsou  
elektrocentrály a mobilní plynová kamna

Arcidiecézní charita Olomouc vedle pokračující sbírky na generátory pro Ukrajinu 
rozšiřuje sbírku o dary na pořízení mobilních propan-butanových kamen. U dodava-
telů má již rezervovánu zásilku 500 kusů těchto topidel včetně stejného množství 
prázdných propanbutanových lahví použitelných k plnění na Ukrajině. Blížící se zima 
vyžaduje rychlou pomoc lidem, kterým život na Ukrajině ztrpčují stále se opakující 
dlouhodobé výpadky elektřiny a nefunkční zdroje tepla. Charita na Ukrajině se obává 
katastrofálních následků, které může zima způsobit, pokud se situace nestabilizuje 
a nebudou, byť provizorně, zajištěny alespoň nouzové dodávky elektřiny a tepla pro 
nejohroženější obyvatele.

Sbírka probíhá na účtu veřejné sbírky ACHO na pomoc Ukrajině, číslo účtu: 
4030207/0100  Marek Navrátil

Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra

Snímek Pavel Stuška

Setkání jáhnů a jejich rodin na Velehradě
Od 21. do 23. října 2022 byl velehradský Stojanov naplněn ruchem, který není 

pro toto místo obvyklý. Místo častých exercicií zde totiž probíhalo setkání trva-
lých jáhnů olomoucké arcidiecéze a jejich rodin, na něž byli pozváni také aspiranti 
a bližší zájemci o tuto službu.

Zatímco nejstarším účastníkům bylo přes 70 let, ti nejmladší usilovně testovali 
akustiku vnitřních prostor Stojanova svými prvními slůvky. Dospělých účastníků bylo 
75, dětí se sešlo 15.

Hlavní program v sobotu 22. října tvořily především přednášky Mons. Vojtěcha 
Šímy a MUDr. Jitky Krausové. Odpoledne se nabízela příležitost ke svátosti smíření 
či osobním rozhovorům a  také praktické nácviky související s  liturgickou službou 
jáhna, které zajistili jáhni Jan Kotas a Jan Černý. Příjemnou, ale také důležitou částí 
společně stráveného času byla neformální setkání, při nichž si bylo možné přátelsky 
popovídat, ale i sdílet zkušenosti.

Vlídnou atmosféru setkání připomíná společná fotografie účastníků pořízená po 
sobotní mši svaté v kapli Stojanova.  Pavel Černuška
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Charita ČR ocenila arcibiskupa 
Jana Graubnera

Cenu Charity ČR obdržel v pátek 
21. října 2022 po bohoslužbě v kated-
rále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Pra-
ze arcibiskup Jan Graubner.

Pražský arcibiskup Jan Graubner 
byl nominován Arcidiecézní charitou 
Olomouc, kterou jako olomoucký arci-
biskup vždy podporoval. V odůvodnění 
nominace stojí: „Arcibiskup Jan Graub-
ner je s charitním dílem od počátku vel-
mi úzce spjat. Charitu měl jako biskup 
na starosti od počátku svého působení 
a s jeho osobní podporou se charitní dílo 
rozvinulo do dnešní podoby. Charitu má 

dlouhodobě na starosti i na úrovni Čes-
ké biskupské konference. Významným 
způsobem se podílel na vzniku konkrét-
ních projektů, největší z nich je Tříkrálo-
vá sbírka, která je dnes největší sbírkou 
v ČR.“

„Chci poděkovat všem, kteří charitu 
budují. Zápal pro Boží věc je silnější než 
překážky, které se podařilo překonat,“ 
uvedl oceněný arcibiskup Graubner.

(ado)

Oslavy 700. výročí Zlína  
uzavřela slavnostní  

bohoslužba     
Celý rok 2022 si Zlín připomínal 

700. výročí od první písemné zmínky. 
Poslední událostí byla ekumenická bo-
hoslužba, která se uskutečnila v neděli 
6. listopadu ve farním kostele sv. Filipa 
a Jakuba.

Slavnostní bohoslužby se zúčastnili 
zástupci osmi křesťanských církví půso-
bících ve Zlíně a vedení města. Po boho-
službě pozval zlínský farář P. Kamil Obr 
zástupce města a církví k přátelskému 
posezení na zlínskou faru. 

Jubilejní rok 2022 začal požehnáním 
městu s výstavou faksimile listiny z roku 
1322.  Josef Pala
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Pozvánka na vánoční pouť  
ke štípskému jezulátku

Poutní místo Štípa u Zlína je známé zejména díky zázračné 
sošce Madony, ke které po staletí přicházejí poutníci. Pro tuto 
sochu započal slavný Albrecht z Valdštejna budovat součas-
nou svatyni, aby socha měla důstojné místo, což se také po-
dařilo a sochu je možno spatřit na hlavním oltáři. V období 
Vánoc, ale poutníci přicházejí na vánoční pouť ke štípskému 
jezulátku. Jedno malé je možné spatřit v betlémě, který je vy-
staven v boční kapli a to druhé mnohem větší je před oltářem. 
V kostele je možno si také vzít do svých domovů betlémské 

světlo, které do Štípy dorazilo až 
ze samotného Betléma – z měs-
ta, kde se narodil Kristus.
Půlnoční mše ve Štípě začne ve 
23 hod. a ze Zlína je na tuto mši 
zajištěn speciální autobus. Pro 
děti bude ještě speciální půlnoční 
mše již v 15 hod.
Novoroční koncert cimbálové 
muziky DANAJ ze Strážnice bude 
v kostele 1. ledna 2023 od 18 hod. 
Kostel je ve sváteční dny otevřen 
od 13 do 18 hod.

Bohoslužby na Svatém Hostýně
Bohoslužby v zimním období (do neděle 23. dubna 2023):
 ve všední dny 7.15, 9.30
 v sobotu 7.15, 9.30, 11.15
 v neděli 7.15, 9.30, 11.15, 14.45
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
V zimním období (do 31. března 2023) je bazilika uzavřena – 
od pondělí do pátku od 15.30 do 18.40 hod. a  o  sobotách 
a nedělích od 16.00 do 18.40 hod.

Děkovná bohoslužba na konci roku  
na Svatém Hostýně

Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučí-
me v sobotu 31. prosince 2022.
Mše svaté: 7.15, 9.30, 11.15 a  ve 24.00 hod. Před půlnoční 
mší svatou ve 22.30 hod. je modlitba růžence, ve 23 hod. ado-
race a ve 23.45 hod. děkovné Te Deum a sv. požehnání.
Výběrové řízení

Výběrové řízení
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo 
ředitele/ředitelky Střední odborné školy svatého Jana Boska 
v  Kroměříži. Škola je zaměřena na lesnické a  zemědělské 
obory.
Podmínky: praktikující katolík/katolička, vysokoškolské vzdě-
lání pedagogického směru a  pětiletá pedagogická praxe ve 
shodě se zákonem 563/2004 Sb.
Přihlášky zasílejte do 10.  ledna 2023 na adresu: Arcibiskup-
ství olomoucké, Centrum pro školy, Wurmova 562/9, 779 00 
Olomouc
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Prosincový Nezbeda a Cvrček
V prosincovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou osud na-
šeho vynálezce Otto Wichterleho, povídky Návleky na boty a 
Na řece svatého Vavřince a vánoční povídání Narodil se nám.
Prosincový Cvrček připomíná malým čtenářům, že Pán  
Ježíš přišel na svět jako obyčejný, chudý člověk.
Bližší informace: www.casopisnezbeda.cz
Na požádání zašleme zdarma starší ukázkové výtisky.

Vánoční nabídka  
od sester klarisek – kapucínek ze Šternberku

Nabízíme leporela vhodná pro pastorační aktivity v  novém 
školním roce (Svatý Mikuláš; Mikulášské povídání; Vánoční 
pohádky; Vánoční nebeská pohádka; Otče náš  – modlitba 
Páně; Anděle Boží; Hos-
podin je můj pastýř; Mod-
litba odevzdanosti; Chvály 
Boha Nejvyššího; Svatá 
Anežka; Milosrdný Sama-
ritán).
Objednávky možno poslat 
e -mailem. Zasíláme poš-
tou i s  fakturou, platba je 
možná převodem nebo složenkou. Pokud chcete za nejnižší 
poštovné poslat balík do balíkovny, prosím, napište její adre-
su. Také je možnost vyzvednout si tiskoviny v našem klášteře.
Bližší informace: e -mail: miriamsasinkova@gmail.com, tel. 
731 638 895
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Vážení čtenáři,
děkujeme, že se prostřednictvím našeho zpravodaje zajímáte o dění v olomoucké arcidiecézi.
Rok 2023 přinese 33. ročník arcidiecézního informátoru OLDIN, který nabídne opět 10 výtisků.
Omlouváme se, ale vlivem rostoucích nákladů na tisk a grafické zpracování časopisu jsme již neudrželi původní cenu. Věříme, 

že nová cena 35 Kč s DPH za jeden výtisk Vás neodradí od jeho předplatného. Cena poštovného zůstává stejná.
Dosavadní předplatitele prosíme, aby nám případné změny v odebírání časopisu nahlásili do 6.  ledna 2023. Nový předpis 

předplatného obdržíte v novoročním dvojčísle.
Přijmete -li nabídku přispět na vydávání arcidiecézního informátoru, budeme rádi za jakýkoliv dar nad rámec výše předplat-

ného. Děkujeme předem.
Bližší informace: e -mail: miksa.david@ado.cz, tel. 587 405 403, 731 595 965
Požehnané Vánoce a pokojný rok 2023!  Mgr. David Mikša

Předplatné OLDINu 2023

RADOSTNÉ PROŽITÍ  

SVÁTKŮ NAROZENÍ  

JEŽÍŠE KRISTA

A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ  

V NOVÉM ROCE 2023

přeje redakce
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Pan Josef přišel z  důvodu exekuce 
o dům. Zpočátku využíval bydlení v azy-
lových domech, avšak po prodělání opa-
kované cévní mozkové příhody je trvale 
odkázán na pomoc druhé osoby. V Do-
mově sv.  Anežky, kde nalezl ubytování 
spojené s pečovatelskou službou, letos 
oslaví spolu s ostatními klienty své první 
Vánoce. Dárek ve formě vánočního ba-
líčku s  hygienou a  potravinami tak pro 
něho bude prvním a jediným dárkem po 
velmi dlouhé době.

Trvanlivé potraviny
„Lidé ohrožení chudobou ocení pře-

devším čaj, kávu, cukr, masové a  rybí 
konzervy, paštiky, instantní polévky. 
Jako dárek jsou rovněž vhodné hygie-
nické prostředky pro běžnou každoden-
ní potřebu, jako jsou mýdla, sprchové 
gely, papírové kapesníky, ubrousky,“ 
uvedl Marek Šenkyřík, koordinátor Cen-
tra materiální pomoci Charity Olomouc. 
Pracovníci služeb uvítají balíčky, ale je 
možné darovat i  jednotlivé produkty. 
Jen pro nízkoprahové centrum bude 
třeba přichystat na 180 kusů balíčků, 
70 balíčků pro muže a ženy v azylovém 
domě a 80 balíčků pro Domov sv. Alžbě-
ty a Domov sv. Kosmy a Damiána.

Prací prášky pro rodiny s dětmi
Středisko pro rodiny a děti obdaruje 

potravinovými a  hygienickými balíčky 
více než 40 rodin a matek samoživitelek. 

Charita Olomouc vyhlašuje vánoční sbírku. Pro lidi 
v nouzi připravuje na 400 vánočních balíčků

Charita vyhlašuje vánoční sbírku 
pro jednotlivce a  rodiny ohrožené 
chudobou. Veřejnost prosí o  při-
spění darováním vhodných potra-
vin a hygienických potřeb. Dary 
poputují do vánočních balíčků pro 
jednotlivce a  rodiny v  nouzi, část 
darů bude věnována na zajištění 
štědrovečerní večeře v  nízkopra-
hovém denním centru a azylových 
domech. Díky dárcům Charita 
o Vánocích obdaruje balíčkem na 
400 jednotlivců a rodin. Sbírka ba-
líčků potrvá do 21. prosince 2022, 
cukroví a  ovoce pro štědrovečer-
ní večeři je možné darovat až do 
24. prosince. Sběrné místo se na-
chází v  prodejně Dobrodruhá na 
Wurmově 5 a na infostánku v Ga-
lerii Šantovka.

„Vícečetné rodiny s dětmi ocení zejmé-
na prací prášky. Vánoční balíčky s hygi-
enou pro rodiny, které se ocitají v těžké 
finanční situaci, jsou přímou pomocí 
pro všechny členy domácnosti. Každá 
taková pomoc, která dokáže ušetřit pár 
korun v napjatém rozpočtu, může život 
jednotlivce nebo rodiny zkvalitnit, a  to 
nejen o Vánocích,“ sdělila Petra Pavlíčko-
vá, vedoucí střediska Charity Olomouc.

Cukroví a ovoce na štědrovečerní stůl
Díky dárcům má Charita každoročně 

o  Vánocích pro lidi bez domova k  dis-
pozici také vánoční cukroví. „Klientům 
nízkoprahového denního centra a azylo-
vých domů tak připravíme na Štědrý den 
nejen řízek s  bramborovým salátem, 

ale i  tradiční štědrovečerní stůl, na kte-
rém nechybí cukroví a ovoce,“ přibližuje 
Dominik Vágai, koordinátor nízkopra-
hových služeb. V  Domově sv.  Anežky 
a sv. Kosmy a Damiána bude mít o Vá-
nocích na 80 klientů společnou večeři. 
Každý klient také obdrží vánoční balíček 
s potravinami a hygienické potřeby.

Sběrná místa: charitní obchod Dob-
rodruhá, Wurmova 5, otevírací doba 
pondělí až pátek 11.00–17.00 a  info-
stánek v Galerii Šantovka.

Na zajištění štědrovečerní večeře 
pro lidi bez domova lze přispět finanč-
ně na číslo účtu 107-8921490207/0100  
(v. s. 3702), na podporu rodinám s dět-
mi na číslo účtu 115-1405220217/0100  
(v. s. 6101). Eva Štefková
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Na stránkách aktuálního čísla časo-
pisu Rodinný život najdete:

• ROZHOVORY o  tom, že i  když 
„k  nám emoce patří“ (rozhovor s  tera-
peutem Janem Vališem), může to s nimi 
být pořádná jízda „nahoru a dolů“ (poví-
dání s manžely Kopalovými),

• v rubrice TÉMA se s psycholožkou 
Andreou Valovou podíváme na (ne)moc-
né emoce, Anežka Wawreczková přináší 
pár tipů na to, jak pracovat s emocemi 
dětí a jak je lze využít ve výchově,

• příjemné, i když hodnotné odlehčení 
nabídnou VZTAHY A VÝCHOVA – Luboš 
Nágl bude s vnoučaty ředit tmu. Magda-
léna Strejčková komponuje Ódu na ra-
dost i smutek. Ondřej Kuběnka pomůže 
nám dříve narozeným pochopit hloubku 
moderní komunikace (Dospělí vs. Emo-
ce). S Chlapskou necestou od Jana Kva-
pila si tak trochu zavzpomínáme.

Celý program začal v  pátek, kde 
v  dominikánském klášteře Mons. An-
tonín Basler sloužil mši svatou, na kte-
rou poté navazovaly modlitby se zpěvy  
z  Taizé. Sobotní program byl přenesen 
do katedrály, kde společně mladí mohli 
být vtaženi do celého motta. Dopoled-
ní program byl zakončen mší svatou, 
kterou sloužil Mons. Josef Nuzík. Mla-
dí se poté rozešli po celé Olomouci na 
jimi vybrané přednášky a  workshopy.  

Rodinný život 4/2022 – Děti a emoce

EMOCE  – všichni je důvěrně známe. Mohou být příjemné. Ale taky pěkně 
otravné. Co vám budu povídat. Má je každý z nás. Často o nich přemýšlíme, 
hodně o nich mluvíme, občas je skrýváme. Tak proč si o nich pro jednou taky 
něco zajímavého nepřečíst?

• DUCHOVNÍ ŽIVOT tradičně přiná-
ší Synodní okénko P.  Martina Sklenáře, 
Babiččina teologie zase vyprávění k za-
myšlení o  svatém Petrovi. MUDr.  Jitka 
Krausová představí další inspirativní 
životní příběh, tentokrát až ze slunné 
Itálie.

• Se svou každodenní prací nás se-
známí Centrum pro rodinu Prostějov.

Další nápady, zajímavé články, inspi-
rativní texty a  podněty pro váš rodinný 
život najdete na našich webových strán-
kách – www.rodinnyzivot.eu.

Předplatné časopisu či ukázko-
vé číslo si můžete objednat e -mailem 
(rodinnyzivot@ado.cz), telefonicky 
(587 405 250) nebo poštou (Cen-
trum pro rodinný život, Biskupské 
nám. 2, 779 00 Olomouc). Na požádá-
ní pošleme ukázkové číslo časopisu  
i elektronicky.

V posledním letošním čísle bude vlo-
žen dárkový certifikát, který mohou čte-
náři využít jako dárkové předplatné na 
rok 2023 a udělat radost pod stromeč-
kem, která bude trvat celý rok…

Markéta Matlochová

Mladí lidé prožili arcidiecézní setkání v Olomouci

Přibližně osm set mladých lidí se 
sešlo 18.  – 19.  listopadu v  Olo-
mouci, aby společně oslavili dny 
mládeže, které v  tomto termínu 
vybral papež František. Mottem 
setkáním bylo: „Maria se vydala na 
cestu a  spěchala“. Letošní setká-
ní bylo výročím 30  let od prvního 
Arcidiecézního setkání mládeže, 
které se uskutečnilo roku 1992 na 
Velehradě.

Mezi přednášejícími byl např.  vojenský 
kaplan P.  Jaroslav Knichal, misionářka 
Jana Jeklová či pedagog Vladimír 
Švarc. Po odpoledním bloku už následo-

val závěrečný program, který byl ukon-
čen požehnáním s relikviářem sv. Jana  
Boska. Marek Poštulka
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Byl Štědrý večer roku 1944. Měl jsem 
tehdy dvanáct let. Bydleli jsme spolu 
s matkou v Ardenách, blízko německo-
-belgických hranic. Před válkou náš 
malý ošumělý domek sloužil otci při 
rolnických pracích. Když nás sem otec 
posílal, říkal mně:

„V lese najdete bezpečnost. Svěřuji ti 
matku, Fritzi. Nyní jsi pánem domu ty!“

Otec byl zmobilizován do tak zvané 
civilní obrany a nemohl přijít za námi.

Ten večer zuřil okolo nás urputný boj 
o Ardeny. Maršál von Rundschtedt vrhl 
do zoufalé ofenzívy všechny své síly. 
Neustále duněla děla, štěkaly kulomety, 
letadla ustavičně přeletovala nad lesy 
a  světlomety přeseká valy noční tmu 
jako ohnivé meče. Nedaleko nás umí-
raly stovky spoje neckých a německých 
vojáků.

Najednou někdo začal silně klepat 
na dveře. Matka rychle zhasla svíci. Šel 
jsem se podívat, kdo to je. Ona mne však 
předešla a sama otevřela dveře.

Venku stáli dva muži s  ocelovými 
helmami na hlavách. V  první moment 
vypadali jako nějací duchové…

Jeden z  nich oslovil matku nezná-
mou řečí opětovně ukazujíc na třetího 
vojáka, který ležel před námi na zemi.

Maminka pochopila dříve než já, že 
jsou to američtí vojáci – naši nepřátelé…

Chvíli zůstala úplně potichu. Opřela 
se o mne, jako by u mne hledala pomoc. 
Vojáci byli po zuby ozbrojeni a mohli ve-
jít do místnosti i násilně. Stáli však ven-
ku a prosili očima, abychom je pustili do 
domu. Raněný vypadal více mrtvý než 
živý.

„Kommt herein! Pojďte dovnitř!“ řekla 
konečně matka.

Vojáci vzali raněného a nesli ho do-
vnitř. Zde ho položili na moji postel. Ani 
jeden z  vojáků nerozuměl německy. 
Když se maminka pokusila prohodit ně-
kolik slov francouzsky, jeden z  vojáků 
cosi odpovídal lámanou francouzštinou. 
A pak se matka začala starat o raněné-
ho. Mezitím se obrátila na mne:

„Fritzi, tito dva mají ztuhlé prsty, po-
moz jim sundat kabáty a boty a dones 
kbelík sněhu.“

Za chvíli jsem již drhnul vojákům 
nohy sněhem. Dozvěděli jsme se, že vo-
ják hnědě pleti se jmenuje Jim. Jeho pří-
tel Robin měl vysokou atletickou posta-
vu. Raněný Harry ležel na posteli a  byl 
bledý jako sníh. Vojáci ztratili spojení se 

Pokoj lidem dobré vůle
K příjemnému prožití svá tečních dnů přinášíme vánoční povídku. Popisuje skutečnou událost, která se odehrála před 

téměř osmdesáti lety. Vypravuje ji jeden německý muž, který ji osobně prožil.

svým oddílem a už třetí den bloudili po 
lesích.

Matka mi přikázala: „Fritzi, jdi chy-
tit Hermanna, dones i  trochu brambor 
z komory.“

Hermann byl náš velký kohout, které-
ho se maminka chystala zabít na Nový 
rok, kdy měl přijít domů i tatínek.

Zatímco matka čistila spolu s  Ji-
mem zařezaného kohouta, Robin seděl 
u Harryho a dlouhými pásy z matčiny po-
stelové plachty mu obva zoval postřele-
nou nohu. Brzy se začala šířit v celé míst-
nosti příjemná vůně pečeného kohouta.

Právě jsem připravoval stůl, když 
jsem najednou uslyšel nové bouchá ní na 
dveře. Myslel jsem si, že to budou další 
Američané, kteří zablou dili. Šel jsem do 
předsíně a zavřel za sebou dveře z ku-
chyně. Matka vyšla hned za mnou.

Otevřeli jsme dveře a  zůstali stát 
naproti čtyřem vojákům v  unifor mách, 
které jsme moc dobře znali. Byli to naši 
němečtí vojáci. Naši…

Strach nás jakoby přikoval k zemi. 
Znali jsme tvrdý vojenský zákon… Věděli 
jsme, že dát přístřeší nepřátelským vo-
jákům je zrada, za kterou se platí živo-
tem. Mohli nás všechny za tento skutek 
zastřelit.

Maminka se brzy ovládla a  zcela 
pokojně řekla: „Fröhliche Weihnach ten! 
Veselé Vánoce!“

„Fröhliche Weihnachten!“  – odpo-
věděl kaprál a začal matce vysvětlovat: 
„Ztratil se nám náš oddíl a chtěli by-
chom u vás pobýt do zítřka. Můžeme si 
zde odpočinout?“

„Samozřejmě,“ odpověděla matka, 
„a můžete i něco teplého sníst.“

Nakreslil Vítězslav Koutník
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Vojáci se radostně usmáli, když ucíti-
li přes přivřené dveře vůni jídla.

„Ale,“ dodala pevně matka, „máme 
jiné tři hosty, které jistě nebudete poklá-
dat za své přátele…“

A  tu najednou její hlas nezvykle 
zpřísněl: „Dnes je Svatý večer a v tomto 
domě se nebude střílet!“

„Kdo je tam? Američané?“
Matka se pevně podívala každé mu 

do očí, pak znovu pevně jednomu po 
druhém hleděla do zimou ztvrd nutých 
tváří.

„Poslyšte,“ říkala úplně pomalu,“ 
mohli byste být mými syny, stejně jako 
ti uvnitř… Mládenec, raněný do nohy, je 
na tom velmi zle. Jeho dva přátelé se 
ztratili v  lesích. Stejně jako vy… Aspoň 
přes tuto noc,“ obrátila se ke kaprálovi, 
„aspoň přes tuto noc, přes tuto svatou 
vánoční noc se přestaňte zabíjet!“

Kaprál se na ni dlouze zadíval. Uběh-
ly dvě, tři minuty úplného hrobového ti-
cha, které se zdály neko nečné.

Pak matka rázně přerušila jakékoliv 
váhání: „Pojďme!“

Znělo to jako vojenský rozkaz. A po-
tom silně zatleskala rukama.

„Prosím položte zbraně sem do kou-
ta a  pospěšte si, aby vám ti tři uvnitř 
všechno nesnědli.“

Ohromení němečtí vojáci odložili své 
zbraně na hromadu vedle dveří. Čtyři 
pistole, tři automatické pušky, jeden ku-
lomet a dvě pancéřové pěsti.

Mezitím maminka spěšně vešla do 
kuchyně a  Jimovi všechno vysvětlila 
francouzsky. Jim řekl něco anglicky 
a  já jsem s údivem pozoroval, jak i dva 
Američané odevzdávají mamince své 
zbraně.

Když potom Němci i Američané ner-
vozně stáli jeden vedle druhého v  naší 
malé světnici, matka přímo mistrovsky 
zvládla celou situaci. Stále se usmívala 
a  snažila se všechny obsluhovat s  tou 
největší láskou. Měli jsme v  domě je-
nom tři židle, ale postel matky byla velká 
a na ni si sedli vedle Jima a Robina ně-
mečtí vojáci.

Dříve, než jsme se dali do jídla, ma-
minka se pomalu pomodlila mod  litbu 
Otče náš. Upečený kohout zmizel, jako-
by někdo plesknul dlaní. Potom máma 
přinesla trochu ovoce a  koláče, ba na-
lila každému do pohárků i  trochu vína. 
Všichni jsme si ťukali a navzájem si přá-
li: „Veselé Vánoce!“

Před svítáním kaprál poradil Ame-
ričanům, jakou nejkratší cestou se mo-
hou dostat zpátky ke svým oddílům. 
Bylo zcela zvláštní, že Němci měli mi-

mořádně přesné informace, i když sami 
zabloudili.

„Jděte vedle této říčky,“ říkal kaprál 
a přitom ukazoval na mapě Jimovi, kudy 
mají jít, „a  o  něco výše najdete oddíly 
vaší první armády.“

Matka přeložila všechno Jimovi do 
francouzštiny. Jim se jen usmál a podal 
kaprálovi ruku. Pak máma vrátila všem 
jejich zbraně.

„Chlapci, buďte opatrní! Chci, abyste 
se vrátili do svých domovů, až k  tomu 
přijde doba. Bůh vás všechny opatruj!“

Vojáci si navzájem stiskli ruce a my 
jsme se za nimi ještě dlouhých pár mi-
nut dívali, jak se vzdalovali opačnými 
směry.

Když jsme potom vešli dovnitř, ma-
minka vzala do rukou starou rodinnou 
Bibli. Díval jsem se do matčina obličeje. 
Kniha byla otevřena právě na místě udá-
losti prvních Vánoc.

Božské Dítě se narodilo z Panny Ma-
rie v městě Davidově. Pastýřům se zje-
vili andělé a zpívali: Sláva na výsostech 
Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!

Neubránil jsem se dojetí a ma minku 
jsem políbil: „Maminko, ty jsi byla dnes 
tím andělem! Ty jsi zvě stovala lidem po-
koj Boží, pokoj lidem dobré vůle…“

Podle zahraničních materiálů –jpa–

Narodil se Kristus Pán
Okouzlující vánoční knížka sepsaná a ilustrovaná světoznámým českým malířem a ilustráto-
rem Štěpánem Zavřelem.
Vázaná, 32 stran, 229 Kč
Příběh narození Ježíše Krista oslovuje mysl a probouzí představivost stále nových generací 
dětí i dospělých. Štěpán Zavřel čerpal přímo z evangelií. Jeho líčení i výtvarné provedení je 
krásné a  přitom prosté.Nic podstatného tu nechybí: Mariino překvapení, když jí anděl řekl 
o narození Mesiáše; její a Josefova cesta do Betléma i radost chudých pastýřů z Ježíšova 
narození v jedné z tamních jeskyní; tři mudrci, kteří se přijdou poklonit malému nemluvňátku, 
a útěk celé rodiny do ciziny ze strachu před Herodem.
Josef a Maria věděli, že život není vždy snadný. Důvěřovali však Bohu, a tak se mohli cítit 
bezpečně – tak jako my na svých životních cestách.

O zázraku Vánoc – Jak se malý myšák spřátelil  
s papežem

Dobrodružný příběh pro předškoláky a malé školáky pro-
bouzející v dětech zájem o Vánoce a jejich poselství.
Brožovaná, 56 stran, 249 Kč
Co je na Vánocích tak krásné, tak zázračné? A jak se může malý myšák spřátelit s papežem? 
Myšák Jirka žije se svou velkou rodinou v Římě. Při častých výpravách po ulicích svého rod-
ného města objevuje všelijaké krásy, musí se však vyvarovat jednoho velkého nebezpečí – 
koček! Na útěku před jednou takovou šelmou narazí na papeže Františka. Padnou si do oka, 
papež ho pozve k sobě a vypráví mu o smyslu vánočních svátků:
„Ježíšův Bůh je prostě takový. Nejblíž má, Jirko, k těm nejprostším, nejchudším a nejmen-
ším…“ – „Takže i k myškám? My jsme přece taky hodně malí.“ – „I k myškám… A nezapomí-
nej, že i ke kočkám. Bůh myslí na všechny.“

Vánoční knižní nabídky
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Studenti Arcibiskupského  
gymnázia v Kroměříži 

přijali svátost biřmování
Poněkud netradiční školní den prožili 

studenti a  zaměstnanci kroměřížské-
ho Arcibiskupského gymnázia v  pátek 
21. října. Část studentů, především z řad 
druhých ročníků, totiž místo výuky při 
dopolední mši svaté v  kostele sv.  Mo-
řice přijala svátost biřmování. Svátost 
biřmování, která je někdy nazývaná také 
jako svátost křesťanské dospělosti, udě-
lil 27 biřmovancům administrátor olo-
moucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík.

Samotnému biřmování předcháze-
la roční příprava v  prostorách AGčka. 
Biřmovanci se pravidelně scházeli na 
pondělních skupinkách a  katechezích, 
několikrát se zúčastnili víkendových 
duchovních obnov, aby se mohli v klidu 
a  tichu postupně připravovat na přijetí 
svátosti. Poslední víkendová obnova 
proběhla o  třetím říjnovém víkendu na 
centru mládeže v Rajnochovicích.

V  samotný den biřmování začali 
kandidáti tradiční společnou snídaní, 
kterou pro ně připravili starší kamarádi, 
biřmovaní v minulém roce. Pak už zača-
ly přípravy na mši svatou, která v kostele 
sv. Mořice začala v 11 hodin. Slavnostní 

Knihu vydala Matice velehradská. Příležitostí k  jejímu vydání 
bylo výročí 800  let od úmrtí zakladatele velehradského kláštera, 
moravského markrabího Vladislava Jindřicha (+ 12. srpna 1222). 
Přináší nový pohled na odkaz cisterciáckých mnichů, kteří působili 
v regionu jihovýchodní Moravy v letech 1205–1784. Věnuje se to-
tiž nejen klášternímu areálu, nýbrž především krajině, kterou mniši 
dokázali během svého takřka šestisetletého působení zušlechtit.

Souvisí také s  projektem Cisterciácké klášterní krajiny, který 
usiluje o poznání, popularizaci a ochranu čtyř cisterciáckých krajin 
v České republice. Kromě velehradské jsou to krajiny kolem žďár-
ského, vyšebrodského a plaského kláštera.

Publikace je napsána tak, aby byly odborně zpracované infor-
mace předkládány čtenáři poutavou a  zajímavou formou. Byla 
psána s obrovským nadšením, nesmírným množstvím informací 
sbíraných po řadu let a hlavně obou autorů, Petra Hudce, místo-
předsedy výboru Matice velehradské (Národní památkový ústav) 
a Aleše Létala (Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olo-
mouc, Katedra geografie). Poutavost knihy je založena na fotogra-
fiích Tomáše Vrtala a dále na ilustracích výtvarníka Borise Jirků.

Odkaz na publikaci:
https://maticevelehradska.webnode.cz/cisterciacka-krajina

Věra Bajajová

Hlasy a ohlasy

liturgii doprovázela schola gymnázia. 
V  zaplněném kostele nechyběli rodiče 
a  přátelé biřmovanců, studenti, učite-
lé, ale i  spousta kněží z  domovských 
farností našich studentů. Při mši svaté 
otec biskup Josef v promluvě zmínil, že 
náš životní příběh je dobrý jen tehdy, po-
kud ho nevytváříme jen my sami, ale ne-
cháme také prostor k  působení Ducha 
Svatého. Závěr slavnostní mše pak tra-
dičně patřil děkování. Čerstvě biřmova-
ní mladí křesťané poděkovali nejen otci 
biskupovi, ale za celoroční přípravu hlav-
ně školnímu kaplanovi P.  Petru Káňovi, 

členům Pastoračního centra Pod Věží 
a všem ostatním, kteří se na přípravách 
biřmovanců podíleli. Během mše svaté 
proběhla již tradičně sbírka, která byla 
určena na potřeby pastoračního centra 
a také na pomoc potřebným lidem oko-
lo nás. Z  celkově vybraných 20 500 Kč 
putovala polovina částky na pastorační 
centrum a  druhá polovina do Afriky na 
pomoc dětem. Všem dárcům upřímně 
děkujeme. Matěj Maděra

Arcibiskupské gymnázium  
Kroměříž

Galerie velehradské cisterciácké krajiny
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Sendvičová generace: v této životní fázi  
je všeho moc

Starají se o  děti, o  své staré rodiče, chodí do práce, jsou tzv.  sendvičovou 
generací a  mají toho zkrátka moc. Jsou zavaleni starostmi a  povinnostmi. 
Často netuší, kam dřív skočit. Ocitají se v jednom kole povinností, jejich po-
zornost se dělí mezi děti, seniory, práci a už nezbývá pozornost upřená na 
sebe. Mnozí zažívají odtržení od svého vlastního života. Mají také strach, že 
sami onemocní a nebudou schopní dále pečovat.
Do budoucna pak také vzniká obava, aby vyčerpání a únava neohrozily jednak 
jejich péči o seniora, která bude s přibývajícím věkem náročnější, a  jednak 
samotný vztah se seniorem. Centrum pro rodinu a sociální péči (dále CRSP) 
se problematice sendvičové generace věnuje více než rok.

Starají se o děti, o své staré rodiče, 
chodí do práce, jsou tzv.  sendvičovou 
generací a mají toho zkrátka moc. Jsou 
zavaleni starostmi a povinnostmi. Často 
netuší, kam dřív skočit. Ocitají se v jed-
nom kole povinností, jejich pozornost se 
dělí mezi děti, seniory, práci a už nezbý-
vá pozornost upřená na sebe. Mnozí za-
žívají odtržení od svého vlastního živo-
ta. Mají také strach, že sami onemocní 
a nebudou schopní dále pečovat.

Do budoucna pak také vzniká obava, 
aby vyčerpání a únava neohrozily jednak 
jejich péči o  seniora, která bude s  při-
bývajícím věkem náročnější, a  jednak 
samotný vztah se seniorem. Centrum 
pro rodinu a  sociální péči (dále CRSP) 
se problematice sendvičové generace 
věnuje více než rok.

Projekt „Sendvičová generace – neu-
chopený fenomén dnešní doby“ upozor-
nil na to, že příslušníci sendvičové gene-
race, převážně ženy, se cítí dlouhodobě 
vyčerpané, unavené, ve stresu a  téměř 
všechny se potýkají s  nedostatkem 
času na sebe, své koníčky, odpočinek 
anebo společenský život. Péče o senio-
ra a dítě pro mnohé znamenala vzdát se 
času pro sebe. Je to ale právě čas pro 
sebe, který pečujícím pomáhá snižovat 
stres a cítit se lépe.

Aby byli pečující schopni poskytovat 
kvalitní pomoc a  podporu a  současně 
neohrožovali své fyzické i  psychické 
zdraví, je nutné, aby se mohli obrátit na 
někoho, kdo jim odlehčí, umožní jim najít 
čas pro sebe, odpočinek anebo pro vyři-
zování osobních záležitostí.

Jak to všechno zvládnout?
Nejdříve je potřeba si přiznat, že je to 

často problém a  že není ostuda to ne-
zvládat. I motto CRSP zní: „V této životní 
fázi je všeho moc. Nevědět si rady není 
známka selhání. Požádat o  pomoc je 
v pořádku.“

Pokud to jde, je určitě přínosné kon-
taktovat další příbuzné a  pokusit se 
péči o  seniora rozdělit. Domluvit se na 
tom, jak se všichni mohou na péči podí-
let – nákupy, vaření, doprovody k lékaři, 
vyřizování úředních záležitostí, obsta-
rání hygieny, návštěvy, finanční podpo-
ra apod.

Potom je důležité myslet také na 
sebe. Dopřát si čas pro sebe, své ko-
níčky, odpočinek, nabrat energii a  sílu. 
Rovněž nezapomínat na svůj partnerský 
vztah. Partneři by měli cítit, že jsou důle-
žitou součástí rodiny, neměli by být od-
strčeni na druhou nebo až na třetí kolej.

Doporučujeme také nerezignovat 
na svůj profesní život. Hledat ces-
tu, jak si zachovat alespoň minimální 
možnou míru kontaktu se svou profe-
sí – např. možnost polovičního či zkrá-
ceného úvazku, v krajní situaci alespoň 
příležitostné „záskoky“, výpomoc apod.

Vyžaduje -li to situace, nebát se vy-
hledat odbornou pomoc – poraden, so-
ciálních služeb a jiných organizací.

Je důležité si uvědomit, že se pečují-
cí nezříká své role, i když využije pomoci 
sociálních služeb. Obsah a forma péče 
se v tomto případě mění, ale péče jako 
taková by neměla úplně vymizet. Může-
me si to představit v  ideálním případě 

tak, že pečujícímu odpadají právě ty kaž-
dodenní úkoly a povinnosti, a zbývá více 
času na to být prostě spolu, povídat si, 
sdílet se apod.

Ani sendvičová generace není nezni-
čitelná a má své limity. Pečující by měl 
vždy zvážit své vlastní síly. Péče o druhé 
je náročná. Nese s sebou omezení a ná-
roky nejen na pečujícího, ale na celou 
rodinu. Ať už se jedná o bydlení, finance, 
časovou, psychickou a  fyzickou zátěž, 
obtíže spojené s  poskytováním zdra-
votní péče apod. Zjištění, že se o starší 
rodiče nejsme schopni postarat doma, 
může být pro všechny rána. A to jak pro 
seniora, tak pro jeho děti. Ale stává se to 
a pečující by si neměli nic vyčítat.

Lenka Špaková

Mgr. Lenka Špaková pracuje v Centru pro 
rodinu a sociální péči v Brně, kde je ve-
doucí projektu Sendvičová generace.
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Z  DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ

PROSINEC 2022 LEDEN 2023

Uzavřeno k 6. 12. 2022
Změna programu vyhrazena

1. 1. neděle

 10.00 hod. • Olomouc – dóm – Slavnost Matky Boží Pan-

ny Marie • biskup Josef Nuzík a biskup Antonín Basler

6. 1. pátek

 Olomouc – Tříkrálová koleda • biskup Josef Nuzík

 18.00 • Olomouc – dóm – slavnost Zjevení Páně • biskup 

Josef Nuzík

23. 1. pondělí

 Praha – 134. plenární zasedání České biskupské konfe-

rence • biskup Josef Nuzík a biskup Antonín Basler

24. 1. úterý

 Praha – 135. plenární zasedání České biskupské konfe-

rence • biskup Josef Nuzík a biskup Antonín Basler

25. 1. středa

 Praha – 136. plenární zasedání České biskupské konfe-

rence • biskup Josef Nuzík a biskup Antonín Basler

14. 12. středa

 9.00 hod. • Olomouc – kaple Arcibiskupství olomouckého 

– mše svatá pro ředitele Charit • biskup Josef Nuzík

 10.00 hod. • Olomouc – kaple Arcibiskupství olomoucké-

ho – mše svatá pro ředitele církevních gymnázií • bis-

kup Antonín Basler

18. 12. neděle

 10.00 hod. • Olomouc – dóm – mše svatá a předání bet-

lémského světla • biskup Josef Nuzík

24. 12. sobota

 15.00 hod. • Olomouc – Svatý Michal – vánoční mše sva-

tá pro rodiny s dětmi • biskup Antonín Basler

 21.00 hod. • Olomouc – dóm – půlnoční mše svatá • bis-

kup Josef Nuzík

 0.00 hod. • Svatý Kopeček – půlnoční mše svatá • biskup 

Antonín Basler

25. 12. neděle

 10.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnost Narození Páně • 

biskup Josef Nuzík a biskup Antonín Basler

27. 12. úterý

 Olomouc – Arcibiskupský palác – vánoční oběd pro lidi 

bez domova • biskup Antonín Basler

30. 12. pátek

 10.00 hod. • Olomouc – dóm – žehnání tříkrálovým ko-

ledníkům • biskup Josef Nuzík

31. 12. sobota

 23.45 hod. • Svatý Hostýn – Te Deum, svátostné požeh-

nání a mše svatá na poděkování za uplynulý rok • bis-

kup Josef Nuzík


