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Snímek František Ingr / Člověk a Víra

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milí věřící!
Začínáme rok, v němž si připomeneme ctihodného Božího služebníka  

Antonína Cyrila Stojana, od jehož úmrtí uplyne 29. září 100 let. Vykonal velké 
dílo, které nás právem naplňuje obdivem. Přesto možná někoho napadne: proč 
si máme připomínat osobnost, která žila a působila ve zcela jiné době, v tolik 
odlišné společnosti a v rozdílném náboženském prostředí? Současně se ovšem 
vynořují otázky: odkud vyvěrala Stojanova neslábnoucí síla, jeho neotřesitelná 
důvěra v Boha, neumdlévající pracovitost a neutuchající dobrota? 

Víme, že k tomu všemu ho povolal a uschopnil Bůh. Tušíme, že Bůh je ten 
Pramen, z něhož můžeme čerpat i my. Novokněz Antonín si po primici napsal 
do svého duchovního deníku: Bože, ty můj a já tvůj. Jestli se opravdu chceme od 
Stojana něčemu v tomto roce naučit, začněme právě zde: Já a můj Bůh.

V modlitbě a s požehnáním  biskup Josef Nuzík

Stojanův rok – slovo administrátora arcidiecéze

Porada děkanů – čtvrtek 12. 1.–9.30 hod. – Arcibiskupství 
Olomouc

Plenární zasedání České biskupské konference  – pondělí 
23. 1.–středa 25. 1.–Praha

Setkání řeholníků a  řeholnic – čtvrtek 2. 2.–9.30 hod. – 
Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc

Setkání kněží, kteří konají přípravu na biřmování – čtvrtek 
9. 2.–10 hod. – Arcibiskupství Olomouc

Arcidiecézní setkání katechetů  – pátek 10.  2. až neděle 
12. 2.–Velehrad

Pastorační rada – čtvrtek 16. 2.–9.30 hod. – Arcibiskupství 
Olomouc

Setkání sboru konzultorů – čtvrtek 23. 2.–9.30 hod. – 
Arcibiskupství Olomouc

Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu  – sobota 25.  2.– 
10 hod. – Olomouc – katedrála

Exercicie pro biskupy  – neděle 26.  2.–sobota 4.  3.–Svatý 
Hostýn

Setkání biskupů, kněží a  jáhnů moravské provincie  – 
pondělí 6. 3. až středa 8. 3.–Velehrad

Porada děkanů  – čtvrtek 9.  3.–9.30 hod.  – Arcibiskupství 
Olomouc

Kněžský den – úterý 21. 3.–9.30 hod. – Arcibiskupský kněž-
ský seminář Olomouc

Duchovní obnova pro zaměstnance kurie – středa 22. 3.–
8.30 hod.  – Arcibiskupský kněžský seminář Olo-
mouc

Ekonomická rada olomoucké arcidiecéze – čtvrtek 20. 4.–
15 hod. – Arcibiskupství Olomouc

135. plenární zasedání České biskupské konference –  
neděle 23. 4.–středa 26. 4.–Králíky

Arcidiecézní pouť k sv. Janu Sarkanderovi – sobota 6. 5.–
10 hod. – Olomouc – katedrála

Porada děkanů – neděle 14. 5. až úterý 16. 5.–Svatý Hostýn
Svátost biřmování – neděle 28. 5.–10 hod. – Olomouc –  

katedrála
Setkání kněží jubilantů – čtvrtek 1. 6.–10 hod. – Olomouc – 

katedrála, Arcibiskupství

Ekonomická rada  – čtvrtek 1.  6.–15 hod.  – Arcibiskupství 
Olomouc

Noc kostelů – pátek 2. 6.
Pouť kněží za vlastní posvěcení – úterý 13. 6.–9 hod. –  

Svatý Hostýn
Jáhenské svěcení – sobota 17. 6.–9.30 hod. – Olomouc – 

katedrála
Slavnost Výročí posvěcení katedrály  – pátek 30.  6.– 

18 hod. – Olomouc – katedrála
Dny lidí dobré vůle – úterý 4. 7.–Velehrad
Národní pouť k sv. Cyrilu a Metodějovi – středa 5. 7.–10.30 

hod. – Velehrad
136. plenární zasedání České biskupské konference  –  

čtvrtek 6. 7.–neděle 9. 7.–Velehrad
Světové dny mládeže – úterý 1. 8.–neděle 6. 8. – Lisabon
Porada děkanů – čtvrtek 14. 9.–9.30 hod. – Arcibiskupství 

Olomouc
Ekonomická rada – čtvrtek 21. 9.–15 hod. – Arcibiskupství 

Olomouc
Pouť k sv. Václavovi, hlavnímu patronu olomoucké arci-

diecéze – čtvrtek 28. 9.–10 hod. – Olomouc – kate-
drála

Národní svatováclavská pouť – čtvrtek 28. 9.–Stará Boleslav
Pouť kněží k hrobu arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana – 

pátek 29. 9.–10 hod. – Velehrad
Setkání sboru konzultorů  – čtvrtek 12.  10.–9.30 hod.  –  

Arcibiskupství Olomouc
137. plenární zasedání České biskupské konference –  

neděle 15. 10.–středa 18. 10.–Vranov u Brna
Pastorační rada – čtvrtek 19. 10.–9.30 hod. – Arcibiskupství 

Olomouc
Porada děkanů – neděle 12. 11. až úterý 14. 11. – Svatý  

Hostýn
Setkání mládeže v děkanátech – sobota 25. 11.
Duchovní obnova pro zaměstnance kurie – středa 13. 12.–

8.30 hod. – Arcibiskupský kněžskýseminář Olomouc
Ekonomická rada – čtvrtek 14. 12. – 15 hod. – Arcibiskupství 

Olomouc

Pastorační kalendář arcidiecéze v roce 2023
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19. 1. 1942 se narodil ve Velkých Opatovicích Mons.  
Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup olo‑
moucký (81. narozeniny)

9.  2.  1873 se narodil Josef Florian, český vydavatel 
a překladatel ve Staré Říši na Moravě (150 let)

11. 2. – Světový den nemocných – slaví se od roku 1993 
z podnětu papeže Jana Pavla II.

11. 2. 1932 se narodil v Nivnici P. Josef Hladiš, jezuitský 
kněz, od 1. 7. 2013 kaplan na Velehradě, kde 
dříve působil jako farář v letech 1990 až 1996, 
nejstarší kněz v olomoucké arcidiecézi (91. na-
rozeniny)

16. 2. 1948 se narodil Mons. Ladislav Hučko, biskup, 
apoštolský exarcha Apoštolského exarchá‑
tu Řeckokatolické církve v České republice 
(75. narozeniny)

20. 2. 1523 se narodil v Přerově Jan Blahoslav, biskup Jednoty bratrské, překladatel Nového zákona (500 let)
25. 2. 1948 komunistický převrat v Československu (75 let) (jpa)

Tento přerovský rodák (20. 2. 1523) 
získal základy vzdělání v rodném městě 
a v nedalekém Prostějově, vyšší vzdělá-
ní na protestantských univerzitách 
v cizině. V roce 1553 dosáhl kněžského 
svěcení, o  čtyři roky později byl zvolen 
jedním ze čtyř biskupů Jednoty bratr-
ské se sídlem v Ivančicích. Jako biskup 
byl odpovědný za kněžstvo své diecéze, 
konal vizitační cesty, ale zároveň byl 
správcem ivančického sboru. Jeho roz-
voji věnoval velkou pozornost a Ivančice 
se především jeho zásluhou změnily ve 
významné centrum Jednoty bratrské 
na Moravě. Zasloužil se o uspořádání 
archivu Jednoty a sepsal několik zpráv 

Před 500 lety se narodil Jan Blahoslav, biskup  
Jednoty bratrské a překladatel Nového zákona

o jejích dějinách. 
V roce 1562 zde 
založil tiskárnu 
a  dohlížel na 
její provoz, vedl 
bratrskou ško-
lu, která se jeho 
přičiněním sta-
la  uznávanou 
vzdělávací insti-

tucí i za hranicemi. Věnoval mimořádné 
úsilí vydávání bratrských děl. Jménem 
Jednoty korespondoval s  jejími domá-
cími i zahraničními příznivci (dochovaly 
se více než dvě desítky jeho dopisů), ale 
v  případě potřeby ji, především spisy, 

bránil před útoky protivníků. Zemřel bě-
hem vizitační cesty 24.  listopadu  1571 
v Moravském Krumlově ve věku 48 let.

Přes svůj poměrně krátký život za-
nechal po sobě velké dílo  – dějepisné, 
teologické, překladatelské, pedagogic-
ké, ale také duchovní zpěvy. Na prvním 
místě vyniká překlad Nového zákona 
přeložený do češtiny, jenž vyšel ve dvou 
vydáních (1564, 1568). O  Blahoslavově 
smrti čteme v  nekrologiu bratrském: 
„Otec a vozataj lidu Páně v Jednotě, muž 
veliký a  znamenitý, velice pobožný, pra-
covitý, jehož pověst široce mezi jinými 
národy roznesena vznikla. Veliký a drahý 
klenot Jednoty…“ Josef Pala
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Zemřel Benedikt XVI., jediný novodobý papež,  
který odstoupil
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A v poslední den roku 2022 přichá-
zí prohlášení vatikánského mluvčího 
Mattea Bruniho o papežově úmrtí: „Se 
zármutkem vám oznamuji, že emeritní 
papež Benedikt XVI. zemřel dnes v 9.34 
v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu.“

Benedikt XVI. se nakonec dožil mno-
hem delšího věku, než sám předpoklá-
dal. V  ojedinělém rozhovoru pro kato-
lickou mediální síť EWTN to řekl jeho 
dlouholetý osobní tajemník, arcibiskup 
Georg Gänswein.

„Byl přesvědčen, že po rezignaci mu 
Pán Bůh dopřeje jenom jeden rok navíc,“ 
uvedl Gänswein, který Benedikta dopro-
vázel až do jeho sobotního úmrtí. Fakt, 
že se nakonec dožil až 95 let, prý nejvíce 
překvapilo právě Benedikta samotného. 
Zůstává paradoxem, že nakonec byl 
emeritním papežem déle než sloužícím 
pontifikem (2005-2013).

Ke konci života byl fyzicky  
velmi slabý a křehký

„Bylo pro něho bolestivé vnímat, jak 
se ztišil a zeslábl jeho hlas. Celý život byl 
závislý na používání svého hlasu a tento 
nástroj se mu postupně ztrácel,“ prozra-

Zdravotní stav emeritního papeže se v  posledních dnech zhoršoval. Bene-
dikt XVI. odmítal převoz do nemocnice. Staralo se o něho několik zdravot-
níků. Jeho zdravotní stav se velice rychle zhoršoval. Svědčí o tom i nečeka-
ná výzva papeže Františka k věřícím, aby se za něho modlili, a to krátce po 
Vánocích: „Rád bych vás všechny požádal o speciální modlitbu za emeritní-
ho papeže Benedikta, který v  tichosti podporuje církev. Pamatujme na něj.  
Je velmi nemocný a prosíme Pána, aby ho utěšoval a podporoval v tomto svě-
dectví lásky k církvi až do konce.“

dil Gänswein. „Ale jeho mysl byla vždy 
jasná, byl klidný, vyrovnaný a my – kteří 
jsme byli stále kolem něj, kteří jsme žili 
s  ním  – jsme mohli cítit, že je v  cílové 
rovince a že tato cílová rovinka má svůj 
konec. A tento konec měl pevně na do-
hled,“ dodal.

Arcibiskup Gänswein, který pocházel 
stejně jako Benedikt z  Německa, také 
přiblížil některé osobnostní rysy zesnu-
lého emeritního papeže. Přiznal napří-
klad, že jako profesor teologie, který 
přednášel studentům nebo biskupům, si 
po nástupu na Petrův stolec s obtížemi 
přivykal na vystupování před masami 
lidí.

„Musel si na to zvyknout a  nebylo 
snadné najít správnou cestu. Nenechal 
si ale od nějakého mediálního kouče 
říkat, co má dělat, prostě a  přirozeně 
se toho úkolu ujal a  nakonec do toho, 
mohu říct, dospěl,“ uvedl tajemník.

Popsal, jak si bývalý papež uměl i se 
svým pověstným mírným vystupováním 
zjednat autoritu ve vyhrocených deba-
tách s biskupy a kardinály, při kterých se 
mluvilo italsky a někteří temperamentní 
preláti vystupovali až agresivně.

V  závěti poprosil o  odpuštění: 
„Všechny, kterým jsem nějakým způso-
bem ublížil, prosím ze srdce o odpuštění.“

Pestrý život
Joseph Ratzinger se narodil 16. dub-

na 1927 v městečku Marktl am Inn jen 
několik kilometrů od rakouských hranic 
jako nejmladší dítě v  rodině bavorské-
ho četníka. Ke konci druhé světové vál-
ky byl povolán do služby protiletecké 
obrany a později byl zařazen do výcviku 
v pozemních jednotkách. Z armády ov-
šem dezertoval a  nějakou dobu strávil 
v  americkém zajetí. Záhy po skončení 
války vstoupil spolu se svým starším 
bratrem Georgem do kněžského semi-
náře a mezi lety 1946 a 1951 studoval 
ve Freisingu a  Mnichově teologii a  filo-
zofii. Dne 29.  června  1951 přijal kněž-
ské svěcení a  začal vyučovat. Nejdříve 
dogmatickou a  fundamentální teologii 
ve Freisingu, později i na dalších univer-
zitách: v  Bonnu, Münsteru, Tübingenu 
a Řezně. V roce 1953 se stal doktorem 
filozofie s dizertací o učení sv. Augusti-
na o církvi, čtyři roky později se pak ha-
bilitoval díky práci Teologie dějin podle 
sv. Bonaventury. V letech 1962 až 1965 
se účastnil Druhého vatikánského kon-
cilu jako teologický poradce tehdejšího 
kolínského arcibiskupa Josefa Fringse 
(1887–1978), patřil zde mezi mladé re-
formní teology. Závěry koncilu po celý 
život obhajoval proti jeho kritikům.

V roce 1977 ho papež Pavel VI. jme-
noval arcibiskupem Mnichova a Freisin-Papež Benedikt XVI. při návštěvě České republiky v roce 2009
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gu a  ještě téhož roku také kardinálem. 
Ratzingerovi tehdy bylo pouhých 49 let. 
Napřesrok se účastnil dvou konkláve, 
z nichž vzešel papež Jan Pavel I. a o mě-
síc později jeho nástupce Jan Pavel  II. 
Ten ho díky jeho velké teologické erudici 
vybral v  roce 1981 do čela vatikánské 
Kongregace pro nauku víry a  jmenoval 
ho také předsedou Papežské biblické 
komise. Kvůli svému vatikánskému pů-
sobení se následující rok vzdal vedení 
mnichovské arcidiecéze a  stal se jed-
ním z nejbližších papežových spolupra-
covníků. Od roku 1986 byl po šest let 
v čele Komise pro přípravu Katechismu 
katolické církve. Jan Pavel  II. ho v roce 
2002 jmenoval děkanem kardinálského 
kolegia.

Když se po smrti Jana Pavla II. stal 
19.  dubna  2005 papežem, bylo mu 
78 let. Své papežské jméno si zvolil po-
dle zakladatele mnišského řádu Bene-
dikta z  Nursie a  papeže Benedikta  XV., 
který stál v čele církve během bouřlivých 
časů první světové války.

Pro laiky byl Benedikt  XVI. papež 
konzervativec, pro odborníky mimořád-
ně vzdělaný a inteligentní člověk. Svědčí 
o  tom i  jeho neobyčejně rychlá kariéra 
v církvi – ve 24 letech se stal docentem 
a knězem, v 31 profesorem, ve 49 mni-
chovským arcibiskupem a  kardinálem. 
Plynně hovořil šesti jazyky.

Papežská návštěva v České republice
Papež Benedikt  XVI. navštívil 

v září 2009 také Českou republiku, kde 
strávil tři dny. Slavnostní bohosluž-
ba se konala v neděli 27. září na letišti 
v Brně -Tuřanech. V homilii Benedikt XVI. 
vzpomněl na blahoslavenou Restitutu 
Kafkovou, řeholnici narozenou v  Brně 
a zavražděnou nacisty ve Vídni.

Po mši svaté následovala modlit-
ba Anděl Páně, v  níž papež připomněl 
svého předchůdce: „Je tomu nyní už 
20  let, kdy se Jan Pavel  II. rozhodl na-
vštívit střední a  východní Evropu po 
pádu totalitního komunistického režimu.  
Chtěl začít svou pastýřskou cestu na Vele-
hradě, v centru slavných unionistických 

kongresů jako předchůdců ekumenismu 
mezi slovanskými národy, známém v ce-
lém křesťanském světě. Kromě toho si 
pamatujete na jinou jeho návštěvu: v roce 
1995 na Svatém Kopečku u  Olomouce 
s  nezapomenutelným setkáním s  mlá-
deží. Chtěl bych myšlenkově navázat na 
učení svého ctihodného předchůdce a vy-
zvat vás, abyste zůstali věrni svému křes-
ťanskému povolání a evangeliu, abychom 
společně vytvářeli budoucnost solidarity  
a míru.“

Na závěr vzpomněl mariánskou úctu 
našich věřících: „Morava je země bohatá 
na mariánská poutní místa,“ a zmínil při-
tom nejznámější a  nejnavštěvovanější 
moravské poutní místo Svatý Hostýn, 
kam by se chtěl – jak řekl „alespoň v my-
šlenkách vydat na pouť“.

„Je důležité neztratit ze zřetele ideál, 
který vyjadřovaly tradiční zvyky, a přede-
vším by mělo být udržováno duchovní 
dědictví vašich předků, aby bylo nejen za-
chováno, ale aby i odpovídalo potřebám 
dnešní doby.“

Zajímavé svědectví o  papežské 
mši v  Brně vydal tehdejší ředitel 
Tiskového střediska Svatého stolce 
P. Federico Lombardi: „Ten, kdo zažil 
dnešní mši, s  více než 100 tisíci lid-
mi účastnícími se eucharistie, si jis-
tě řekne: Jsme sice v sekularizované 
zemi, ale také v  zemi, v  níž je křes-
ťanská komunita velmi živá, plná víry, 
plná naděje a  může velmi přispět do 
společnosti, v níž žije.“

Nečekaná rezignace
Benedikt  XVI. v  pondělí 11.  úno-

ra  2013 překvapivě oznámil, že opustí 
papežský úřad: „Po opakovaném zpyto-
vání vlastního svědomí jsem před Bohem 
došel k jistotě, že moje síly z důvodu po-
kročilého věku již nestačí na náležité 
vykonávání petrovského úřadu. Jsem si 
dobře vědom, že tato služba svou du-
chovní povahou musí být konána neje-
nom činy a slovy, ale neméně také utrpe-
ním a modlitbou.“

Téměř šestaosmdesátiletý Bene-
dikt  XVI. svůj odchod ohlásil osobně 

při zasedání papežské konzistoře. Jeho 
nečekané rozhodnutí způsobilo po ce-
lém světě obrovské pozdvižení, proto-
že dobrovolný odchod papeže z  úřa-
du byl naprosto nevídaným jevem. 
Benedikt XVI. oznámil, že se svého du-
chovního úřadu vzdá 28.  února  2013. 
Tímto okamžikem začalo tzv.  období 
sede vacante (uprázdněný Papežský  
stolec).

Posledním papežem, který opustil 
papežský stolec, ač nedobrovolně, byl 
Řehoř XII. (1326–1417), který abdikoval 
4.  7.  1415 na Kostnickém koncilu, dva 
dny před upálením Mistra Jana Husa. 
Papežem byl zvolen 30. listopadu 1406. 
Jeho volba měla pomoci vyřešit pa-
pežské schisma. Poslední papež, který 
dobrovolně rezignoval na svůj úřad, byl 
Celestin V., který odstoupil z papežské-
ho úřadu 13.  12.  1294 po více než pě-
timěsíčním pontifikátu. V  papežských 
dějinách je znám jako svatý Celestýn 
(1215–1296).

Papež Benedikt XVI. pohřben  
ve Vatikánu

Emeritní papež Benedikt  XVI. byl 
5.  ledna  2023 pohřben při smutečním 
obřadu, kterého se na Svatopetrském 
náměstí ve Vatikánu zúčastnilo přes 
50 000 lidí. Rakev se zesnulým byla  
uložena do hrobky v kryptě baziliky sva-
tého Petra. Benediktovou smrtí skončilo 
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deset let trvající soužití dvou papežů ve 
Vatikánu, což bylo ve dvoutisícileté his-
torii církve bezprecedentní.

Venkovní obřad před vatikánskou 
bazilikou vedl papež František. V průbě-
hu zádušní mše svaté sloužené v latině, 
které se účastnilo 125 kardinálů, přes 
200 biskupů a na čtyři tisíce kněží, Fran-
tišek hovořil o  Benediktově „moudrosti, 
láskyplnosti a oddanosti, kterou nás po 
léta obdarovával“.

„Benedikte, věrný příteli Ženicha, kéž 
je tvá radost úplná, až uslyšíš Jeho hlas 
definitivně a navždy,“ řekl František.

Po bohoslužbě odneslo 12 mužů 
rakev do Svatopetrské baziliky. Ještě 
předtím se papež František rozloučil 
s  Benediktem symbolicky tím, že na 
rakev položil ruku. Poté se za potlesku 
věřících sám odebral do chrámu.

Trojitá rakev z  cypřišového dřeva, 
zinku a  dubového dřeva s  tělem pape-
že Benedikta  XVI. byla po pohřebních 
obřadech uložena v  kryptě Vatikánské 
baziliky. Jméno 265. Petrova nástupce 
je vyryto na bílé mramorové desce.

V  této hrobce byly také uloženy 
ostatky Jana Pavla II., které byly v roce 

2011 po jeho blahořečení, přeneseny do 
kaple svatého Šebestiána.

Od neděle 8. ledna 2023 je hrob Be-
nedikta XVI. přístupný veřejnosti.

Smutečního ceremoniálu se za Čes-
kou republiku zúčastnil premiér Petr 
Fiala, místopředseda vlády Marian  
Jurečka, bývalý prezident Václav 
Klaus a  čeští i  moravští biskupové 
v čele s kardinálem Dominikem Dukou 
a  pražským arcibiskupem Janem 
Graubnerem. Josef Pala

Poutníci z České republiky pu-
tovali na rozloučení s papežem 
Benediktem XVI. do Vatikánu

S posledním kalendářním dnem roku 
2022 obletěla svět zpráva o poslední větě 
papeže Benedikta XVI., se kterou se roz-
loučil na tomto světě, aby se s  novým 
rokem 2023 vydal do světa nového, do 
věčného života s Pánem, kterého na této 
zemi během svého života jak veřejného, 
tak později skrytého, nepřetržitě kontem-

Účast na pohřbu  
Benedikta XVI.  

byla pro mne velkým darem  
od Pána

Mezi členy oficiální delegace z Čes-
ké republiky, která přijela do Říma na 
pohřeb emeritního papeže Benedik-
ta  XVI., byl také olomoucký pomocný 
biskup Antonín Basler, který se s námi 
podělil o své zážitky z cesty.

Jaké dojmy jste si z této návštěvy 
přivezl?
Účast na pohřbu Benedikta XVI. byla 

pro mne velkým darem od Pána. Zno-
vu jsem si uvědomil a měl možnost vi-
dět, jak byl tento papež milován a ctěn 
jak věřícími, tak kněžími a  biskupy, jak 
mnoho pro ně znamenal. Bylo to vidět 
i na účasti kardinálů, biskupů a věřících 
na jeho pohřbu, přesto, že už byl téměř 
deset let mimo papežský úřad.

Kdo byl pro vás papež Bene-
dikt XVI.?
Já osobně v něm vidím svého velké-

ho učitele. Potkali jsme se sice jen letmo 
v Brně při jeho návštěvě České republiky, 
ale přečetl jsem od něho a podtrhal si ci-
táty ze všech knih, které od něho v češti-
ně vyšly, mám i řadu těch, které vyšly na 

Slovensku, jednu jsem z  nedočkavosti 
(ještě nebyl překlad) přečetl i  v  italšti-
ně. Je jich kolem osmdesáti. Jsou pro 
mne neustálým zdrojem a  pomůckou 
na cestě k hlubšímu poznání víry i Boha 
samotného.

Zaujalo vás něco mimořádného při 
jeho pohřbu?
Nad hlavním vchodem do bazili-

ky sv.  Petra byl na červeném závěsu 
umístěn gobelín s obrazem vzkříšeného 
Krista. Ve chvíli, kdy do tohoto vchodu 
vnášelo dvanáct mužů cypřišovou rakev 
s tělem zemřelého Benedikta XVI., mi to 
přišlo jako velmi silná ilustrace k  jeho 
vstupu do věčnosti, k jeho setkání s Pá-
nem, kterému patřil celý jeho život i jeho 
poslední slova: „Signore, ti amo.“ Pane, 
já Tě miluji.

S jakými zážitky jste se vrátil domů?
Kromě samotného pohřbu mne 

velmi potěšilo, že i naše vlast byla na roz-
loučení s tímto Svatým otcem tak důstoj-
ně zastoupena panem předsedou vlády 
s chotí a dalšími významnými osobnost-
mi. Rovněž tak krásný let ve vládním le-
tadle a překrásné pohledy na zasněžené 
vrcholky Alp přispěly k celkovému skvě-
lému dojmu z této mimořádné slavnosti 
katolické církve. Josef Pala

ploval, jak o  tom vypovídají jeho mnohá 
teologická a  filozofická díla, skvosty du-
chovní literatury, které nám tu zanechal. 
Jsou pro nás výzvou a inspirací, abychom 
se do nich také začetli, ale především, 
abychom nikdy nepřestávali hledat Ježí-
še v našem životě, kterého se nám papež 
Benedikt ve svých spisech snaží přiblí-
žit tak, abychom ho stále více poznávali 
a především, abychom ho milovali.

Cestovní kanclář Miklas Tour Pro-
stějov spolu s P. Tomášem Klíčem, du-

chovním správcem farnosti Rokytnice 
u Přerova, neváhali ani na okamžik, přes-
tože se jednalo o bleskurychlou výpravu 
a  nebylo mnoho času, aby poutníkům 
z České republiky umožnili osobní účast 
na této mimořádné události posledního 
rozloučení s papežem Benediktem XVI. 
ve Vatikánu. A  tak během dopoledne 
ve středu 4. ledna 2023 vyjíždí autobus, 
který se postupně plní poutníky ze Svi-
tavska, Olomouce, Prostějova, Přerova, 
Brna i Prahy a vydává se na pouť směr 
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Pro poutníky na Světové dny mlá-
deže se připravuje bohatý program. 
Poutníci se setkají s portugalskou círk-
ví, poznají místní kulturu a  spiritualitu, 
stráví čas v  hostitelských rodinách.  
Cílem setkání je zažít pravou křesťan-
skou radost, povzbudit a prohloubit svůj 
duchovní život a získat nadšení a moti-
vaci do všedních dní. Vyvrcholením se-
tkání je společné slavení vigilie a  mše 
svaté s papežem Františkem.

Na setkání se mohou přihlásit mla-
dí ve věku 16–30 let. Mladší 18 let musí 
vyplnit kartu mladších s  osobou, která 
za ně ponese odpovědnost. Starší 30 let 
se mohou hlásit pouze do přípravného 
týmu.

Přihlašování probíhá vyplněním 
přihlašovacího formuláře na webu: 
www.svetovednymladeze.cz

Cena za plánovanou společnou 
leteckou dopravu je garantována jen 
dočasně a  jen omezeném počtu míst. 
Z  důvodu jednání s  leteckými společ-
nostmi potřebujeme znát co nejdříve 
počet poutníků.

Jednotlivé akční letenky (často 
s  více přestupy) od různých leteckých 
společností mohou být levnější než 
naše hromadné, ale jsou jen v  omeze-
ném termínu a  omezeném počtu míst. 

Informace o Světových dnech mládeže (SDM)  
Lisabon 2023

Světové dny mládeže (SDM) jsou setkáním mladých lidí z celého světa s pa-
pežem. SDM otevírají své dveře všem bez ohledu na to, jak jsou církvi blízcí 
nebo vzdálení. Dny v diecézích se budou konat od 26. do 31. 7. 2023, setkání 
v Lisabonu bude od 1. do 6. 8. 2023.

Samozřejmě můžete využít i této varian-
ty k cestě do Portugalska.

Nabízíme tyto varianty prožití Svě-
tových dnů mládeže:

• Poutní balíček SDM a Dny v diecé-
zích (26. 7. – 6. 8.); společnou letec-
kou dopravu do Portugalska a  zpět 
(ubytování; strava; veškerá doprava – le-
tecky z ČR do Portugalska + z letiště na 
Dny v diecézi a zpět do Lisabonu + MHD 
Lisabon; pojištění; vybavení poutníka 
(předpokládaný obsah: taška, pláštěnka, 
šátek…) a vstup na mezinárodní i český 
program, poplatek do Fondu solidarity) - 
odhadovaná celková cena 21 000 Kč

• Poutní balíček SDM (1.–6.  8.); 
společnou leteckou dopravu do Portu-
galska a zpět (ubytování; strava; dopra-
va – letecky z ČR do Portugalska + MHD 
Lisabon; pojištění; vybavení poutníka 
(předpokládaný obsah: taška, pláštěnka, 
šátek…) a vstup na mezinárodní i český 
program, poplatek do Fondu solidarity) - 
odhadovaná celková cena 18 500 Kč

• Poutní balíček SDM a Dny v diecé-
zích (26. 7. – 6. 8.); bez dopravy (ubyto-
vání; strava; MHD Lisabon; pojištění; vy-
bavení poutníka (předpokládaný obsah: 
taška, pláštěnka, šátek…) a vstup na me-
zinárodní i český program, poplatek do 

Fondu solidarity; NEOBSAHUJE dopra-
vu na Dny v diecézi a zpět do Lisabonu) 
- celková cena 10 000 Kč

• Poutní balíček SDM (1.  – 6.  8.); 
bez dopravy (ubytování; strava; MHD 
Lisabon; pojištění; vybavení poutníka 
(předpokládaný obsah: taška, pláštěnka, 
šátek…) a vstup na mezinárodní i český 
program, poplatek do Fondu solidarity) - 
celková cena 8 000 Kč

 
Věříme, že účast na Světových 

dnech mládeže je zážitek na celý život 
a  rádi bychom tuto zkušenost umožni-
li, co nejvíce mladým lidem. Finančně 
mladé můžete ve všech farnostech 
naší arcidiecéze podpořit během ledna 
v  tzv. Dveřní sbírce na Světové setká-
ní mládeže. Blíže vás o  této možnosti 
podpory budou informovat vaši faráři. 
Děkujeme za vaši štědrost.

P. Petr Bulvas

Řím  – Vatikán. Tvoříme různorodou 
skupinu mladých i  starších, otců i  ma-
tek, řeholních sester, kněží a možná i to 
je právě znamením, že papež Benedikt 
oslovoval všechny bez rozdílu. Rádi by-
chom vyjádřili na této pouti osobní účas-
tí vděčnost za obdivuhodný příklad jeho 
života, který nás bude provázet i nadále 
a  také abychom vzdali čest tomuto vý-
jimečnému člověku, jímž bezpochyby 
papež Benedikt XVI. byl. A v neposlední 
řadě každý z  nás měl i  nějaký osobní 
důvod k  vyjádření vděčnosti a  lásky ve 
vztahu k papeži Benediktovi.

Markéta Castellar
Olomouc
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Aktuality

Noc kostelů 2023
V  pátek 2.  června  2023 proběhne 

jubilejní 15. ročník Noci kostelů nejen 
v  arcidiecézi olomoucké. Loňský 14. 
ročník zaznamenal v  arcidiecézi ote-
vření více než dvou stovek kostelů, 
kaplí, sborů a modliteben a 53 000 ná-
vštěvnických vstupů.

Letos bychom chtěli široké veřejnos-
ti nabídnout opět širokou paletu běžně 
nepřístupných objektů různých deno-
minací. Také bychom rádi podpořili pre-
zentaci zaniklých objektů. Pořadatelské 
činnosti se může účastnit každý, kdo má 
kladný vztah k sakrálnímu prostoru. Sta-
čí jen kontaktovat 
duchovního správ-
ce či  v lastníka 
objektu a  požádat 
o  možnost výpo-
moci s  organizací 
akce na konkrét-
ním místě. Je také celá řada objektů, 
které se ještě dosud nemohly zapojit. 
Takže můžete přijít se svým záměrem 
na prezentaci. Už jen otevřený kostel, 
přítomnost ticha a světla ve tmě, je nád-
herným darem.

Více informací: www.nockostelu.cz, 
tel. 587 405 403/ 731 595 965, e -mail: 
miksa.david@ado.cz

Přihlašování kostelů začíná od 
1. února 2023. David Mikša

Olomoucký rodák a františkán 
Bernard Ondřej Mléčka přijme 

kněžské svěcení
V neděli 19. února 2023 v 15 hod. 

přijme v  kostele Panny Marie Sněžné 
v Praze kněžské svěcení z  rukou lito-
měřického biskupa Jana Baxanta bra-
tr Bernard Ondřej Mléčka, OFM, rodák 
z Olomouce.

Primiční mši svatou bude slavit v so-
botu 25. února 2023 od 11 hod. v koste-
le sv.  Antonína Paduánského v  Liberci-
-Ruprechticích a  na druhý den od 10 
hod. také v katedrále sv. Václava v Olo-
mouci. (ado)

Sestra Věra Leona Martinková získala ocenění  
za rozvoj zdravotně sociální péče

První prosincovou sobotu v  loňském roce proběhlo v Praze každoroční pře-
dávání cen osobnostem, které se významně podílejí na sociálně zdravotní péči.  
Na seznamu nominovaných se letos objevila i  sestra Věra Leona Martinková 
a díky své činnosti se stala jednou z oceněných.

Zatímco v roce 2021 bylo Ministerstvo zdravotnictví nuceno událost předávání 
cen z důvodu epidemiologické situace uskutečnit v komorním prostředí, na konci 
roku 2022 si pozvaní hosté užili atmosféru Španělského sálu na Pražském hradě 
fyzicky. Do těchto velkolepých slavnostních prostor byla na základě listopadové no-
minace pozvaná i Věra Leona Martin-
ková, která je řádovou sestrou z Čes-
ké provincie Kongregace Milosrdných 
sester svatého Kříže a v Charitě Olo-
mouc je známá jako sestra Leona.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Vá-
lek předává čestnou plaketu a odmě-
nu vždy dvěma nominovaným. Jedno 
z  ocenění uděluje jedné z  osobností 
jako poděkování za pomoc občanům 
zdravotně postiženým či chronicky 
nemocným, druhé za odbornou pod-
poru při rozvoji zdravotní a  sociální 
péče. Sestra Leona si odnesla cenu za 
rozvoj zdravotně sociální péče a energii, kterou vkládá do zlepšování péče o osoby 
v nouzi.

V Charitě Olomouc se sestra Leona podílela například na vzniku ordinace prak-
tického lékaře pro lidi v nouzi a ordinace psychiatra pro duševně nemocné. Ordinace 
pro lidi v nouzi funguje a pomáhá nepřetržitě již 15 let. Patricie Macelová

Zemřel jáhen Josef Zádrapa
Ve věku 87 let zemřel 26. prosince 2022 Josef Zádrapa, trvalý jáhen bratřejov-

ské farnosti.
Narodil se 2. září 1935 v Bratřejově. Vyučil se v oboru vinař ve Valticích u Břecla-

vi. Po ukončení základní vojenské služby byl zaměstnán v různých dělnických pro-
fesích. V  roce 1965 začal pracovat ve svém oboru ve Slováckých konzervárnách 

(Rudolf Jelínek) ve Vizovicích, kde působil až do odchodu 
do důchodu.

V polovině 80. let minulého století se seznámil na bra-
třejovské faře se salesiánským knězem P. Václavem Filip-
cem, který ho doporučil k tajnému studiu teologie (nedělní 
škola, která probíhala většinou v rodinách) u ThDr. Josefa 
Zvěřiny. Po pětiletém studiu, kdy už mezitím padl komunis-
tický režim, mohl svá studia dokončit externě na Cyrilome-
todějské bohoslovecké fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Byl mezi 23 novými trvalými diakony, kteří přijali 

9. července 1994 jáhenské svěcení z rukou arcibiskupa Jana Graubnera v katedrále 
sv. Václava v Olomouci. Po vysvěcení začal působit ve své rodné farnosti jako první 
trvalý jáhen v historii bratřejovské farnosti, kde v podstatě suploval chybějícího kně-
ze. Vedl bohoslužby slova, podával věřícím svaté přijímání, vedl májové pobožnosti, 
navštěvoval nemocné.

V polovině července roku 2018 pro nemoc odstoupil z jáhenské služby. Brzy poté 
byl odvezen do Pozlovic u Luhačovic do Penzionu spokojeného stáří. Po dvou letech 
změnil svůj pobyt a dostal se do Domova sv. Kříže v Kroměříži, kde strávil zbytek 
života a kde také zemřel.

Poslední rozloučení s Josefem Zádrapou se konalo 5. ledna 2023 v místním far-
ním kostele sv. Cyrila a Metoděje a následně na místním hřbitově, kde nalezl místo 
posledního odpočinku. Pohřební obřady za zesnulého vykonal administrátor olo-
moucké arcidiecéze, biskup Josef Nuzík. Josef PalaSnímek Betty Horníková / Člověk a Víra
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K zamyšlení: Eucharistie a řeholní život
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Snad každý věrný návštěvník mše 
svaté si ve svém životě někdy odpověděl 
na otázku, co mu tato slavnost přináší 
nebo může přinášet, a  jak by ji měl co 
nejlépe prožívat.

Mše svatá je pro mě jako řeholní ses-
tru nejdůležitější událostí dne. Skrývá se 
v ní totiž velké bohatství, zejména spo-
lečná oslava a  vzdávání díků nebeské-
mu Otci a osobní setkání s jeho Synem 
ve svatém přijímání. Každý den si mohu 
„odnést“ něco jiného. Učím se vděčnos-
ti, tj. vidět víc dary, které dostávám, než 
co mi chybí. Učím se lásce, tj. mít před 
očima víc Boha a druhé než sebe. Učím 

Za zemřelým  
Miloslavem Mikeštíkem

Věřící z březnické farnosti oznamu-
jí, že na konci minulého roku odešel na 
věčnost jejich obětavý farník Ing. Milo-
slav Mikeštík ze Salaše. Zemřel po roč-
ní těžké nemoci ve zlínské nemocnici 
28. prosince 2022 ve věku 69 let. Po-
hřben byl o tři dny později na hřbitově 
ve svém rodišti na Salaši, která spadá 
do farnosti Březnice.

Zesnu lý  se  od 
dětství až po pozdní 
věk aktivně podílel na 
službě ve své farnosti. 
Pokud mu zdraví dovo-
lovalo, tak se účastnil 
četných farních akcí. 
Stál u  zrodu místního 

časopisu „Naše dědiny“, do kterého také 
přispíval. Byl spoluautorem publikace 
„Březnice – Farní kostel sv. Bartoloměje 
a kaple v Bohuslavicích a na Salaši“, kte-
rou vydala Historická společnost Starý 
Velehrad se sídlem na Velehradě v roce 
2001.

Ing.  Miloslav Mikeštík byl dlouhole-
tým ředitelem Finančního úřadu v Otro-
kovicích, ale i  přes tuto vysokou státní 
funkci vždy zůstal obyčejným skrom-
ným člověkem, který rád, obětavě a ne-
zištně pomáhal potřebným ve svém 
okolí. (ado)

Sbírka Haléř sv. Petra
Letos se koná sbírka Haléř sv. Petra 

v neděli 19. února. Z této sbírky Svatý 
otec přispívá postiženým ve světě.

V minulém roce činila tato sbírka za 
naši diecézi 4 075 750 Kč. Děkujeme za 
dary.  (ado) 

Zemřel salesiánský kněz P. Václav Altrichter
Ve věku 85 let zemřel 31. prosince 2022 salesiánský kněz P. Václav Altrich-

ter. Na věčnost odešel během slavení mše svaté v klášteře Milosrdných sester 
sv. Kříže v Kroměříži, kde prožíval léta odpočinku.

P. Václav Altrichter se narodil 14. 10. 1937 v Ostravě -Zábřehu. Kněžské svěcení 
přijal 23.  6.  1973 v  Olomouci. Během své téměř padesátileté kněžské služby pů-
sobil na dvaceti místech olomoucké a později ostravsko -opavské diecéze, mj. byl 
administrátorem v  Rožnově pod Radhoštěm (1981-1982), v  Rybí (1982-1983), ve 

Štramberku (1983-1990) a  v  letech 
1994 až 2000 byl farářem v Ostravě-
-Třebovicích. Za bývalého totalitního 
režimu se angažoval ve prospěch 
společenství mladých pořádáním 
tzv.  chaloupek, za což byl komunis-
tickým režimem tvrdě pronásledován. 
V roce 2017 jeho obětavou kněžskou 
službu ocenil ostravsko -opavský bis-
kup František Václav Lobkowicz.

Pohřební rozloučení s P. Václavem 
Altrichterem se konalo 7.  ledna 2023 
v  kapli Milosrdných sester sv.  Kříže 
v Kroměříži a vedl je biskup Martin Da-

vid, apoštolský administrátor ostravsko -opavské diecéze. Následně pak bylo tělo ze-
snulého uloženo do salesiánského hrobu na hřbitově ve Fryštáku. Pohřební obřady 
za zesnulého zde vykonal olomoucký pomocný biskup Antonín Basler.

O nátlaku komunistické Státní bezpečnosti na tohoto statečného kněze vypráví 
dokument České televize s názvem „Akce Altrichter“, který je ke zhlédnutí v I -Vysílání.

Josef Pala

Tříkrálová sbírka
Sbírka do fyzických kasiček skončila 15. ledna. Do on-line kasičky: www.tri-

kralovasbirka.cz bude možné přispívat celoročně. Přes QR kódy bude možné při-
spět do konce ledna 2023.

K  13. 1. 2023 bylo v celé ČR rozpečetěno 24 % kasiček a vybráno 46,5 milionů 
oproti celkovým 141,5 milionům v roce 2022. V olomoucké arcidiecézi bylo rozpe-
četěno 53 % kasiček a vybráno 22,4 milionů oproti celkovým 32,9 mil. v loňském 
roce. V olomoucké arcidiecézi i v celé ČR i letos přesáhne vybraná částka výsledek 
z loňského roku. 

Všem kněžím i farníkům děkuji za spolupráci.  Mons. Bohumír Vitásek
prezident ACHO 

se stále znova stavět do centra života 
Krista, od kterého se člověk tak rychle, 
snadno a často vzdálí.

Uspořádání mše svaté vtahuje člově-
ka do jejího dění a přivádí až k vrcholu 
v  bohoslužbě oběti  – obětování sebe. 
Tak mohu denně znova objevovat hlou-
běji smysl oběti a stále lépe ji uskuteč-
ňovat ve svém řeholním životě. Objevuji 
krásu, hloubku a svobodu, která je ukryta 
v  tom, moci se Někomu plně odevzdat 
pro něco velikého, tím víc pro něco bož-
ského, čím je povolání k  zasvěcenému 
životu. Kristus nás k  tomu denně zve 
a dává příležitost.

Setkání s eucharistickým Kristem, ať 
už ve mši svaté či při adoraci, je velmi 
potřebné pro mé povolání. Zakouším 
slovy nepostižitelnou podporu pro to, 
o co se právě snažím, klid a potřebnou 
sílu do každodenních starostí, jistotu 
o  správnosti svého povolání a  radost 
a nadšení z něho.

Kéž všichni zažíváte hluboký užitek 
z časté účasti na mši svaté, z důvěrné-
ho kontaktu s  Bohem, a  mladí lidé kéž 
mají odvahu ptát se po Boží vůli, vzdát 
se kvůli ní představ o  své budoucnosti 
a  zakusit štěstí z  plného odevzdání se 
Kristu. sestra Petra Géblová

Snímek Zdeněk Poruba / Člověk a Víra
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Duchovní cvičení na Velehradě 2023
24.  2. – 26.  2. • Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice 

svatoantonínské/P. Zdeněk Jančařík, SDB
3.  3. – 5.  3. • Duchovní cvičení pro kostelníky a  akolyty •  

P. Pavel Hofírek
10. 3. – 12. 3. • Postní duchovní obnova pro všechny • Mons. 

Pavel Posád
17. 3. – 19. 3. • Rekolekce pro katechety a animátory farních 

společenství • P. Josef Novotný
20.  3. – 22.  3. • Duchovní cvičení pro kostelníky a  akoly-

ty • P. Pavel Hofírek
23.  3. • Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance  

Charity • Mons. Vojtěch Šíma
24. 4. – 26. 4. • Duchovní obnova pro seniory • P. Jan Mach
3.  5. – 6.  5. • Duchovní cvičení pro všechny • P.  Miloslav  

Kabrda
12. 5. – 14. 5. • Duchovní obnova pro lektory a všechny zá-

jemce o Boží slovo v životě • P. Marián Pospěcha
18.  6. – 24.  6. • Duchovní cvičení pro řeholní sestry • Mons. 

Václav Slouk
16.  7. – 20.  7. • Duchovní cvičení pro všechny • Mons. Aleš 

Opatrný
20.  7. – 23.  7. • Duchovní cvičení pro lékaře a  zdravotní-

ky • P. Martin Moravec
6. 8. – 11. 8. • Duchovní cvičení pro vysokoškoláky • P. Michal 

Altrichter, SJ
15. 8. – 19. 8. • Duchovní cvičení pro všechny • Mons. Josef 

Žák
20. 8. – 23. 8. • Duchovní cvičení pro varhaníky a chrámové 

zpěváky • P. Marcel Javora
18.  9. – 22.  9. • Duchovní cvičení pro trvalé jáhny a  jejich 

manželky • P. Adrián Zemek, OPraem
13. 10. – 15. 10. • Duchovní obnova pro všechny • P. Marián 

Pospěcha
17. 11.–19. 11. • Duchovní obnova pro všechny • P. Pavel Ho-

fírek
22.  11. • Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance 

Charity • Mons. Vojtěch Šíma
27. 11. – 29. 11. • Duchovní obnova pro seniory • P. Jan Ža-

luda
30.  11. – 3.  12. • Adventní duchovní obnova pro všech-

ny • Mons. Vojtěch Šíma
3.  12. – 7.  12. • Adventní duchovní obnova pro všech-

ny • P. Antonín Dąbrowski, OFM
Bližší informace: Římskokatolická duchovní správa Stojanov, 
Salašská 62, 687 06 Velehrad, e -mail: velehrad@stojanov.cz, 
www.stojanov.cz, tel. 572 571 420, 733 741 896

Kurz MiniFor (Ministrantská formace)
Program kurzu připravují bohoslovci spolu s absolventy Mi-
niForu a  stojí na dvou pilířích: teoretická část (přednášky 
o liturgii, duchovním životě a práce s ministranty ve farnosti) 
a praktická část (nácviky, služby při liturgii, hry jako inspira-
ce na schůzky apod.). Velký důraz je kladen na prohloubení 
osobního vztahu ke Kristu, a proto je součástí kurzu vždy spo-
lečná mše svatá, adorace a jiné.
Termíny: 24. až 26. února; 21. až 23. dubna, 6. až 9. července.
Bližší informace:
www.ministranti.info, e -mail: kupka.jiri@ado.cz
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Duchovní vzdělávání na Svatém Hostýně 
v roce 2023

4. 3. – 26. 3. • Duchovní obnova • Ing. Mgr. Václav Čáp; téma: 
Vnitřní uzdravení

14. 4. – 16. 4. • Duchovní cvičení • biskup Mons. Pavel Posád
22. 5. – 24. 5. • Pobyt pro seniory připravený Centrem pro ro-

dinný život • P. Miroslav Jáně
28.  5. – 2.  6. • Duchovní obnova s  P.  Jiřím Pleskačem, kně-

zem řeckokatolické církve; téma: Vnitřní uzdravení
24. 7. – 31. 7. • Duchovní obnova pro zrakově postižené a je-

jich příznivce • Mons. Josef Žák
1. 8. – 5. 8. • Ignaciánské duchovní cvičení • P. Josef Čunek, 

SJ
7.  8. – 12.  8. • Duchovní obnova s  P.  Jiřím Pleskačem, kně-

zem řeckokatolické církve; téma: Pro mladé
13. 8. – 16. 8. • Duchovní cvičení • biskup Mons. Pavel Posád
27. 8. – 2. 9. • Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů 

a kongregací • P. Antonín Klaret Dabrowski, OFM
18. 9. – 20. 9. • Pobyt pro seniory připravený Centrem pro ro-

dinný život • P. Milan Palkovič
1. 10. – 4. 10. • Pobyt pro seniory připravený Centrem pro ro-

dinný život • P. Jan Mach
20.  10. – 22.  10. • Duchovní obnova • Ing.  Mgr.  Václav Čáp; 

téma: Radujme se, protože Bůh je s námi (Radost z po-
znávání Krista v evangeliích)

26.  10. – 29.  10. • Duchovní obnova s  P.  Jiřím Pleskačem, 
knězem řeckokatolické církve; téma: O mši svaté

5. 10. – 10. 11. • Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, kně-
zem řeckokatolické církve; téma: Vnitřní uzdravení

Přihlášky: Matice svatohostýnská, z. s., Svatý Hostýn č. 115, 
768 72 Chvalčov, tel. 573 381 693, e -mail: matice@hostyn.cz

Únorový Nezbeda a Cvrček
V únorovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou rozhovor s 
flétnistkou Martinou Hudba je dar pro mě i pro ostatní, pří-
běhy Topinky a Hrdina, zajímavost Tajemství hradní studny a 
další pokračování o českých fenoménech, tentokrát věno-
vanou stavebnici Merkur.
Únorový Cvrček učí malé čtenáře, že dobrý Bůh nám dává 
tolik věcí, že můžeme mít dostatek všeho, co potřebujeme 
k životu.
Bližší informace: www.casopisnezbeda.cz
Rádi zašleme na požádání zdarma ukázkové výtisky.
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Kurz MiniMiniFor
Víkendovka na ministrantské faře v  Náměšti na Hané pro 
kluky od 8 do 12  let (nejen) z děkanátu Konice a Prostějov:  
12. až 14. května.
Bližší informace:
www.ministranti.info, e -mail: kupka.jiri@ado.cz

Postní duchovní obnova VIR
O víkendu 24. až 26. února se jako každý rok uskuteční v Arci-
biskupském kněžském semináři v Olomouci postní duchovní 
obnova s názvem VIR, která je určena pro svobodné muže od 
17 do 35 let. Obnovu povede P. Jaroslav Němec, SDB.
Bližší informace a přihlášky: www.knezskyseminar.cz

II. Setkání k Aktivizaci života farností
Sdílejte nápady, načerpejte sílu do další práce a oddechněte 
si od každodenních starostí v příjemné společnosti. Zapojte 
se do oživování života církve v  naší zemi! Zveme na jedno-
denní konferenci Aktivizace života farností v úterý 25. května  
do Arcibiskupského paláce v Olomouci
• Zahraniční inspiraci přinese P. Helmut Haug z Augsburgu
• Domácí zkušenosti představí panelisté ze všech diecézí: 
P.  Vojtěch Blažek, farnost sv.  Mikuláše České Budějovice; 
P. Jan Linhart, farnost Skuteč; P. Vlastimil Kadlec, Obláti Pla-
sy; P. Pavel Macura, farnost Valašské Klobouky; P. Petr Šikula, 
farnost Brno -Líšeň; P. Michael Špilar, farnost Praha -Chodov; 
P. Daniel Vícha, farnost Místek
Bližší informace a přihlášky: www.cirkev.cz/konference

Pozvánka na výstavu českého moderního 
sakrálního umění

Až do 9. dubna mají zájemci možnost navštívit v Muzeu umě-
ní Olomouc zajímavou výstavu s  názvem „Posvátné umění 
v  nesvaté době. České sakrální umění 1948–1989“. Jak už 
název napovídá, expozice představuje přehled nejrůznějších 
realizací sakrální architektury, obrazové, sochařské a  další 
umělecké tvorby v době komunistické totality v Českosloven-
sku. Z  hlediska charakteru uvedeného období šlo pro tento 
typ tvorby bezpochyby o  specifickou situaci, kdy se autoři 
museli nezřídka vyrovnávat s nejrůznějšími překážkami, které 
jim kladla tehdejší totalitní moc. Výstava tak ukazuje i někte-
ré nerealizované architektonické projekty, jejichž uskutečnění 
nebylo z „vyšších politických míst“ přáno, vypráví zajímavé pří-
běhy vzniku vybraných zajímavých uměleckých děl a staveb 
v  tehdejších těžkých podmínkách. Vystavena jsou zde díla 
významných autorů, jakými byli např. Ludvík Kolek, Lubomír 
Šlapeta, Tomáš Černoušek či Karel Stádník, ale i tvorba méně 

známých českých 
umělců, např.  těch, 
kteří emigrovali za Že-
leznou oponu a usadili 
se v západní Evropě.
Výstavu je možné 
navštívit přímo v  bu-
dově Muzea umění 
v  Olomouci, Denisova 
824/47.

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Diecézní setkání varhaníků, sbormistrů,  
vedoucích schól  

a všech zájemců o liturgii a hudbu
Koná se v  sobotu 19.  února v  Olomouci velkém sále kurie, 
Biskupské nám. 2.
Program:
10.00 – Úvodní slovo (Mons. Josef Hrdlička, emeritní po-

mocný biskup)
10.30 – Zamyšlení nad současným stavem lidového zpěvu 

v  našich kostelích a  představení praktických rad 
a návodů (MgA. Karel Martínek, varhaník, skladatel, 
dirigent, sbormistr)

12.00 – Praktické ukázky a aplikace na písně Kancionálu
13.15 – Diskuze a příprava na mši svatou
14.00 – Mše svatá v katedrále sv. Václava

Pozvánka na webináře z cyklu  
Vstupů do škol s náboženskými tématy

Srdečně zveme na webinář Velikonoce ve výtvarném umění, 
který se uskuteční 7.  března od 17 do 19 hod. Seznámíme 
vás na něm s velikonočním poselstvím, jak je zachyceno ve 
výtvarném umění. Zastavíme se u tradice křížových cest a po-
díváme se podrobněji na tzv. Turínské plátno.
Po přihlášení na e -mailu: polcrova.helena@ado.cz vám za-
šleme pokyny k  on -line přihlášení. Po skončení webináře si 
můžete na stejném e -mailu zažádat o zaslání předvedených 
materiálů.

CENTRUM PRO ŠKOLY
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Tříkrálová družina v čele s hejtmanem, primátorem 
a biskupem šířila požehnání a naději
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I letos se na svátek Tří králů vyda-
li z  Charity Olomouc na cestu tři 
králové, aby navštívili olomoucké 
instituce, šířili dobro, přinesli Boží 
požehnání a  prosili ve prospěch 
potřebných. Tří postav z  Matou-
šova evangelia se v letošním roce 
opět zhostil biskup Josef Nuzík, 
primátor města Olomouc Miroslav 
Žbánek a  hejtman Olomouckého 
kraje Josef Suchánek. Během své-
ho dopoledního putování historic-
kou Olomoucí zavítali tři králové 
společně se svým četným dopro-
vodem na několik významných 
míst.

První kroky vedly tříkrálovou druži-
nu do katedrály svatého Václava, kde 
páteční událost zahájil Petr Prinz, ředi-
tel Charity Olomouc. „Ročně se Charita 
stará v  rámci naší diecéze o  více než 
50 tisíc lidí,“ prozradil na úvod a  dodal, 
že se podpora osobám v nouzi stala vý-
znamnou součástí života všech zúčast-
něných. Právě na pomoci a připomínání 
si skutečných hodnot života je Tříkrá-
lová sbírka od počátku svého vzniku  
založena.

Naděje a smysl života
V  gotických prostorách katedrály si 

vzal slovo rovněž Bohumír Vitásek, pre-
zident Arcidiecézní Charity Olomouc, 

který se zmínil o přípravách akce. „Když 
jsme rozebírali jednotlivé krále a  jejich 
význam, uvědomili jsme si, že krále 
z  nich udělala teprve lidová zbožnost 
a  v  prvopočátku se v  podstatě jednalo 
o mudrce astronomy zkoumající hvězdy 
a jejich význam.“ Tři králové se vydali na 
cestu za hvězdou, ve které spatřovali na-
ději, a z toho vyplývá, že bychom ani my 
neměli sklánět hlavu do země, ale hledat 
smysl života nad námi.

Narozený Kristus vnáší naději do ži-
vota každého, a to bez ohledu na situa-
ci, ve které se nachází. Pomoc a naděje 
bude aktuální vždy, jak zmínil Václav 
Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olo-
mouc: „Nikdy nebude na světě tak dob-

ře, aby nebylo potřeba pomáhat lidem, 
kteří neměli takové štěstí a ocitli se v tí-
živé situaci.“

Církev je postavena na třech pilířích
Další kroky směřovaly do kurie olo-

mouckého arcibiskupství, kde se tři 
králové setkali s  otcem biskupem An-
tonínem Baslerem. „Církev má tři pilíře, 
na nichž je postavena, těmito pilíři je 
bohoslužba, hlásání evangelia a služba 
potřebným,“ zahájil svůj proslov biskup 
Basler a zároveň dodal, že právě službu 
potřebným shledává jako nejdůležitější, 
a  to nejen v  souvislosti s  Tříkrálovou 
sbírkou.

„Služba potřebným je úzce spjata se 
spoluprací a  štědrostí, obojí v  Charitě 
zvládáme dodržovat, a  díky tomu mů-
žeme předávat poselství i dary. Tato po-
moc však nesouvisí pouze s hmotnými 
dary, jelikož bohatství netkví jen v mate-
riálnu, ale především v  hledání smyslu 
života. To nám připomínají právě tři krá-
lové, kteří hledali svou životní náplň na 
cestě za židovským králem,“ dodal na 
závěr tříkrálového setkání.

Z Tříkrálové sbírky se stala  
oblíbená tradice

Radostnou zvěst přinesli tři králo-
vé také na rektorát tamější univerzity. 
Martin Procházka, rektor Univerzity Pa-
lackého, byl z  návštěvy velmi potěšen 
a zmínil, že se z Tříkrálové sbírky stala 
milá tradice, na kterou se každý leden on 
i  jeho kolegové nemůžou dočkat a svůj 
vděk vyjádřil v  proslovu. „Moc děkuje-
me panu řediteli za pořádání akce a za 

Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra

Snímek Solomina Liubov
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veškeré dobro, které konáte. Je to velmi 
milé, kolegové se mě již ptali, zda k nám 
i letos zavítáte,“ řekl Procházka a rovněž 
všechny zúčastněné povzbudil k  síle, 
díky níž je možné překonat veškeré ne-
čekané překážky.

Událost si oblíbili dospělí i děti
O tom, že se Tříkrálová sbírka stala 

českým fenoménem, nasvědčuje pra-
videlný zájem a účast lidí napříč všemi 
generacemi. Po návštěvě nádvoří uni-
verzitního rektorátu následoval přesun 
družiny na Horní náměstí, kde tři krále 
přivítaly děti z mateřské školky Ovečka 
a dětské skupiny Lištička.

Na náměstí promluvil primátor měs-
ta Olomouc a  pochválil učitelský sbor, 
podílející se na výchově dětí. „Děkujeme 
paním učitelkám a pánům učitelům, že 
nejmladším generacím předáváte lidové 
tradice a zvyky, které jsou součástí naší 
kultury, a také sdílíte hodnoty, které jim 
budou k užitku během jejich dospělého 
života,“ řekl Žbánek. Kromě dětí z mateř-
ské školky Ovečka zazpíval také operní 
sbor Moravského divadla Olomouc pod 
vedením sbormistryně Lubomíry Hello-
vé, který doprovázel královskou družinu 
po celý den.

Družina navštívila hasičskou stanici, 
policii i krajský úřad

Před zakončením tříkrálového prů-
vodu se družina přesunula k  Hasičské-
mu záchrannému sboru Olomouckého 

kraje, následovala návštěva olomoucké 
Státní policie a úřadu Olomouckého kra-
je. Tři králové a ředitel Arcidiecézní Cha-
rity společně poděkovali za práci, kterou 
zaměstnanci institucí vykonávají. „Je to 
opravdu vzácná příležitost, že za vámi 
přicházíme se třemi králi z Východu, jež 
k vám jdou s poselstvím a možností při-
spět na potřebné,“ řekl Keprt a zdůraznil, 
že navštívené instituce, politiky, biskupa 
olomoucké arcidiecéze a  Charitu pojí 
právě slovo „služba“.

Poděkování zaznělo i  ze stran zá-
stupců institucí. „Já i mí kolegové a ko-
legyně jsme velmi poctěni vaší návště-
vou a děkujeme, že jste si na vaší cestě 
vybrali také hasičský záchranný sbor,“ 
zaznělo z  úst Karla Koláříka, ředitele 

Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra

hasičského sboru. Radost a  poselství, 
které Tři králové přinesli, ocenilo také 
ředitelství státní policie. „Dovolte mi po-
děkovat za vaši návštěvu a za to, že jste 
nám umožnili zpomalit a  zamyslet se, 
jelikož život je rychlý a někdy se neumí-
me zastavit a popřemýšlet,“ řekl Tomáš 
Landsfeld, ředitel krajského ředitelství 
Policie ČR, a  vyzval všechny účastníky 
ke štědrosti.

Jak zmínil otec biskup Basler: „Šířit 
dobro, dokázat podat pomocnou ruku 
by mělo být samozřejmostí nejen začát-
kem ledna, ale celoročně, neboť hvězda 
nad betlémem nám všem pomáhá obje-
vovat Boha v našich bližních, a to každý 
den, nejen o svátku Tří králů.“

Patricie Macelová
Charita Olomouc
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Šárko, můžeš se krátce představit?
Jako mnozí sedím na dvou židlích. 

Učím na křesťanské škole a pracuji v re-
dakci časopisu, v  obou zaměstnáních 
přes dvacet let. Vystudovala jsem an-
gličtinu a  výtvarnou výchovu na peda-
gogické fakultě a o 10  let později ještě 
postgraduálně moderní umění. Studia 
užité grafiky, fotografie, ale i  kreativní 
psaní (byť v cizím jazyce) se mi teď hodí 
i při práci v redakci. Posledních sedm let 
píšu do šuplíku fejetony o  jedné hyper-
aktivní řeholnici. Je to rebel. Vždycky se 
smějeme, že ty bláznivé příběhy jednou 
vyjdou po její smrti, ale obávám se, že 
nikdy nedostanou imprimatur (úsměv).

Jak ses jako učitelka dostala k prá-
ci v časopise Rodinný život?
Oslovil mě redaktor Laco Švec, který 

měl tehdy na starost grafiku, jestli bych 
nechtěla časopis ilustrovat. Po atestač-
ní kresbě jsem byla přijata a o deset let 
později mě odcházející šéfredaktorka 
Petra Kučerová navrhla na své místo. To 
víš, bránila jsem se zuby nehty. Zvláště 
jsem tušila, že půjde především o úřed-
nickou práci, vymáhání textů a nekoneč-
né připomínání uzávěrky. To chce každý 
dělat (smích). Ale za ta léta mě měli re-
daktoři prokouknutou a zahráli na u mě 
dobře známou strunu odpovědnosti, do-
chvilnosti a empatie, tak jsem kývla.

Můžeš nám stručně říci něco o his-
torii a  vývoji časopisu Rodinný ži-
vot?
V  redakci dosud pracují Marcela 

Řezníčková a  Luboš Nágl, kteří, před-
stavte si, zakládali časopis před 33 lety! 
Roku 1990 za velkorysé finanční pomo-
ci arcibiskupa Vaňáka spolu s Centrem 
pro rodinný život vznikl i oběžník Centra, 

který se později rekrutoval na celorepub-
likový časopis pro rodiny. Tehdy jej vedli 
manželé Tělupilovi, propagátoři PPR 
(přirozeného plánování rodičovství). Po 
sametové revoluci se snažili čerpat i ze 
zahraniční literatury a  první čísla ča-
sopisu byla obsahově velmi praktická, 
osvětná a tištěná na cyklostylu (později 
narození nechť si vygooglí)… S  dalšími 
šéfredaktory, nejdéle pak s Petrou Kuče-
rovou, která v Centru začínala jako stá-
žistka, dostal postupně časopis struk-
turovanou tvář. S  rubrikami, rozhovory, 
fotografiemi a  velkým elánem prvních 
členů redakce. Pamatuji rady, kdy jsme 
ještě vybírali z  černobílých fotek, a  vel-
ký boom znamenala první dvoubarevná 
obálka! Dnes máme časopis celoba-
revný, vychází tištěný i  v  elektronické  
verzi.

Co prozradíš o  připravované pro-
měně časopisu? Na koho se mohou 
čtenáři těšit?
Prokop Siostrzonek, Jiří Pavlica, 

Jana Sieberová nebo třeba bývalý šéf-
redaktor Katolického týdeníku Antonín 
Randa. To jsou jen některá známá jmé-
na, s  nimiž se budou čtenáři na strán-
kách Rodinného života setkávat. Ob-
sah časopisu doznal výrazných změn 
v rubrikách i grafice. Nejoblíbenější roz-
hovory a  sondy do duchovního života 
a rodinných témat, recepty, tipy na akce, 
knihy  apod. jen s  drobnými obměnami 
zůstávají. Nově se mohou čtenáři do-
číst v rubrice Praktik o tom, jak efektivně 
využívat mobilní telefon nebo jak vést 
společenství dospělých. Vyhledávanou 
se může stát dříve nepravidelná rubrika 
Poradny, kde vám odborníci odpoví na 
cokoliv. Původní téma, které provázelo 
celé číslo, ustupuje pouze rubrice Téma 

Chceme být nejlepším rodinným časopisem!

Znáte časopis Rodinný život? Už jste ho 
měli v  rukou? Odebíráte ho pravidelně? 
Možná ne. Přesto patří tento titul k  legen-
dám křesťanského tištěného trhu. Byl za-
ložen před 33 lety a dovršením Kristových 
let doznává zásadních změn, které z  něj 
mají stvořit novou štiku mezi křesťanskými 
médii. Nevěříte? Pokud jste rodiči a  máte 
doma děti, budete chtít mít ve schránce 
Rodinný život! Alespoň to tvrdí redakce ča-
sopisu, která, jak se zdá, pořádně šlápla na 
plynový pedál.
Rozhovor se Šárkou Chlupovou, šéfredak-
torkou časopisu Rodinný život

tak, abychom se mohli pestřeji věnovat 
výchově, vztahům mezi rodiči a  dětmi, 
rodiči a prarodiči a manžely mezi sebou.

Dámy se mohou těšit na speciální 
rubriku jen pro ně  – Dámská jízda, kde 
budeme mimo jiné představovat vždy 
nějakou zajímavou ženu s  inspirativní 
aktivitou, radami  apod. Stejně tak pá-
nové si přijdou na své v  rubrice Chlapi 
sobě, která jde na dřeň.

V dnešním světě je více než kdy jin-
dy ohrožena rodina jako základní buňka 
společnosti. Rozmělňují se role rodičů, 
lidé tápou nad smrští dnešních gendero-
vých proudů, nad přílivem zmatení poj-
mů. V takové nepřehledné době chceme 
přinášet v rubrice Na hlubinu jasné slo-
vo o tom, co je pro udržení zdravé rodiny 
a vztahů důležité, a vnášet světlo do no-
vých směrů, kterými se nejrůznější lobby 
snaží tradiční role v rodině znejistit nebo 
obrátit naruby.
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Shrnuto a sečteno, časopis zůstává 
populárně naučným průvodcem ve vzta-
zích, rodině, duchovním životě, bude se 
vyjadřovat k aktuálním otázkám ve spo-
lečnosti a jako třešnička na dortu bude 
i kaleidoskopem zajímavých osobností, 
které mají co říct.

Kdo nově posílí redakční radu?
Velkou posilou v našem týmu je An-

tonín Randa. S  jeho příchodem jsme 
okamžitě začali pracovat na změně kon-
cepce časopisu, tvoříme nové rubriky, 
oslovujeme nové spolupracovníky a au-
tory. Je to pořádná jízda, skoro nespíme, 
ale moc se těšíme, až si budou moci 
čtenáři přečíst nejnovější číslo Rodin-
ného života. Kromě již zmíněných spo-
lupracovníků z  církevního a  mediálního 
prostředí se mohou čtenáři těšit hned 
v prvním čísle na rozhovor s Marianem 
Jurečkou a Jiřím Pavlicou, ale i se zakla-
dateli projektu re -fresh -marriage man-
žely Cieślarovými.

Dlouhodobé odběratele můžeme 
uklidnit, že o většinu oblíbených autorů 
minulých rubrik nepřijdou, byť se objeví 
v trochu novém kabátě.

K  jakým změnám v  letošním roce 
dochází?
Dvě nejviditelnější pro čtenáře budou 

obsah a grafika. Dobrou zprávou je jed-
na nezměna – a tou je cena. Tento rok 
bude také prubířský  – po 33 letech se 
časopis horko těžko drží na trhu. S ubý-
váním zájmu o  tištěná periodika klesá 
také počet stálých předplatitelů. Časo-
pis je neziskový, dlouhá léta se uživil 
z  předplatného. To bychom rádi obno-
vili, spolu s jeho novou tváří. Je to totiž 
nejen jediný křesťanský rodinný časopis 
u nás, ale i jeho úroveň je vysoce hodno-
cena jak dlouhodobými odběrateli, tak 
lidmi, kteří jej vidí poprvé. Jak například 
napsali naši čtenáři:

Časopis má výbornou úroveň, v  na-
šich končinách až neobvyklou.

Časopis je výborný a články úžasné.
Odvádíte skvělou a  záslužnou práci, 

časopis je čím dál lepší.
Jsem vám za RŽ již přes 30 let vděč-

ná, témata využíváme i ve společenství.
Čtete -li takové reakce, zavazuje vás 

to nejen k udržení laťky, ale také vás to 
motivuje ve chvílích, kdy už melete z po-
sledního.

Jaké důvody redakci vedly ke změ-
nám?
Rodinný život se při utváření nové 

podoby opírá o  kvalitní průzkum, který 
jsme udělali během závěru minulého 
roku. Vycházíme z ohlasů čtenářů, kte-
ří reagovali v  hojném počtu na anketu. 

Rebranding je tedy založen na poptávce 
čtenářů a vnesení nových podnětů čer-
paných z  mnohaletých novinářských 
zkušeností stávajících i  nových redak-
torů. Má -li se časopis udržet při životě, 
muselo nutně dojít ke změně přístupu, 
obsahu, propagaci a  podpoře základny 
předplatitelů. Díky pomoci nadačního 
fondu Credo máme šanci ještě na je-
den rok resuscitace. Tuto šanci nesmí-
me promarnit. Do obnovy díla, které má 
smysl, je třeba dát vše.

Kdo je čtenářem časopisu a jaká té-
mata nejvíce táhnou?
Rodinný život čtou ze 75  % ženy, 

většinou matky dospívajících dětí. Ze 
stávajících rubrik je nejlákavější čtení 
o  vztazích a  z  těch nových si čtenáři 
odhlasovali třeba rubriky Na hlubinu, Po-
radna nebo témata o křesťanských tra-
dicích a  hodnotách, které jsou pod tla-
kem genderových a  progresivistických 
ideologií. Nejčtenější jsou dlouhodobě 
rozhovory. I když jsou muži jako čtenáři 
v menšině, nebývale velké procento an-
ketních odpovědí volalo po duchovních 
otázkách, chlapských tématech, kutil-
ství a hobby.

Moderní technologie se každý den 
posunují rychle dopředu. Jakou po-
moc pro rodiče časopis nabídne?
Na to by mohla odpovědět rubrika 

Kámoš mobil, která má udělat z nemož-
ných rodičů, kteří nestíhají vývoj moder-
ních technologií, trochu méně nemožné 
rodiče. Za touto rubrikou bude stát náš 
mladý talentovaný externista Ondřej Ku-
běnka, který v  minulosti pravidelně při-
spíval do časopisu neskutečně propra-
covanými kvízy a hádankami do Přílohy 
pro celou rodinu a nejen dříve narozené 

bavil svým mladistvým pohledem ve 
svých příspěvcích Ondrovy kecy.

V anketě byl velký zájem o modlit-
bu a duchovní témata. Co v této ob-
lasti časopis nově přinese?
Zajímavá bude jistě rubrika Bezva 

spolčo. Tu pro vás tvoří manželé z  Vy-
sočiny, oba katecheti. Do rodiny patří 
i místo u prostřeného stolu, nově nabíd-
neme recepty z různých klášterů. Čtená-
ři si postupně budou moci sestavit ku-
chařku. Přípravu receptů budou čtenáři 
moci vidět v budoucnu na obrazovkách  
Tv Noe v  novém pořadu S  chutí přes 
práh. Jestli církev říká, že je rodina dů-
ležitá, časopis Rodinný život chce být 
důkazem toho, že nejde jen o prázdnou 
frázi. Časopis zkrátka musí čtenáře ba-
vit. Člověk si má u něj odpočinout, něco 
nového se dozvědět, má mu být duchov-
ním i praktickým průvodcem. Duchovní 
myšlenky proto pokaždé nabídne arci-
opat Prokop Siostrzonek. Historik Jaro-
slav Šebek bude představovat význam-
né osobnosti. V  prvním čísle to bude 
kardinál Tomášek. Ve Svědectví můžete 
nasát z blízkého vztahu k Bohu. Prostě 
si ho kupte a uvidíte.

Čím je časopis jedinečný?
Tím, že je jediný. Jediný časopis pro 

rodiny vydávaný Centrem pro rodinný ži-
vot při olomouckém arcibiskupství. Be-
nefit je, že stojí na křesťanských zákla-
dech, ale necílí jen na křesťany nebo jen 
do řad katolíků. Svými ekumenickými 
tématy chce oslovovat i ostatní denomi-
nace, i hledající a nevěřící. Je zkrátka pro 
všechny.

Stejně pestrá mozaika je nakonec 
i  v  řadách redakce a  spolupracovníků, 
kde najdete evangelíky, baptisty, členy 
Církve bratrské, v  řadách respondentů 
i nevěřící. Bůh taky nikoho nevyčleňuje.

Kde si mohou čtenáři OLDINu ob-
jednat časopis Rodinný život?
Pokud jste na novou podobu časopi-

su zvědavi, právě teď si můžete objed-
nat jeho zasílání do vaší schránky či do 
farnosti! Lze ho samozřejmě objednat 
i  jako dárek nebo elektronicky. Časopis 
vychází čtyřikrát ročně, je barevný, tisk-
nutý na hezkém papíře a jeho roční před-
platné pro rok 2023 činí 300 Kč.

Objednat si jej můžete vyplněním for-
muláře na stránkách časopisu www.ro-
dinnyzivot.eu pod záložkou Předplatné 
nebo telefonicky na čísle 587 405 250. 
Jsme i  na Facebooku a  Instagramu. 
Předplacením se i  vy stanete záchran-
nou sítí pro pokračování dobré věci. Po-
mozme společně a o ostatní se postará 
Bůh. Markéta Matlochová

Šéfredaktorka Šárka Chlupová
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Z  DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ

ÚNOR 2023
1. 2. středa
 16.00 hod. • Zlín – Svatý Filip a Jakub – mše svatá ke 

Světovému dni nemocných • biskup Josef Nuzík

2. 2. čtvrtek
 9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

setkání řeholníků a řeholnic • biskup Josef Nuzík a bis-
kup Antonín Basler

4. 2. sobota
 10.00 hod. • Šternberk – Hromniční pouť matek • biskup 

Antonín Basler

5. 2. neděle
 7.30 hod. • Otrokovice – mše svatá u příležitosti 90  let 

jáhna Aloise Orlity • biskup Josef Nuzík

7. 2. úterý
 13.30 hod. • Olomouc – Fakultní nemocnice – návštěva 

nemocných a mše svatá • biskup Antonín Basler

9. 2. čtvrtek
 10.00 hod. • Olomouc – setkání kněží, kteří konají přípra-

vu na biřmování • biskup Josef Nuzík a biskup Antonín 
Basler

11. 2. sobota
 10.30 hod. • Velehrad – arcidiecézní setkání katechetů – 

přednáška a mše svatá • biskup Josef Nuzík
 17.00 hod. • Olomouc – katedrála – česko -německá mše 

svatá • biskup Josef Nuzík

12. 2. neděle
 10.00 hod. • Velehrad – zimní pouť a valná hromada  

Matice velehradské • biskup Antonín Basler

Uzavřeno k 19. 1. 2023
Změna programu vyhrazena

13. 2. pondělí až 16. 2. čtvrtek
 Řím (Itálie) – (14. 2.) bazilika sv. Klimenta – slavnost 

sv. Cyrila a Metoděje • biskup Josef Nuzík

16. 2. čtvrtek
 10.00 hod. • Žilina (Slovensko) - Kostel Panny Marie 

Sedmibolestné – pontifikální mše svatá při příležitosti  
15. výročí zřízení Žilinské diecéze • biskup Antonín  
Basler

18. 2. sobota
 10.00 hod. • Lidečko – biřmování • biskup Antonín Basler

19. 2. neděle
 9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

mše svatá s udílením služby lektora a setkání s boho-
slovci • biskup Josef Nuzík

 9.30 hod. • Loštice – mše svatá na závěr lektorského kur-
zu • biskup Antonín Basler

22. 2. Popeleční středa
 18.00 hod. • Olomouc – katedrála – mše svatá s udělo-

váním popelce • biskup Josef Nuzík a biskup Antonín 
Basler

25. 2. sobota
 10.00 hod. • Olomouc – katedrála – obřad přijetí katechu-

menů mezi čekatele křtu • biskup Josef Nuzík a biskup 
Antonín Basler

26. 2. neděle až 4. 3. sobota
 Svatý Hostýn – exercicie biskupů • biskup Josef Nuzík 

a biskup Antonín Basler


