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Vedl svěřené 
stádo na svěží 
pastviny. Před 
padesáti lety 
bylo biskup-
ské svěcení 
Josefa Vrany

Letošní koled-
níci zažili milá 
setkání, činili 
dobré skutky 
a odnesli si 
nezapomenu-
telné zážitky

Postit se a 
pomáhat tam, 
kde je třeba. 
Postní almuž-
na 2023

Mat  
s Mattem – 
velká výzva

www.ado.cz
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Snímek Ondřej Talaš

Stojanův rok 2023

Co si slibujete od tohoto vzpomín-
kového výročí?
Každé výročí nám vytváří příleži-

tost, abychom se na svou dobu podívali 
z  jiné, širší perspektivy. Platí to i o sto-
letém výročí úmrtí ctihodného Božího 
služebníka arcibiskupa Antonína Cyrila 
Stojana. V jeho životě najdeme dost pří-
kladů, jakou sílu dává i v nesnadné době 
velká důvěra v Boha, vzývání Panny Ma-
rie nebo putování na Svatý Hostýn či Ve-
lehrad. Stojan nám potvrzuje, že láska 
k druhým a velkorysá pomoc i v našem 
čase silného individualismu, činí člověka 
šťastným a proměňuje celkovou atmos- 
féru i vztahy.

Často slyšíme, že toto výročí patří 
do historie minulého století. Jaký 
význam má Stojanova osobnost pro 
dnešní dobu?
Kdybychom chtěli stavět nové koste-

ly, kterých Stojan pomohl postavit 139, 
tak by to nebyla správná cesta, proto-
že kostelů máme dost. Ale zažehnout 
lidská srdce pro chválu Boží a  touhu 
po hlubším životě s Bohem, to je aktu-
ální cesta správným směrem. Stole- 
té Stojanovo výročí 
prožíváme uprostřed 
synodálního procesu 
v celé církvi, který nás 
učí společné cestě 
v životě farností i círk-
ve. Stojanova cesta 
Jednoty  – Unionis-
mu skrze poznávání 
druhých se s  tímto 
procesem nádherně 
shoduje a konkretizu-
je. Kolik nepochopení 
přináší právě skuteč-
nost, že se známe jen 
povrchně nebo vůbec. 
Platí to v  rovině vzá-
jemných vztahů mezi 
věřícími i pastýři círk-
ve, kéž bychom tento 
rok využili i  v  tomto 
duchu.

Loni o první neděli adventní vyhlá-
sil administrátor olomoucké arci-
diecéze biskup Josef Nuzík pro 
letošní rok jubilejní Stojanův rok 
u příležitosti 100. výročí úmrtí nej-
známějšího olomouckého arcibis-
kupa. Při této příležitosti jsme se 
otce biskupa na toto výročí zeptali.

Jaké akce se k tomuto výročí chys-
tají v olomoucké arcidiecézi?
Je vytvořena webová stránka k výro-

čí úmrtí A. C. Stojana: www.velehrad.eu/
arcibiskupstojan

Také je stránka na sociálních sí-
tích  – Facebooku a  Instagramu. Far-
nostem můžeme nabídnout výstavu  
o  A. C. Stojanovi nebo komponovaný 
pořad Být všem vším  – autorské čtení 
života Antonína Cyrila Stojana v podání 
herce Igora Bareše, které je k  dispozici 
také ve formě audioknihy. Pro místa, 
která jsou spojena s  jeho životem, na-
bízíme možnost instalace venkovní dře-
věné sochy v  životní velikosti. Historik 
doc.  Jaroslav Šebek nabízí přednášku 

o  Antonínu Cyrilu Stojanovi v  jednotli-
vých děkanátech. Rádi bychom požá-
dali o  umístění informačních panelů či 
posterů s informací o jubilejním roku.

Nad jeho kněžskou službou a  od-
kazem se zamyslíme při mimořádném 
Kněžském dni na Velehradě v den Sto-
janova úmrtí 29. září 2023.

A  pak je zde velká duchovní příleži-
tost, abychom využili toto výročí A. C. 
Stojana jako novou výzvu k  prosebné 
modlitbě k  Bohu v  nejrůznějších život-
ních situacích  – při vážných onemoc-
něních a životních zkouškách právě na 
přímluvu tohoto ctihodného Božího slu-
žebníka Antonína Cyrila Stojana, k čemu 
může pomoci nově napsaná Novéna, 
která bude brzy k dispozici v každé far-
nosti. Josef Pala

V úterý 14. února 2023 se v bazilice sv. Klementa v Římě konala slavnostní mše svatá 
u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje. Hlavním celebrantem bohoslužby byl biskup 
Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze.
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Biskup Josef Vrana,  
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olomouckého

4.  3.  1973 přijal v  Olomouci biskupské svěcení Josef  
Vrana, apoštolský administrátor olomoucký 
(50 let)

13.  3.  2013 byl zvolen papežem kardinál Jorge Mario  
Bergoglio, který přijal jméno František (10 let)

18.  3.  1123 začal v  Římě První lateránský koncil, který 
zasedal necelý měsíc (900 let)

23. 3. 1948 jmenoval papež Pius XII. olomouckým arcibis-
kupem ThDr. PhDr. Josefa Karla Matochu (75 let)

26. 3. 1938 se narodil v Praze Mons. profesor Petr Piťha , katolický kněz, bohemista, církevní historik a pedagog  
(85. narozeniny) (jpa)

V naší arcidiecézi so dařilo získat koledováním, sms i on ‑line 39 076 971 Kč oproti loňskému výsledku 32 823 198 Kč, 
v celé ČR 162 533 779 Kč oproti loňskému výsledku 141 438 493 Kč. 

V obou případech jde o rekordní částky, které svědčí jak o štědrosti lidí, tak o důvěře, kterou k Charitě mají. Chtěli bychom 
proto velmi poděkovat všem, kteří se Tříkrálové sbírky zúčastnili, i všem dárcům. Koledníkům a vedoucím skupinek za koledová-
ní, všem organizátorům za dobrý průběh i všem, kteří koledníky přijali a svým příspěvkem obdarovali všechny potřebné, kterým 
bude výtěžek sloužit.

Podrobné výsledky Tříkrálové sbírky najdete na internetových stránkách: www.trikralovasbirka.cz/vysledky
Mons. Bohumír Vitásek

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Snímek Milena Machálková / Člověk a Víra
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Gratulace předsedy ČBK  
nově zvolenému prezidentovi 

Petru Pavlovi
Arcibiskup pražský Jan Graubner, 

předseda ČBK, gratuluje jménem celé 
katolické církve v ČR ke zvolení Petra 
Pavla novým prezidentem ČR.

Gratuluji svým jménem i  jménem 
římskokatolické církve nově zvolenému 
prezidentovi České republiky Petru Pav-
lovi. Děkuji všem spoluobčanům, že při-
šli k volbám, a tak projevili zájem o naši 
společnou budoucnost. Modlím se za 
nového prezidenta i za celou naši zemi, 
abychom na přímluvu sv. Václava doká-
zali žít v pokoji, vzájemné úctě a společ-
ně usilovat o blaho našeho domova.

Mons. Jan Graubner

Biskup Josef Nuzík navštívil 
zlínskou nemocnici

Ve středu 1.  února  2023 navští-
vil Krajskou nemocnici Tomáše Bati 
(KNTB) ve Zlíně biskup Josef Nuzík, 
administrátor olomoucké arcidiecéze 
a předseda rady pro zdravotnictví Čes-
ké biskupské konference.

Po jednání s vedením nemocnice se 
podíval spolu s  nemocničními kaplany 
za pacienty Centra klinické gerontolo-
gie KNTB a setkal se také s podpůrným 

a paliativním týmem. Program ve Zlíně 
zakončila mše svatá za zaměstnance 
a  pacienty KNTB ve zlínském kostele 
sv. Filipa a Jakuba. (ado)

Pastorace povolání
Komise ČBK pro kněžstvo, která má 

v gesci pastoraci povolání, sděluje, že 
byla spuštěna nová podoba webové 
stránky: hledampovolani.cz

Tato stránka plní funkci rozcestníku 
se základními informacemi o  povolání 
a  možnostmi odkazů na další webové 
stránky, které s tímto tématem souvisejí.

Mons. Pavel Konzbul

Aktuality

Setkání řeholníků s biskupy
Svátek Uvedení Páně do chrámu 2. února prožívá církev jako Den zasvěcené-

ho života. V diecézích se při této příležitosti setkávají řeholníci, řeholnice a za-
svěcené osoby se svými diecézními biskupy.

Olomoucká arcidiecéze v těchto dnech dlí na modlitbách, při kterých prosí o usta-
novení nového pastýře. S více než stovkou zasvěcených osob se setkal biskup – ad-
ministrátor Josef Nuzík a pomocný biskup Antonín Basler.

Velké poděkování za přípravu setkání patří kněžskému semináři – nejen za po-
skytnutí prostor – ale také za velkou část výborně zvládnuté logistiky (od řešení par-
kování, přípravy mše svaté až po zajištění pohoštění a oběda).

Setkání bylo zahájeno mší svatou, jejímž hlavním celebrantem a kazatelem byl 
biskup Josef Nuzík. V promluvě uvedl tři momenty, kterými k němu v průběhu jeho 
života promlouval tento svátek. Nejprve vzpomněl hromniční průvody žen se sví-
cemi, které znal 
ze svého dětství 
a  jejichž tradice 
tu a  tam znovu 
ožívá.  Symbol 
svící a světla od-
kazuje na Kris-
ta  – on je pro 
nás světlem. A je 
to on, kdo si nás 
vyvolil, a  proto 
jsme se mu moh-
li zasvětit.

Po mši svaté 
a  občerstvení, 
které skýtalo do-
statek prostoru 
pro osobní setkání, se P. Gorazd Krušina, O.Praem., věnoval tématu Řeholník – pout-
ník a učedník, s použitím textu Iz 2,1–5. Přednáška byla více než praktická, neboť 
přednášející dovolil přítomným nahlédnout do svého řeholního života a posvítit si na 
místa, která jsou většinou dobře známá, pro cestu zasvěceného života však denně 
velmi aktuální. Připomněl nutnost vychovávat své „chci“ a nepodléhat pohodlnému 
„chce se mi – nechce se mi“. Vyjádřil také skutečnost, že potřebu povzbuzení k vnitř-
ní horlivosti potřebuje řeholník v každém věku, a to se otci Gorazdovi u zasvěcených 
osob, které se druhý únorový den setkaly v olomouckém kněžském semináři, poda-
řilo.  Anna Vacková, SSJ

Zimní pouť a valná hromada Matice velehradské
U příležitosti výročí úmrtí sv. Cyrila se v neděli 12. února 2023 konala na Ve-

lehradě tradiční Zimní pouť. Mši svatou celebroval olomoucký pomocný biskup 
Antonín Basler.

Odpoledne se ve Slo-
vanském sále Stojanova 
gymnázia uskutečnila val-
ná hromada Matice vele-
hradské, v  jejímž průběhu 
byla představena činnost 
a účetní zpráva za uplynu-
lý rok. Zároveň byl schvá-
len plán činnosti Matice 
velehradské na rok 2023. 
Hlavní zvoník velehradské 
baziliky David Vojáček poté 
představil vlastní publikaci 
o velehradských zvonech.

Pavel Skála

Snímek Pavel Genzer

Snímek archiv KNTB

Snímek František Ingr / Člověk a Víra
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Skončila první část Evropského synodálního setkání
První část Evropského synodálního setkání, které se konalo v Praze od 5. do 

12. února 2023, skončila. Jednalo se o čtyři dny intenzivních prací, ale také spo-
lečných mší svatých a modliteb, ve kterých účastníci pamatovali na Ukrajinu, na 
oběti zemětřesení v Turecku a Sýrii či na jednotu křesťanů.

Během pracovního zasedání delegáti postupně představovali 39 národních zpráv 
k otázkám dokumentu pro kontinentální etapu synody a následně, rozdělení do 13 
skupin, pokračovali v reflexi „o intuicích, které rezonují, napětích a rozdílech, priori-
tách a výzvách, které je třeba sdílet s ostatními církvemi.“

K delegátům v Praze se připojilo ještě 270 účastníků online. Šlo o delegáty ná-
rodních biskupských konferencí, kteří byli rozděleni do 12 skupin a výstupy své práce 
také přeložili plénu.

„Tématem našeho setkání je synodalita a  myslím, že jsme zakusili plody vzá-
jemného naslouchání s ostatními. Zakusili jsme, že jsme rodina, církev, laici, muži 
a  ženy, zasvěcené osoby a  biskupové. A  zažili jsme, co je to rodina na evropské 
úrovni,“ uvedl ve své závěrečné řeči arcibiskup Gintaras Grušas, předseda Rady  
evropských biskupských konferencí (CCEE).

Redakční výbor předložil shromáždění návrh finálního dokumentu, který nebyl 
předem připravován, ale vznikal postupně až v průběhu setkání. Jedná o dokument 
„prozatímní“, který ještě bude předmětem několika změn a bude redakční upraven. 
Následně se rozešle všem účastníkům k případné další revizi, a až poté se předá 
generálnímu sekretariátu Synody.

Mezi závěry dokumentu mimo jiné stojí že je potřeba prohloubit teologii synoda-
lity a teologii formace v synodalitě. Jedním z návrhů také je, aby se podobné setkání, 
na němž by se sešli biskupové a laici, konalo pravidelně, alespoň jednou za deset let.

(www.cirkev.cz)

Arcibiskupské lesy snížily těžbu
Společnost Arcibiskupské lesy a statky (ALSOL), která od roku 2013 hospodaří 

na 42 tisících hektarů církevních lesů v Olomouckém a Zlínském kraji, loni o třetinu 
snížila těžbu dřeva i plochu holin, jež v předchozích letech vznikly v jejích lesích kvůli 
kůrovci, suchu a větrným kalamitám. Firma v roce 2022 při obnově lesních porostů 
vysadila více než čtyři miliony sazenic.

„Snížení holin i těžby vnímáme jako jedno z hlavních pozitiv hospodaření v roce 
2022,“ uvedl jednatel ALSOL Arnošt Buček. (mf)

Postní almužna
Postní almužna je pastorační aktivita zaměřená nejen na sebeovládání 

a skromnost, ale také na prohlubování schopnosti dívat se očima milosrdenství, 
vidět potřebné a vkládat je do svých modliteb.

Tedy taktně pomáhat prostřednictvím druhých, dávat podněty na faru či na Cha-
ritu k pomoci konkrétním jednotlivcům nebo rodinám. Ukončení postní almužny je 
opět směřováno na Květnou neděli. Tehdy přinesou věřící své příspěvky do kostela 
a postní almužna tak získává charakter sbírky. Mons. Bohumír Vitásek

Mše svatá za sběratele  
poštovních známek

Za všechny, kdo sbírají, odlepují 
a  odesílají známky k  dalšímu použití 
pro filatelisty, aby výtěžek pomohl mi-
siím, bude sloužena mše svatá v  úterý 
21.  března  2023 v  6.30 hod. v  kostele 
Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském 
Meziříčí.

Poštovní známky můžete i  nadále 
posílat na adresu: Římskokatolická far-
nost Valašské Meziříčí, pastorační asis-
tentka Ludmila Vránová, Křížkovského 
8/60, 757 01 Valašské Meziříčí

Ludmila Vránová

Postní kapky
Farnost Dolní Němčí připravila pro 

postní dobu přípravy na Velikonoce 
pastorační aktivitu: aplikaci „Postní 
kapky“, která obsahuje každodenní in-
spirace k „osvěžení“ duchovního živo-
ta. Hlavním tématem letos bude mod-
litba, postní impulzy připravuje biskup 
Antonín Basler.

Prostřednictvím mobilní aplika-
ce (Android i  iOS), e -mailu, SMS nebo 
webové stránky můžete každý den do-
stat krátké inspirace. Obsah si můžete 
prohlédnout na www.postnikapky.cz.

Aplikace obsahuje: pobožnost na 
každý den, liturgická čtení, z  katechezí 
papeže Františka o  modlitbě, inspirace 
biskupa Antonína Baslera o  modlitbě, 
nahrávky postních písní z  Kancioná-
lu, křížové cesty, zpovědní zrcadla ke 
zpytování svědomí, další audio, foto  
i video.

Věřím, že tyto impulzy pomohou ka-
ždému dobře prožít postní dobu a dobře 
se připravit na přijetí svátosti smíření 
před velikonočními svátky.

P. Petr Hofírek

Snímek Jana Podhorská

Snímek Jakub Šerých / Člověk a Víra
Ve františkánském kostele Panny Marie 
Sněžné v  Praze udělil 19. února 2023 
litoměřický biskup Jan Baxant kněžské 
svěcení olomouckému rodáku Bernardu 
Ondřejovi Mléčkovi, OFM. (ado)

Novokněz  
P. Bernard Ondřej Mléčka
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Zpívala, smála se a plakala
Cílem Tříkrálové sbírky je šíření dob-

ra. Příkladem toho je příběh z městské 
čtvrti Lazce. „Přišli jsme k domu, na je-
hož okně svítila pouze diodová hvězda,“ 
řekla místní asistentka sbírky Kamila 
Kučíková, která považovala toto osvět-
lení jako znamení, aby přišli požehnat 
právě tomuto domu. „Náhle se rozsvítilo 
okno, ze kterého vykoukla paní a  my jí 
zazpívali koledu,“ pokračovala Kučíko-
vá. Paní přispěla třem králům do kasi-
ček a požádala je, jestli by byli ochotní 
zazpívat i  její mamince, které je 101 let 
a nemůže přijít přímo k nim, jelikož před 
týdnem upadla.

Tři králové ani na vteřinu nezaváhali 
a  vydali se k  paní, aby jí mohli zakole-
dovat přímo u postele. „Paní začala zpí-
vat s námi, plakala a smála se zároveň, 
a tak jsme jí udělili křížek na čelo a slíbi-
li, že dá -li Pán, zastavíme se u  ní příští 
rok znovu. Byl to nejlepší zážitek z  ko-
ledování, jaký jsem za celý život zažila.  

Letošní koledníci zažili milá setkání, činili dobré 
skutky a odnesli si nezapomenutelné zážitky

První dva lednové týdny se nesly ve znamení dobro-
volné pomoci potřebným. Tři králové chodili v  růz-
ných koutech Česka dům od domu, aby popřáli 
šťastný nový rok, předali požehnání a  také umožnili 
lidem podílet se na pomoci těm, kteří se ocitli v nou-
zi. Letošní tříkrálovou koledu máme úspěšně za se-
bou, a tak je čas si zpětně připomenout průběh celé 
události. Jak se koledovalo v olomouckém děkanátu? 
Přinášíme několik příběhů…

Děkuji Bohu, že jsme této stařence moh-
li udělat radost,“ vyprávěla Kučíková.

Koledovalo se i ve volební místnosti
„Místní školu, kde se právě konaly 

volby, jsme navštívili s odhodláním potě-
šit a rozptýlit volební komisi,“ prozradila 
místní asistentka Magdalena Strejčko-
vá, která zároveň doufala, že jejich ná-
vštěva nebude považována jako naruše-
ní voleb. Pozdvižení to sice bylo, avšak 
jedině v pozitivním slova smyslu. Voleb-
ní komise měla z  netradiční návštěvy 
velkou radost, štědře ji uvítala, a navíc si 
vyžádala i společnou fotku.

Poté následoval další bod návštěvy, 
a  to volba prezidenta jedním z  králů.  
„Po náležité legitimaci začaly mobily 
cvakat znovu,“ popsala Strejčková ne-
tradiční situaci. „Král volí! Klidně u toho 
mohla být televize,“ ozvalo se z řad čle-
nů volební komise. Zatím volil pouze 
Kašpar, Baltazarovi unikla možnost vol-
by o pár týdnů a Melichar si musí ještě 

Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra

řadu let počkat. „Všechno má však svůj 
čas, je totiž čas tříkrálový, čas radostí 
a nadějí,“ dodala Strejčková na závěr.

Osobní setkávání s dárci je důležité
Hřejivé sluneční paprsky v  den Tří-

králové sbírky předpověděly, že budou 
lidé připraveni přijímat přání do nové-
ho roku a  rozdávat radost potřebným. 
„Koledníci byli hezky ustrojeni, vedoucí 
si vzali všechny potřebné doklady, pro-
četli  instrukce a  všichni jsme vyrazili 
s nadšením i očekáváním ke dveřím lidí 
dobré vůle,“ popsal začátek dne Jindřich 
Hodinka, jeden z koledníků.

Ačkoliv byli lidé v dobrém rozpolože-
ní a  vřele koledníky přijímali, po delším 
putování přišla na tři krále únava a s ní 
i pochybnosti. „Musíme stále chodit od 
domu k domu a dokola zpívat kolednic-
kou písničku? Vždyť pokud lidé chtějí, 
mohou si sami najít svou kasičku a da-
rovat s koledou nebo i bez ní,“ problesklo 
hlavou Hodinkovi.

Myšlenky pocházející z  únavy tří 
králů vystřídaly činy dárců. Jako by ko-
lemjedoucí řidič linkového autobusu četl 
koledníkům myšlenky, když zastavil pří-
mo u nich s tím, že by nerad propásl pří-
ležitost přispět. „Tento na první pohled 
jednoduchý, ale sympatický čin ukazuje 
na hlubší základ Tříkrálové sbírky, který 
se nedá vystihnout jen oznámením cifry 
vyjadřující množství vybraných peněz za 
letošní rok,“ zmiňuje Hodinka.

Tříkrálová sbírka není pouze o množ-
ství vykoledovaných peněz, ale přede-
vším o solidaritě, zážitcích a nevídaných 
situacích, které mohou všichni zúčast-
nění zažívat. „Nebýt někdy únavného ko-
ledování, pak by tyto jedinečné okamži-
ky nemohly nikdy nastat,“ řekl Hodinka, 
podle něhož by byl náš svět bez osobní-
ho setkávání koledníků s dárci o poznání 
chudší. Patricie Macelová

Charita Olomouc
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Charita pro Turecko a Sýrii: Vyhlásili jsme sbírku 
na pomoc lidem zasaženým katastrofálním 

zemětřesením

Stovky tisíc lidí potřebují  
humanitární pomoc

Epicentrum zemětřesení o  síle 7,8 
Richterovy škály bylo blízko města Ga-
ziantep v  jihovýchodním Turecku neda-
leko syrských hranic. Otřesy byly cítit až 
v  Libanonu a  na Kypru a  zanechaly za 
sebou přes 45 tisíc mrtvých. Tato čísla 
ale bohužel nejsou konečná. Záchranáři 

Původně starobylou tradici dodržuje 
každoročně Marek Soldán, vedoucí IT 
oddělení Arcibiskupství olomouckého.  

V pondělí 6. února 2023 brzo ráno zasáhlo jihovýchodní Turecko a Sýrii ka-
tastrofální zemětřesení o síle 7,8 Richterovy škály. Charita Česká republika 
okamžitě vyhlásila sbírku na pomoc zasaženým lidem. O život přišly dese-
titisíce lidí, zraněných jsou další tisíce. Před polednem zasáhlo jihovýchod 
Turecka další zemětřesení o síle 7,6 stupně. Lidé v místě potřebují okamžitou 
humanitární pomoc. Přímo na místě už zasahuje Charitní síť.

Popeleční středou jsme zahájili postní dobu, během které se lidé s  dobrým 
srdcem a ochotou pomáhat zapojují do tradiční akce Postní almužna. Cílem je 
odřeknout si požitek z věcí a činností, které nejsou pro život nezbytně nutné,  
a namísto toho pravidelně přispívat do papírové kasičky. Do čtyřicetidenní dob-
rovolné duchovní výzvy se můžete zapojit i vy. Stačí si pouze přijít pro „post-
ničku“ do svých farností nebo si ji vytisknout a poskládat podle návodu doma.

teprve odkrývají sutiny domů, které se 
v  důsledku zemětřesení zřítily. Mnoho 
lidí pod nimi stále zůstává uvězněných. 
Podle dostupných informací z  Turecka 
se zřítilo 3000 budov.

Charita Česká republika je připrave-
na bezprostředně pomoci. Z krizového 
fondu uvolnila částku 300 000 korun 
a  zároveň vyhlásila sbírku Charita pro 

Turecko a  Sýrii zasažené zemětřese-
ním. Číslo účtu 55660022/0800, VS 
118. Na místě již přímo pomáhá Cha-
rita Turecko, která pomoc koordinuje 
s  místními autoritami. Pro lidi, kteří 
přišli o  své domovy, zajišťuje bezpeč-
ná shromaždiště a  rozdává teplé jídlo 
a oblečení. Zároveň organizuje pro za-
sažené zemětřesením sbírku potravin, 
ošacení a dalších potřeb.

Zemětřesení znamená také obrov-
ské materiální škody. Ty se v  Turecku 
budou pohybovat v rozmezí od jedné do 
deseti miliard dolarů (zhruba 22 až 220 
miliard Kč).

DARUJTE PŘEVODEM NA SBÍRKO-
VÝ ÚČET 55660022/0800, VS 118

(charita)

Postit se a pomáhat tam, kde je třeba.  
Postní almužna 2023

Celou událost považuje za velmi vý-
znamnou. „Tuto činnost vnímám jako 
důležitou součást svého postního úsilí,“ 
prozrazuje Soldán. Právě forma papíro-
vé kasičky mu umožňuje být aktivním po 
celou postní dobu. „Kasičku mám stále 
na očích a  vkládám do ní peníze oka-
mžitě, když se něčeho zřeknu,“ zmiňuje 
Soldán, který rád přispívá tam, kde je to 
potřeba. „Postní almužny se účastním, 
protože chci svým malým dílem pomoci 
všem lidem v nouzi,“ říká Soldán. Dopo-
sud se postil za účelem pomoci druhým 
sám, letos však doufá, že se mu povede 
zapojit i děti.

Postnička je předmětem rozhovorů
Z  hlediska duchovního je papírová 

schránka také vhodná jako součást spo-

lečné večerní modlitby, při které může-
te vyřknout prosbu za nemocné, chudé 
a hladové. „Postnička“ se stala předmě-
tem rozhovorů vedených na témata po-
moci potřebným v  rodině Jitky Laštův-
kové, zástupkyně vedoucí Střediska pro 
rodiny a krizovou pomoc. „Celou postní 
dobu jsme si s  Klárkou a  Davídkem, 
mými dětmi, povídali o  lidech, a hlavně 
o dětech, kteří nevlastní takové věci jako 
my, nemají třeba tolik hraček, nemohou 
si dovolit různé druhy sladkostí nebo 
koupit tričko, které by se jim líbilo,“ popi-
suje Laštůvková.

I  přesto, že má Klárka s  Davídkem 
teprve sedm let a nejsou zatím v  jejich 
věku zvyklí sami hospodařit, díky Postní 
almužně si uvědomují, jak důležité je po-
máhat, a tak se chtějí rozdělit s ostatní-
mi, aby jim udělali radost. „Děti mi vždy 
při úklidu pokojíčku dávají hračky, které 
mám vzít dětem na Charitu,“ říká Laštův-
ková. Díky papírové schránce umístěné 
na stole si můžete odepřít nadbytečné 
věci, omezit zlozvyky, přispět potřeb-
ným, ale také vést rodinné rozhovory na 
téma pomoci, která je tím největším pro-
jevem úcty a lásky. Patricie Macelová
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Křesťanské letní tábory
V  táborovém středisku Archa v Rajnochovicích v  termínech 
čtyř turnusů letní prázdniny – dvoutýdenní křesťanské tábory 
pro děti od 9 do 14 let. Jeden je pouze pro kluky (již od 8 let 
věku) a je určen především pro ministranty. V programu jsou 
hry, aktivity zaměřené na všestranný rozvoj a duchovní pro-
gram. Pravidelně se věnujeme katechezi a snažíme se vést 
děti k  aktivní účasti na mši svaté a  společné modlitbě. Ze 
zkušenosti víme, že rodiče své děti posílají na naše tábory na 
základě doporučení jiných rodičů nebo kněží ve farnosti.
Bližší informace: tel. 573 391 215, e -mail: archa@ado.cz, 
https://archa.ado.cz/tabory

Plánované akce Matice velehradské v roce 2023
Sobota 4. března – Křížová cesta vedená členy Matice vele-

hradské v bazilice
Neděle 7. května – Pouť Matic na Velehradě s programem
Neděle 9. července – Přednáška P. Pavla Ambrose, SJ, o A. C. 

Stojanovi v rámci Malé pouti
Sobota 12. srpna – Divadlo Víti Marčíka ml. Kolotoč pohádek 

a odpoledne pro děti
Úterý 15. srpna – pouť Matice velehradské, mše svatá s bis-

kupem
Sobota 19. srpna – Hudební festival Šroubek
Sobota 26. srpna – Hvězdicová pěší pouť
Úterý 26. září – čtvrtek 28. září – Svatováclavská pěší pouť
Sobota 11. listopadu – XIV. ročník Cisterciácké pečeti

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  budově Muzea umění 
v Olomouci, Denisova 824/47.

Kurz MiniMiniFor
Víkendovka na ministrantské faře v Náměšti na Hané pro klu-
ky 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
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Setkání charismatické obnovy v Olomouci
Diecézní setkání pro všechny, kdo se považují za součást cha-
rismatické obnovy nebo s ní sympatizují, se uskuteční v so-
botu 4.  března (9.00–18.00) v  prostorách arcibiskupského 
paláce v Olomouci.
Bližší informace: e -mail: vojtech.koukal@seznam.cz

České korunovační klenoty  
ve Valašském Meziříčí

Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů ve Valašském 
Meziříčí vystavuje do 23. dubna repliky českých korunovač-
ních klenotů. Jejich autorem je zlatník a šperkař Jiří Urban.
Vystavena je replika 
Svatováclavské ko-
runy, královské jabl-
ko i žezlo. K vidění 
jsou i další exponáty, 
například ukázka 
Řádu zlatého rouna 
a  Longinova kopí, 
kopie slavnostních 
šatů Marie Terezie 
a  korunovačního 
pláště Ferdinanda  II., replika Pražského Jezulátka, husitské 
zbraně nebo faksimile středověkých listin.
Korunovační klenoty sloužily jako odznaky moci českých krá-
lů. Originální souprava je v současné době uložena v Korunní 
komoře, která je v kapli svatého Václava svatovítské katedrály 
v Praze. Svatováclavskou korunu nechal v roce 1346 zhotovit 
Karel IV. pro svou korunovaci českým králem.

Březnový Nezbeda a Cvrček
V  březnovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou rozhovor 
s  flétnistkou Jakubem Hlaváčem Co se naučíte, bude se 
vám hodit, příběhy Umíněná květina a Silák Brand, zajíma-
vost Náš první elektromobil a další pokračování o českých 
fenoménech, tentokrát věnovanou „hýbačkám“ Vojtěcha 
Kubašty.
Březnový Cvrček učí malé čtenáře překonávat překážky po 
vzoru Pána Ježíše.
Bližší informace: www.casopisnezbeda.cz
Rádi zašleme na požádání zdarma ukázkové výtisky.
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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.

Nabídka postní aktivity
Arcidiecézní centrum pro mládež zve nejen mladé k  postní 
aktivitě s názvem NAMÁRIË. Název je odvozen od zkratky „Na 
cestě s  Marií“ a  také stejnojmenného rozloučení (Namárië) 
kterou vymyslel J. R. R. Tolkien ve svém díle, když si lidé přá-
li „Šťastnou cestu“. Jak z  toho vyplývá, postní aktivita bude 
o cestě a putování.
Centrum pro mládež vytvořilo několik výzev a každý se může 
připojit (podle svého rozhodnutí) a jít po cestě, kudy např. šla 
Panna Maria za sv.  Alžbětou, kudy kráčela svatá rodina do 
Egypta nebo např. kudy vedla I. misijní cesta apoštola Pavla.
Toto postní putování je vhodné pro jednotlivce, společenství, 
kamarády, rodiny a všechny věkové skupiny.
Bližší informace: https://mladez.ado.cz/namarie

CENTRUM PRO ŠKOLY

CENTRUM PRO MLÁDEŽ

Postní duchovní obnova pro manžele  
na Bouzově

Přednáší P. Metoděj Hofman, OT.
Téma: Miluji tě nekonečně, aneb láska smrtí nekončí. Bl. Karel 
Habsburský. Mše svatá v hradní kapli sv. Alžběty. Hlídání dětí 
zajištěno.
Sobota 18. března – od 9.30 hod. v sále OÚ Bouzov
Bližší informace: Mgr. Josef Záboj, e -mail. zaboj.josef@ado.cz, 
tel. 587 405 292

Postní duchovní obnova pro muže
Zveme muže, manžele, otce na postní jednodenní setkání do 
kláštera olomouckých kapucínů. Rekolekce povede P.  Petr 
Glogar z Prahy.
Sobota 1. dubna – od 9.00 hod. v Olomouci
Bližší informace: Mgr. Josef Záboj, e -mail. zaboj.josef@ado.cz, 
tel. 587 405 292

Rodinný život 1/2023 – Manželství snů
Změna je život… Řekli jsme si na konci roku 2022 v redakci na-
šeho časopisu. A pořádně se do toho „obuli“. S prvním číslem 
nového roku vám tak přinášíme hned několik novinek. Věříme, 
že pro vás budou zajímavé a  že na stránkách staronového 
RODINNÉHO ŽIVOTA najdete inspiraci a povzbuzení.
Čekají na vás: nové rubriky  – Kámoš mobil (o  užitečném 
IDOSu), Naše kořeny (příběh kardinála Františka Tomáška), 
Dámská jízda nebo Chlapi 
sobě, ale také zavedené stá-
lice: rozhovory s výjimečnými 
osobnostmi (hudebním skla-
datelem Jiřím Pavlicou nebo 
ministrem Marianem Ju-
rečkou o  manželství, rodině 
a  víře), zakladatelé organiza-
ce RFM (Re -fresh marriage) 
Marek a  Ella Cieslarovi pro-
zradí, jak opravit manželství, 
počtení o vztazích a výchově 
(jen v  novějším „kabátku“)  – 
v tomto čísle mimo jiné o vě-
domém manželství, Na hlu-
binu zamíříme s  Prokopem 
Siostrzonkem nebo Magdalenou Strejčkovou, vrací se také 
oblíbená Poradna (tentokrát na téma Terapie pro celou rodinu 
s Jitkou Chalupníčkovou)
A s kým se rozloučíme? Komiksoví Kostelníčkovi se stěhují do 
internetového domova na našich sociálních sítích, uzavírá se 
také seriál MUDr. Jitky Krausové o svatých manželích (děku-
jeme paní doktorce za léta skvělé spolupráce).
Další nápady, zajímavé články, inspirativní texty a  podněty 
pro váš rodinný život najdete na našich webových stránkách: 
www.rodinnyzivot.eu
Předplatné časopisu či ukázkové číslo si můžete objednat 
e -mailem (rodinnyzivot@ado.cz), telefonicky (587 405 250) 
nebo poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 
779 00 Olomouc). Na požádání pošleme ukázkové číslo ča-
sopisu i elektronicky.

CENTRUM PRO RODINNÝ ŽIVOT

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V letním období (od pondělí 24. dubna 2023 do neděle 22. říj-
na 2023) jsou slouženy mše svaté:
 ve všední dny: 7.15, 9.30, 11.15
 v sobotu: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
 v neděli: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 14.45
Každou sobotu a neděli v 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 a 20.00 hod.

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 jednodenní 
konferenci Aktivizace života farností v úterý 25. května do Ar-
cibiskupského paláce v Olomouci
• Zahraniční inspiraci přinese P. Helmut Haug z Augsburgu
• Domácí zkušenosti představí panelisté ze všech diecé-
zí: P.  Vojtěch Blažek, farnost sv.  Mikuláše České Budě-
jovice; P.  Jan Linhart, farnost Skuteč; P.  Vlastimil Ka-
dlec, Obláti Plasy; 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: www.cirkev.cz/konference
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Vranovým rodištěm byla vesnič-
ka Stříbrnice ve farnosti Vrchoslavice. 
Zbožní rodiče, Josef a  Jenovefa, uví-
tali syna Josefa na tomto světě 17.  říj-
na  1905. Josef vyrůstal obklopen čet-
nými sestrami, starší bratr totiž padl ve 
světové válce. Byl chytrý, miloval knihy 
i  pohyb, učil se, modlil se, pracoval na 
poli. Doprovázel jej otcův příklad a mat-
čina zbožnost, ta říkávala: „Co nemohu 
vychovat, musím vymodlit.“ Po matu-
ritě a  teologických studiích byl 5.  čer-
vence 1928 vysvěcen na kněze. Po dvě 
desetiletí byl jeho život spjat s kroměříž-
ským arcibiskupským gymnáziem, kde 
po pětiletém studiu na přírodovědecké 
fakultě brněnské univerzity byl profe-
sorem zeměpisu a tělocviku. Jeho žáci 
vzpomínali, že jako pedagog byl přísný, 
ba tvrdý, říkávali, že mu ty tělocviky nikdy 
nezapomenou. Chtěl ze studentů vycho-
vat fyzicky a  psychicky zdatné muže 
a kněze, to byl jeho úkol na gymnáziu.

Krom školy žil politikou. Inspiroval 
jej jeho strýc František Světlík (1875–

Vedl svěřené stádo na svěží pastviny. Před padesáti 
lety bylo biskupské svěcení Josefa Vrany

Mnohé žijící křtil, biřmoval, světil 
na kněze. Zůstává řada vzpomí-
nek. Ty osobní jsou vesměs hezké, 
někdy dojemné. Přesto se o  něm 
nesnadno mluví a píše, protože byl 
vystaven zaživa i po smrti dehone-
stující kampani. Pán Ježíš říkal, že 
je poznáte po ovoci. Ovoce biskup-
ského působení Josefa Vrany je 
jednoznačné.

1949), zvaný „rudý prelát“. Řada kně-
ží olomoucké arcidiecéze měla velmi 
silné sociální cítění, mnozí měli blízko 
k  hnutím, která sociální otázky zdůraz-
ňovala, většinou se angažovali politicky 
v  tehdejší lidové straně. Stejně i  Josef 
Vrana. Za německé okupace měl velmi 
blízko ke zdouneckému faráři Vojtěchu 
Královi (1902–1991), osobnímu příteli 
Ludvíka Svobody a  jednomu z  vůdců 
odbojového hnutí v  Chřibech. Po válce 
byl poslancem Zemského národního 
výboru a navázal přátelské vztahy s řa-
dou pozdějších politiků. V poúnorových 
turbulencích se ocitl v letech 1949-1951 
ve vězení, a tak už nebyl instalován jako 
metropolitní kanovník, kterým jej jme-
noval Pius  XII. Po propuštění byl v  du-
chovní správě, nějakou dobu byl i mezi 
kaplany legendárního gottwaldovského 
faráře Bernarda Přerovského (1908–
2001), administrátorem byl na Velehra-
dě, kde jeho pastorační úspěchy vysoce 
hodnotil profesor Miloslav Pojsl, pak 
v Uherském Brodě a nakonec u sv. Mo-
řice v Olomouci.

V  roce 1963 se přihlásil do konkur-
zu na olomoucký kanonikát a v červenci 
byl instalován spolu s  Aloisem Talan-
dou, Bernardem Přerovským a  Františ-
kem Gavlasem, když Alfons Glos se 
před jmenováním vzdal. Přesídlil pak do 
Olomouce a  po smrti biblisty Rudolfa 
Cola vedl v  letech 1964–1978 farnost 
sv.  Mořice, aktivně pracoval v  konzis-
toři a po smrti kapitulního vikáře Jose-

fa Glogara byl v  den svých narozenin 
v roce 1969 zvolen kapitulním vikářem. 
Po letech tehdejší konzistorní sekretář 
Josef Ryška (1915–2006) vzpomínal, 
že volba byla předem jasná, že o  jeho 
vhodnosti nikdo neměl pochybnosti. Byl 
aktivním ordinářem, staral se o  olomo-
ucký seminář a pobočku bohoslovecké 
fakulty, organizoval sarkandrovský rok, 
cestoval po arcidiecézi, zvláště aby biř-
moval a biřmovanců bylo opravdu hod-
ně, někdy se po etapách biřmovalo celý 
den. Zapojil se do vznikajícího Sdružení 
katolických duchovních Pacem in terris 
a stal se jeho prvním českým republiko-
vým předsedou.

Postavení katolické církve v  sociali-
stickém Československu mělo svá spe-
cifika a církev byla mezi různými mlýn-
skými kameny. Rozdílné trendy byly 
v komunistickém vedení státu, rozdílné 
trendy byly v  papežské kurii, rozdílné 
trendy byly mezi kněžími i  laiky. Palči-
vým problémem bylo, že všechny diecé-
ze měly řádné ordináře, kapitulní viká-
ře, ne však biskupy. Když v  roce 1972 
zemřeli biskupové Skoupý a  Hlouch, 
byl v  České socialistické republice ve 
funkci pouze biskup Trochta v Litoměři-
cích a  biskup -apoštolský administrátor  
Tomášek v Praze, na Slovensku po smrti 
Róberta Pobožného nebyl už ani jeden 
biskup. Situaci bylo třeba řešit. Byla to 
doba studené války, kdy Východ chtěl 
urychlit zánik náboženství, Západ zne-
užíval náboženství jako politickou kartu 

Podpisy nových biskupů a jejich světite-
le – Ján Pásztor, Július Gábriš, Agosti-
no Casaroli, Jozef Feranec, Josef Vrana 
(Olomouc 4. 3. 1973)
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pro své, nakonec také protináboženské 
cíle. Mnozí komunisté byli mínění, že by 
bylo ostudou, kdyby se objevil nějaký 
nový biskup v Československu, kde ná-
boženství rychle odumírá. Naštěstí byly 
i hlasy, že je třeba řešení najít.

V  roce 1970 byla po třech letech 
obnovena jednání mezi Českosloven-
skem a  Vatikánem. Základní směrnice 
vatikánské delegaci dával papež a státní 
sekretariát, vládní delegaci předsednic-
tvo ÚV KSČ. Vatikán nabízel řadu jmen, 
jeho kandidáti byli však vesměs pro stát 
nepřijatelní z  důvodu životopisu (dlou-
hé vězení) nebo povahových vlastnos-
tí, které neskýtaly naději na schopnost 
komunikace. Režim chtěl biskupy, kteří 
nebudou narušovat společenskou 
situaci, musí být bezúhonní, pravověr-
ní, diplomaticky zkušení, aby se s  nimi 
dalo jednat a  aby nevnášeli do církve 
a  společnosti neklid. Proto byla v  roce 
1970 vládou vcelku přijímána varianta, 
že se Štěpán Trochta stane pražským 
a  František Tomášek olomouckým ar-
cibiskupem. Tehdy se objevila varianta, 
že koadjutorem s  nástupnickým prá-
vem brněnského biskupa Skoupého by 
se měl stát právě Josef Vrana. Vatikán 
počítal do Olomouce s  arcibiskupem 
Tomáškem a koadjutorem s nástupnic-
kým právem buď Františkem Vaňákem, 
nebo Josefem Ryškou, Vladimírem 
Kryštovským, Leopoldem Dýmalem 
a  pak i  Josefem Mošťkem. Vaňák byl 
absolutně nepřijatelný pro vládu, zřejmě 
i  Moštěk a  Ryška, Dýmal a  Kryštovský 

byli neznámí. Jednání 
v  roce 1971 nic nové-
ho nepřinesla a  úmrtí 
tří biskupů v roce 1972 
si vynucovalo rychlé 
řešení. Na jmenování 
nových biskupů naléhal 
i generální tajemník ÚV 
KSČ Gustáv Husák.

Bylo dohodnuto jed-
nání vládní a  vatikán-
ské delegace v  Římě 
od 13.  listopadu  1972. 
Vládní delegaci vedl 
velvyslanec v Itálii Alois 
Tichý, vedoucí sekreta-
riátu pro věci církevní 
Karel Hrůza a  pracov-
ník akademického ústa-
vu vědeckého ateismu, 
agresivní František Ci-
noldr. Za Vatikán vedl 
nyní opět jednání Agos-
tino Casaroli místo Gio-
vanniho Cheliho a  jako 
tlumočník slovenský 
verbista Ján Bukovský. 
Vládní delegace měla 
za úkol dojednat obsa-
zení dvou slovenských 
diecézí, Nitry a  Banské Bystrice, kandi-
dáti Jozef Feranec, Július Gábriš, Ján 
Pásztor, Štefan Sámel, Jozef Vrablec, 
Štefan Klubert a Bronislav Stuglík. Těs-
ně před odletem bylo delegaci sděleno, 
že lze jednat i o Olomouci a Josefu Vra-
novi.

Když se po tvr-
dém diplomatickém 
boji vyjasnily pozice, 
delegace se roze-
šly ke konzultacím 
a  ve dnech 11. až 
16.  prosince  1972 se 
v  Římě pokračova-
lo. Výsledkem byla 
dohoda, že sídelním 
biskupem v  Nitře se 
stane Ján Pásztor, 
v Banské Bystrici Šte-
fan Sámel, biskupem-
- a p o š t o l s k ý m  
administrátorem tr-
navské apoštolské 
administratury Július 
Gábriš a  biskupem-
-apoštolským admini-
strátorem v Olomouci 
Josef Vrana. Rezervní 
kandidát, kdyby vypa-
dl některý ze sloven-
ských, byl martinský 
děkan Jozef Feranec. 
Čekalo se, že pak při-
jde bouře. Karel Hrůza 

musel vysvětlovat komunistům, že vů-
bec má být nějaký biskup jmenován, Ca-
saroli musel vysvětlovat, že se přistou-
pilo na kandidáty přijatelné pro vládu. 
Mnozí katoličtí aktivisté doma i v zahra-
ničí okamžitě zahájili kampaň, že noví 
biskupové jsou kolaboranti, kteří budou 
škodit církvi a sloužit komunistům.

Dohoda byla nejprve tajná. Dne 
15.  ledna  1973 dorazil do Českoslo-
venska Giovanni Cheli, aby se zeptal 
kandidátů, zda jmenování přijmou. Na 
reakce vzpomínal později Ján Bukov-
ský ve svých pamětech, že Gábriš byl 
skoro nedočkavý, Pásztor se bránil, ne-
chtěl přijmout, ale podřídil se. Sámel 
odmítl. Byl povolán Feranec, který podle 
Bukovského zanechal nejlepší dojem 
a  přijal. V  Olomouci vždy málomluvný 
Vrana vyjádřil souhlas. Začala příprava 
biskupského svěcení. Hlavním světite-
lem bude arcibiskup Agostino Casaroli, 
spolusvětiteli František Tomášek a Ště-
pán Trochta. V  sobotu 3.  března  1973 
bude svěcení v Nitře, v neděli 4. března 
v Olomouci. Předtím musí budoucí bis-
kupové slíbit, že opustí funkce v Pacem 
in terris. Vlády obou republik udělí státní 
souhlas, po svěcení složí biskupové slib 
věrnosti republice. Státní představitelé 
na jednu stranu slavnost svěcení chtěli 
maximálně omezit, na druhé straně vyu-
žít, proto se horko těžko dojednávaly de-
taily. Dne 19. února 1973 Pavel VI. jme-
noval Josefa Vranu titulárním biskupem  

Arcibiskup Agostino Casaroli s biskupem Josefem Vranou
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oktabijským a  apoštolským administ-
rátorem „ad nutum Sanctae Sedis“ arci-
diecéze olomoucké.

V sobotu 3. března přicestoval arci-
biskup Casaroli do Nitry a zde proběhla 
slavnost svěcení v  malé katedrále. Od-
poledne se vydal v  doprovodu Bukov-
ského do Olomouce. Cestou se kolona 
rozdělila, Casaroli chtěl cestou navštívit 
Bukovského maminku v  Cerové. Vati-
kánská a vládní delegace byly ubytová-
ny v Olomouci v hotelu, pouze Casaroli 
požádal o  nocleh v  církevním objektu, 
nocoval tedy u dómského faráře Leopol-
da Dýmala, který byl jeho favoritem na 
biskupa.

Nadešel velký den 4.  března, po 
čtvrtstoletí opět biskupské svěcení 
v  olomoucké katedrále. Liturgie dů-
kladně připravená dómským farářem 
Leopoldem Dýmalem a  pečlivým ce-
remoniářem Josefem Šichem. V  ka-
tedrále uvnitř stálo lešení, protože 
se opravoval interiér. Zástupy kněží, 
Božího lidu, krojovaných, bohoslovců, 
řádových sester, úžasná atmosféra, na 
kterou po letech hlavní světitel Casa-
roli vzpomínal s dojetím. Po svěcení 
hostina v  arcibiskupském paláci, kde 
se všichni sbratřili, na chvíli překonali 
i rozdílnost ideologií, vládní a politické 
elity s kněžími a přítomnými laiky.

S tímto agape se však pojí jedna tra-
gická událost. Komunisté pečlivě vyva-
žovali každý detail a úzkostlivě dbali, aby 
nic nenarušilo jejich scénář. Tu v opojné 
pohodě požádal arcibiskup Casaroli Kar-
la Hrůzu o rozhovor mezi čtyřma očima. 
Odešli stranou a Casaroli informoval, že 
na druhý den papež zveřejní jmenování 
Štěpána Trochty kardinálem. Jmenová-
ní „in pectore“ proběhlo už před čtyřmi 
lety a Trochta si byl vědom, že dnes pro 
zveřejnění není vhodná situace. Čekalo 
se toto jmenování, bylo jen „v srdci“ pa-
peže, ale tušilo se. Trochta v Římě sdělil, 
že pokud se jmenováním nevysloví sou-

hlas vláda, nechce být kardinálem. Řím 
ho nevyslyšel. Vláda vzala nedohodnuté 
jmenování jako podraz ze strany Vati-
kánu. Dobře rozjetá jednání v nesmírně 
komplikované situaci se zadrhla. Vláda 
na delší dobu zaujala postoj, že Vatikánu 
nevěří a jednání tudíž nemá smysl. Další 
šance na zlepšení postavení katolické 
církve padla. Pravda, nebylo to poprvé, 
nebylo to naposledy. A kardinál Trochta 
byl za rok mrtev.

Josefu Vranovi začaly všední dny 
biskupské služby. Čtrnáct let bylo čtr-
náct zastavení křížové cesty. Mnozí, 
kteří jej měli podpořit, mu házeli klac-
ky pod nohy, ba i klády. On však ve své 
hluboké víře, lásce k  Bohu a  Božímu 
lidu cyrilometodějské arcidiecéze a ne-
ochvějné naději naplňoval své biskup-
ské heslo: Ježíš Kristus  – život, svět-
lo, vítězství. Nejprve myslel na kněze. 
Jeho formace probíhala za pontifikátu 
Pia  XI., který razil myšlenku, že bude
li dost dobrých kněží, všechno ostat-
ní přijde, bude li však toto chybět, vše 
ostatní nic nepomůže. Pro kněze byl 

Světitelé: kardinál František Tomášek, arcibiskup Agostino Casaroli a kardinál Štěpán 
Trochta
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pevným otcem, bez sladkých slov, ale 
choval se k nim vždy s důstojností a po-
chopením. Často jim dával vybrat místa, 
bojoval za ně, pokud to jen bylo možné. 
Snažil se předcházet jejich konfliktům 
s  úřady, zavčasu řešil nebezpečí. Dbal 
o  jejich duchovní formaci. Na všechny 
pamatoval, zajímal se o ně, byl štědrý ať 
už šlo o finanční pomoc nebo ocenění, 
Stovku kněží jmenoval čestnými kanov-
níky. Na schůzích se ptával, koho může 
vyznamenat. Pro Boží lid byl obětavým 
pastýřem, který křižoval diecézi, která 
čítala 731 farností, biřmoval, světil ol-
táře, obnovené kostely, oživoval poutní 
místa, staral se o kvalitu liturgie a kva-
litu kázání. Ve spolupráci s  Leopol-
dem Dýmalem se dařila umělecká díla 
a  knižní tituly. Především podporoval 
mariánskou úctu. Obvykle při louče-
ní s  farníky říkal: „Až budu odcházet, 
zpívejte K  nebesům dnes zaleť písní.“ 
To bylo jeho kázání. Staral se o řádové 
sestry a kněžský dorost. Jestliže v roce 
1980 světil jen tři nové kněze, diecézní 
katalog v  roce 1986 uvádí už 73 olo-
mouckých bohoslovců a počet každým 
rokem rostl. Znal každou farnost a  její 
poměry a stav. Rozsahem a bohatstvím 
pastorační práce předčil všechny čes-
ké a  moravské ordináře. Arcidiecéze 
postupně začala prožívat nové jaro. Ve 
své veřejné angažovanosti vycházel ze 
zásady, že spása duší je nejvyšším zá-
konem.

Zemřel 30. listopadu 1987 a byl po-
hřben v arcibiskupské hrobce pod hlav-
ní věží katedrály. Ne, nemůžeme říci, že 
to byl kontroverzní biskup. Byl ve své 
době a ve svých podmínkách na místě. 
Olomoucká arcidiecéze se nemusí rdít, 
že měla biskupa Josefa Vranu. Měla 
pastýře, který vedl svěřené stádo na 
svěží pastviny. Vladimír Teťhal

Snímky: Archiv Arcibiskupství olomouckého
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Ježíši – proč?! – My děti na křížové cestě
Netradičně převyprávěná křížová cesta očima dětí, které se na ní mohly s Ježí-

šem opravdu potkat. Byli jste už na křížové cestě? Prohlíželi jste si jednotlivé obra-
zy a viděli jste, jak Ježíše odsoudili? Jak na něj naložili kříž, trápili ho, posmívali se 
mu, až umřel na kříži, byl pochován a vstal z mrtvých? 
A  všimli jste si, že na těch obrazech není jediné dítě?  
Že by tam žádné nebylo? To není možné.

Dětí běhalo za Ježíšem spousta. Kristovi žáci je od 
svého Učitele odháněli. Marně. Děti byly Kristu blízko – 
možná blíž než dospělí. Dospělí je přehlíželi, ale ony 
všechno viděly.

Pojďte a vydejte se i vy po Ježíšových stopách s dět-
mi, které byly na křížové cestě s  ním! Tak trochu jinou 
křížovou cestu si můžou přečíst děti samy nebo s rodiči. 
Své využití najde také ve společenstvích, v hodinách náboženství a ve skupinách, 
které se snaží přiblížit tajemství Velikonoc připomínkou Ježíšovy poslední cesty. Děti 
v ní najdou volné místo pro osobní modlitbu i pro dotvoření vlastního obrázku. (red)

Matice velehradská vydala svoji tradiční ročenku
Již po šestnácté od svého založení v roce 2007 vydala Matice velehradská svoji 

ročenku, ve které podává zprávu o své činnosti v roce 2022. Ročenka vychází vždy 
na konci ledna, aby ji mohli dostat členové Matice velehradské na valné hromadě, 
která se koná každoročně při Zimní pouti k úmrtí sv. Cyrila (14. února).

Stostránkový text ročenky je rozdělen do šesti oddílů:
• První obsahuje zprávy o činnosti Matice velehradské za minulý rok s přehledem 

pěších poutí v roce 2023.
• Druhá část ročenky s názvem Z Velehradu aktuálně: Rok 2022 na Velehradě; Ve-

lehradská solidarita s Ukrajinou; Stojanovo gymnázium v roce 2022; Výročí 800 let 
od úmrtí zakladatele velehradského kláštera Vladislava Jindřicha; Průvodce vele-
hradskými zvony.

• Třetí oddíl ročenky je věnován 100. výročí smrti olomouckého arcibiskupa An-
tonína Cyrila Stojana.

• Události viděné v duchu – čtyři zamyšlení jezuitského kněze P. Pavla Ambrose
• V rubrice Duchovní život čtenáři najdou zamyšlení jezuitského kněze P. Michala 

Altrichtera s názvem Přerod od prázdného mluvení k realitě slova. Jak hovoří Job? 
a životopis blahoslavené Hermíny Cousinové (1579–1601).

• Poslední část ročenky je věnována ekumenismu: Ekumenická tvář synodální 
církve.  Josef Pala
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Knižní nabídky

Krása na prodej?
Na konci loňského roku vyšla zajíma-

vá kniha ThLic. Jana Poláka, Ph.D., který 
učí na Cyrilometodějské teologické fa-
kultě Univerzity Palackého v  Olomouci 
a  zároveň je také členem etické komi-
se – s názvem Krása na prodej? – his-
torické, antropologické a  etické aspekty 
estetické chirurgie.

Najít odpověď na otázku týkající se 
etické (ne)přijatelnosti estetických chi-
rurgických zákroků není vůbec jedno-
duché. Publikace, 
která je určena 
všem lidem, jimž 
nejsou cizí křes-
ťanské hodnoty, si 
klade za cíl zasadit 
fenomén estetické 
chirurgie do širšího 
rámce. Kromě lé-
kařského hlediska 
seznamuje čtená-
ře s historií tohoto medicínského oboru, 
poukazuje na to, jak se v  dějinách lid-
stva měnil ideál tělesné krásy, zkoumá 
antropologický profil pacienta a  věnuje 
se osobnosti estetického chirurga. Na 
základě těchto souvislostí se snaží do-
spět k  určitému etickému zhodnocení. 
V  závěru prezentuje krátkou kazuistiku 
a autorův pohled na věc. Je čistě a pou-
ze na čtenáři, aby si o  celé záležitosti 
udělal svůj vlastní úsudek. Snad těm, 
kdo v  oblasti svého vzhledu nějak trpí 
a  řeší otázku případné estetické opera-
ce, alespoň trochu pomůže poodstou-
pit a  podívat se na celou problematiku  
z určitého nadhledu. (red)

Jak přihlásit kostel na Noc kostelů 2023
Přihlašování pro letošní jubilejní 15. ročník Noci kostelů bylo spuštěno. Zveme všechny kostely, kaple, modlitebny 

a  sbory, jejichž církev je členem nebo přidruženým členem Ekumenické rady církví, aby se zapojily do projektu Noc  
kostelů.

Přihlásíte se přes elektronický formulář na adrese: 
www.nockostelu.cz/prihlaskakostely 
K přihlášení objektu (i zaniklého) do Noci kostelů je třeba:

1. Respektovat cíle a  teze: https://nockostelu.cz/informace/
cile/

2. Vytvořit a realizovat vlastní program.
3. Duchovní správce, popř. jím pověřená osoba, vyplní a odešle 

elektronickou přihlášku do Noci kostelů. Poté budou editorovi 
uvedenému v přihlášce zaslány přihlašovací údaje pro vklá-
dání programu. Hodně zdaru!
Více informací: e -mail: miksa.david@ado.cz,  tel. 587 405 403,  

731 595 965, www.nockostelu.cz David Mikša
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Mat s Mattem – velká výzva
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Paní doktorko, můžete prozradit, 
proč jste napsala modlitební cestu 
za lidi s problémy s alkoholem a za 
jejich blízké?
Protože to vidím velmi důležité. Zne-

užívání alkoholu ničí jednotlivce, rodiny, 
společnost. Lidé se rozčilují nad feťáky, 
ale alkohol je jednoznačně naše prv-
ní droga s  největšími společenskými 
důsledky, zdravotními problémy, úrazy 
i  kriminálními činy. V  naší společnosti 
i církvi je proalkoholní atmosféra, kterou 
bereme za „normu“. Abstinent je jaksi 
divný, ne -normální. Dokonce někteří blíz-
cí závislého by udělali a dali vše, aby pře-
stal pít, ale sami solidárně abstinovat? 
To tedy ne! Po celou svou službu (v obo-
ru i v církvi) se setkávám s blízkými řek-
něme pijanů. Na jedné duchovní obnově 
ze 46 účastnic jen čtyři neměly blízké-
ho pijana. Kolik je to z čtenářů? A kolik 
z nás zná pijícího kněze? Do určité míry 
jsme tímto problémem všichni zasaže-
ni. Používám termín blízcí, ne oficiální 
ko -alkoholici, spoluzávislí. Opakovaně 
se mi totiž blízcí svěřili s  bolestí, stu-
dem, až pocitem viny za toto označení. 
Mne to jako psychiatričku vůbec nena-
padlo. Proto nepoužívám tento odborný 

Centrum pro rodinný život v  Olomouci vydalo knihu MUDr.  Jitky Krausové 
s názvem Mat s Mattem. Jedná se o čtyřicetidenní modlitební cestu za lidi 
s problémy s alkoholem a za jejich blízké. Jak a proč kniha vznikala? Jak ji 
využít a co může každý udělat v boji s alkoholismem, si můžete přečíst v roz-
hovoru s autorkou.

termín. A proč modlitební cesta? Proto-
že se zlem má věřící bojovat – a krom 
konkrétních možností individuálních je 
duchovní boj – modlitbou s postem, a to 
může každý.

Vy sama jste měla v rodině zkuše-
nost s alkoholikem a myšlenka na-
psat tuto knihu už zde byla dávno. 
Proč vychází až teď?
Ano, píši z  pozice toho, kdo poznal 

toto zlo na vlastní kůži. Otec byl alkoholik 
a  prohrál svou bitvu. Bylo to kompliko-
vané tím, že matka byla psychicky ne-
mocná. Celou knížku věnuji jemu i všem 
ostatním zajatcům alkoholu a  jejich 
blízkým a  píši s  opravdovým soucitem, 
účastenstvím. Ovšem nezapomeňme, 
že největší soucit – compassio má Ježíš 
(a naše matka Maria). Sama myšlenka na 
knihu o ctihodném Mattovi, neoficiálním 
patronovi alkoholiků, mě napadla už před 
několika lety. V  rozhovoru s  otcem arci-
biskupem Janem Graubnerem jsme došli 
k závěru, že lepší než životopis, bude no-
véna. Rozhodně jsem nikdy nechtěla psát 
o  alkoholismu odborně, ani populárně. 
Toho je dost a nejsem na to odborník. Ne-
léčím a neberu do poradny alkoholiky ani 
jiné závislé. Přesto v knize jsou i odborné 
vědomosti nutné pro porozumění a  po-
chopení. Psaní knihy ale nejde na povel. 
Nedařilo se mi, třikrát jsem práci odložila, 
a napsala mezitím jiné dvě knihy…

Loni v  létě při modlitbě přišel ná-
pad modlitebního putování – přímluvné 
modlitby na 40 dní s  rozjímáním z Pís-
ma a ze života ctihodného Matta. K pu-
tování patří i další doporučení – půst, 
solidární abstinence od alkoholu během 
cesty, pouť na začátku nebo na konci 
cesty, mše svatá  atd. Cesta je pružná, 
lze ji zkrátit, přizpůsobit. Lze se modlit 
za konkrétního člověka, skupinu nebo 
obecně. A dokonce si lze knížku jen tak 
přečíst. Základ knihy jsem napsala velmi 
rychle – za 2 týdny – pak ovšem nastalo 
škrtání a pilování. Až do vydání se za dílo 

modlily řádové sestry a další lidé. Během 
psaní se objevil i dostatečný finanční dar 
vázaný jen na tuto knihu od anonymního 
dárce. Myslím, že prostě teď byl kairos, 
čas příhodný a před tím ne.

Název knížky Mat s Mattem připo-
míná postavičky Pata a  Mata, ale 
má to být mat jako šachové zakon-
čení – můžete to vysvětlit?
Napsat knihu je jedna věc a  hledat 

název druhá. Tohle nám (v  Centru pro 
rodinný život) připadlo výstižné. Ctihod-
ný Matt Talbot dal mat své závislosti 
a modlitbou se zapojíme do tohoto boje 
za různé naše Matty: Honzy a  i  Máni, 
a také za jejich blízké. I oni bojují s mno-
hým v sobě. Dát mat sebevýčitkám, hoř-
kosti, falešné podpoře závislého stojí 
hodně, je to těžká šachová partie; to se 
stojícímu mimo nezdá.

Kdo vlastně byl Matt Talbot a co 
změnilo jeho život?
Nu byl to Ir, který s  prominutím 

chlastal jako… Byl už od dospívání těž-
ce závislý mnoho let. Po prožitku své-
ho osobního dna složil slib abstinence 
a vydržel až do konce života. A nejen to. 
Žil svatě a  je ctihodným. Nyní se čeká 
na zázrak. Velmi si ho vážili papežové  
Pavel VI. a Jan Pavel II. Oba ho chtěli za 

MUDr.  Jitka Krausová, zasvěcená pan-
na, bývalá psychiatrička, nyní pastorální 
terapeutka na Centru pro rodinný život 
Olomouc, autorka několika knih
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patrona závislých. Je známý v  anglo-
saském světě a Polsku, u nás moc ne. 
Škoda.

Začíná postní doba, myslíte, že je to 
dobrý čas vzít tuto knížku do ruky?
Určitě. Tato doba je vhodná pro moti-

vaci k modlitbě a pokud možno i se soli-
dárním postem od alkoholu. Může to být 
náš protiklad společenské akce Suchej 
únor, do níž se zapojil už každý desátý 
dospělý. Bohu díky! A  co my? Začít lze 
ale kdykoliv a modlitební cestu je možné 
procházet opakovaně. Knížka má církev-
ní schválení.

V  závěru knihy mluvíte o  spolu-
poutnících „maťácích“ a vzájemné 
podpoře těch, kdo si cestu prošli. 
Máte zkušenost se silou modlitby 
druhých?

Trvalý jáhen Alois Orlita devadesátníkem

Narodil se v roce 1933 na Valašsku, 
vystudoval Přírodovědeckou fakultu 
v  Brně a  založil rodinu. Poté pracoval 
jako vědecký pracovník v  oboru mikro-
-biologie a  biochemie. V  letech 1957 
až 1999 byl zaměstnán jako výzkumný 
pracovník ve Výzkumném ústavu ko-
žedělném v  Otrokovicích. Analyzoval 
a  konzervoval také řadu historických 
předmětů a  světových unikátů. Uvedu 
alespoň analýzu pouzdra na královskou 
korunu sv.  Václava i  královské koru-
novační jablko, konzervaci fragmentů 
z relikviáře sv. Maura a mnoho dalších. 
Je autorem spousty odborných prací 
vědeckých mezinárodních společností. 
Od roku 2007 do roku 2020 vyučoval 
externě svůj obor na Masarykově uni-
verzitě v Brně. Mimo práci se věnoval ro-
dině a mládeži, působil 20 let jako trenér 
žáků tenisového oddílu v  Otrokovicích. 
V letech 1990 až 1998 byl zastupitelem 
města a  člen komise Rady města pro 
životní prostředí. Bavila ho také příroda, 

V úterý 7. února 2023 se dožil požehnaného věku 90 let trvalý jáhen v Otro-
kovicích Mgr. RNDr. Alois Orlita, CSc. Naše farnost měla možnost poděkovat 
za jeho mimořádně naplněný život při mši svaté v neděli 5. února 2023 v kos-
tele sv. Vojtěcha, kterou přijel celebrovat otec biskup Josef Nuzík. Za panem  
Orlitou je vidět tolik práce pro rodinu, společnost i církev, že to v tomto krát-
kém článku vypsat nejde. Tak alespoň ve stručnosti…

knihy, koncerty vážné hudby a filozofie. 
Po revoluci v letech 1990 až 1995 vystu-
doval Cyrilometodějskou teologickou 
fakultu Univerzity Palackého v Olomou-
ci (obor jáhenství a křesťanská výchova) 
a se souhlasem své ženy přijal jáhenské 
svěcení. Tuto službu vykonával až do 
roku 2020 v Otrokovicích a okolí, se vší 
svou skromností, moudrostí a  preciz-
ností. Jeho denním chlebem se staly 
bohoslužby slova, křty, svatby a pohřby, 
vyučování náboženství, u  farníků neza-
pomenutelné „Chvíle nad Biblí“. Stal se 
pravou rukou všech kněží, kteří u  nás 
působili. Od roku 1995 ho arcibiskup 
Jan Graubner jmenoval soudcem u  in-
terdiecézního soudu v  Olomouci, kde 
působil také do roku 2020, kdy už mu 
to nemoc jeho ženy a  také zdravotní 
problémy nedovolovaly. Svým slovem 
provázel řadu koncertů v našem novém 
kostele. Byl také 15  let šéfredaktorem 
farního časopisu FOM. V roce 2003 mu 
byla udělena cena „Osobnost města 

Otrokovice“. Ve svém životě „pan dok-
tor Orlita“ (jak mu říkáme) zužitkoval 
všechny hřivny, které mu Pán dal do vín-
ku. Svou službu dělal s pokorou k „větší 
chvále Boží“ a pro dobro celé společnos-
ti i církve.

Ještě jednou mu děkujeme a přeje-
me do dalších dnů či let hojnost Božích 
darů, ochranu Panny Marie, dar zdraví 
a radost z vykonané služby.

Marie Čechová
Otrokovice

Moc si ani nedovedu představit ně-
jaké dílo bez modlitby vlastní i druhých. 
Vždyť bez Něho nemůžeme udělat nic! 
Konkrétně vidím zkušenosti při mod-
litbách dlouholetého společenství Fa-
biolek, tj.  moderátorek z  akcí pro ženy. 
Není to ovšem magie, jako něco přesně 
do puntíku splním a z Božího automatu 
vypadne to, co chci. To ne. Bůh je živý 
a nemanipulovatelný.

Knížka vyšla nedávno, ale přece – 
máte už nějaké ohlasy, zkuše‑ 
nosti?
Ku podivu ano. Není to žádný zázrak 

s náhlým obrácením pijana. Několik blíz-
kých pijících mi referovalo o  vnitřním 
pokoji, který u nich nastal během mod-
litební cesty, buď vzhledem k  situaci 
nebo ve vztahu k sobě nebo k zemřelé-
mu pijanovi, o něhož se báli, což je dost 

časté. Moc bych si přála, aby tato cesta 
pomohla blízkým i jiným v církvi pocho-
pit alkoholismus a  pijící z  duchovního 
hlediska, aby je přivedla blíž k  pokoji, 
a  dá -li Pán, aby pomohla i  ke konverzi 
pijícího. A  nám všem aby připomněla 
spoluzodpovědnost v  církvi a  opomíje-
nou nutnost duchovního boje – modlit-
by a postu.

„(…) Přestat pít je tak těžké jako vrátit 
se po smrti do života. Ale obojí je mož-
né (…) jen musíme být závislí na Něm.“  
Ct. Matt Talbot. Nechcete se připojit do 
duchovního boje?

Knihu je možné objednat na e mailu: 
rodina@ado.cz, kniha je šířena za dob-
rovolný příspěvek, který bude použitý 
na činnost poradny v CPRŽ Olomouc.

Markéta Matlochová
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Z  DIÁŘE ARCIBISKUPSTVÍ

BŘEZEN 2023
1. 3. středa až 4. 3. sobota
 Svatý Hostýn – exercicie biskupů • biskup Josef Nuzík a 

biskup Antonín Basler

4. 3. sobota
 11.45 hod. • Olomouc – arcibiskupský palác – mše svatá 

pro Charismatickou konferenci • biskup Josef Nuzík 
 15.00 hod. • Koclířov – přednáška a poutní mše svaté • 

biskup Antonín Basler

5. 3. neděle
 10.30 hod. • Kostelany nad Moravou – mše svatá •  

biskup Antonín Basler

6. 3. pondělí až 8. 3. středa
 Velehrad – setkání biskupů, kněží a jáhnů moravské pro-

vincie • biskup Josef Nuzík a biskup Antonín Basler

10. 3. pátek až 12. 3. neděle
 Vidče – duchovní obnova pro společenství mladých •  

biskup Antonín Basler
10. 3. pátek
 17.45 hod. • Svatý Hostýn – mše svatá na XVI. národním  

setkání Modliteb otců • biskup Josef Nuzík

11. 3. sobota
 10.00 hod. • Zlín – Jižní Svahy – přednáška o synodál-

ním procesu • biskup Josef Nuzík

15. 3. středa
 9.25 hod. • Zábřeh – mše svatá za zemřelé kněze děka-

nátu a účast na děkanátní radě • biskup Antonín Basler

18. 3. sobota
 17.00 hod. • Olomouc – katedrála – pouť děkanátů  

Olomouc a Přerov za obnovu rodin a nová kněžská po-
volání •  biskup Josef Hrdlička

 17.00 hod. • Slavkovice – pouť za olomouckou arcidiecé-
zi • biskup Antonín Basler

Uzavřeno k 20. 2. 2023
Změna programu vyhrazena

19. 3. neděle
 10.00 hod. – Olomouc – katedrála – mše svatá za Chiaru 

Lubichovou a setkání Hnutí fokoláre • biskup Antonín 
Basler

20. 3. pondělí
 18.00 hod. • Olomouc – katedrála – mše svatá ze slav-

nosti sv. Josefa • biskup Josef Nuzík
 18.00 hod. • Moravská Třebová – poutní mše svatá ze 

slavnosti sv. Josefa • biskup Antonín Basler

21. 3. úterý
 9.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář 

– Kněžský den • biskup Josef Nuzík a biskup Antonín 
Basler

22. 3. středa
 8.30 hod. • Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – 

duchovní obnova pro zaměstnance kurie • biskup Josef 
Nuzík a biskup Antonín Basler

24. 3. pátek až 26. 3. neděle    
Víkend s bohoslovci • biskup Josef Nuzík

25. 3. sobota
 10.00 hod. • Kroměříž – Panna Maria – biřmování •  

biskup Antonín Basler
 17.00 hod. • Napajedla – pouť za úctu k životu • biskup 

Antonín Basler

27. 3. pondělí
 16.30 hod. • Olomouc – řeholní dům – mše svatá pro 

Společnost sester Ježíšových • biskup Josef Nuzík

31. 3. pátek
 9.30 hod. • Kroměříž – Svatý Mořic – pouť k Panně Marii 

Bolestné • biskup Josef Nuzík


